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de toți factorii angajați in ac
tivitatea de investiții — proiec- 
tanți, beneficiari, constructori ?

Convorbire realizată da 
loan ERHAN

bătălia cu ’ 
retrospectivă 

vedem pe 
amplificin-

mai bo- 
Statistica 

bucu-

de pe șantierul 
„Timpuri Noi" din 
fotografie), lucrâ- 
extinderea halei 
fi terminate cu

MM

pe

cel PICĂTURA DE CERNEALĂ

de convorbiri (im- 
ih telefonie), dum- 

devine cu „cuplajul"

ingi- 
cartie- 
cineva

cu cîteva zile, soția

Interlocutor: președintele Consiliului de administrație al Băncii de investiții, 
dr. Mihail DIAMANDOPOL'

ansamblul ritmurilor 
înalte de dezvoltare preconiza
te pentru acest an prin planul 
național unic, creșterea volu
mului investițiilor din fonduri
le statului cu 20,7 la sută se 
distinge, indiscutabil, ca un ele
ment de excepție. Întrebarea cu 
care abordăm convorbirea de 
față vă solicită să precizați in 
ce măsură antrenează această 
creștere spectaculoasă muta
ții de ordin calitativ in orien
tarea investițiilor ?

— înainte de a ataca fondul pro
blemei, propun să trecem succint in 
revistă cîteva puncte esențiale de re
ferință : în acest an se vor investi 
din fondurile statului 111 miliarde 
lei — sumă anuală fără precedent 
in istoria construcției noastre socia
liste — adică de aproape două ori 
mai mult decît s-a investit in în
treaga perioadă 1951—1955 ; acest 
considerabil efort material și finan
ciar asigură intrarea în funcțiune a 
circa 450 de capacități industriale 
și 85 de obiective agrozootehnice de 
mare importanță ; astfel, la sfîrșitul 
acestui an volumul fondurilor fixe 
existente în economie va totaliza 
peste 1 000 de miliarde lei.

Revenind la întrebare, se cuvine 
subliniat că sporirea volumului in
vestițiilor asigură intensificarea con
siderabilă a proceselor calitative ale 
industrializării socialiste preconizate 
limpede, după cum se știe, de Con
gresul al X-Iea și Conferința Na
țională ale partidului ; partea covir- 
șitoare a fondurilor este destinată 
dezvoltării în continuare a produc
ției " materiale și, 'îndeosebi, indus
triei și agriculturii. Cit privește in
dustria, accentul deosebit se pune^ 
pe dezvoltarea ramurilor hotărîtoare 
pentru asigurarea progresului econo
mic : industria metalurgică, chimia, 
industria constructoare de mașini- 
unelte și electrotehnica — în care 
fondurile de investiții sporesc cu 
33,8 la sută, 21,9 la sută, respectiv, 
20 la sută față de realizările anului 
trecut. Marile investiții din aceste 
ramuri vor accelera în acest an mo
dernizarea structurii noastre indus
triale, prin dezvoltarea rapidă a unor 
subramuri vitale ale progresului 
economic — electronica și electro
tehnica, petrochimia — precum și a 
unor grupe de produse cu tehni
citate ridicată, cum sint : oțelurile 
speciale, mașinile-unelte, utilajele 
tehnologice, mijloacele de transport, 
mijloacele de automatizare, fibrele 
șl firele sintetice, produsele chimiei 
de sinteză fină și multe altele. No
tabil este, de asemenea, faptul că în 
acest an fondurile alocate industriei

ușoare sporesc cu 25,3 Ia sută față 
de anul trecut ; este aceasta încă o 
dovadă a consecvenței cu care parti
dul nostru acționează pentru înlătu
rarea rămîperii în urmă ce surve- 
nise într-o anumită perioadă în 
acest domeniu. Cit privește agricul
tura — ramură căreia i-au fost alo
cate fonduri mai mari cu 24,9 la 
sută decît anul trecut — putem spu
ne că parcurge în prezent unul din 
anii ei cei mai febrili și mai pro
mițători. Un an la fel de rodnic se 
anunță și pentru sfera activităților 
sociale, culturale, științifice, sportu
lui și turismului, pentru care sint 
prevăzute de asemenea sporuri sub
stanțiale de investiții. Iată principa
lele elemente care particularizează 
programul de investiții al anului în 
curs.

— Fizionomia planului de in
vestiții va căpăta un contur mai 
clar dacă vom afla răspuns și 
la întrebarea : cum se vor chel
tui in acest an fondurile de in
vestiții 7

— Cred că prima urgență este 
desfășurarea unei largi acțiuni pen
tru folosirea superioară a spațiilor 
construite, atragerea neintirziatâ in 
circuitul productiv a celor neutili
zate, adoptarea de soluții tehnologice 
și constructive economicoase, elimi
narea oricăror supradimensionări, 
finisaje inutile sau exagerate, iniție
rea și aplicarea de măsuri ferme care 
să asigure extinderea amplasării in
stalațiilor in aer liber, realizarea 
unor construcții ușoare și ieftine. 
Există toate motivele să credem că 
în aceste direcții persistă serioase 
rezerve încă nevalorificate.

O analiză tăcută asupra investiții
lor avizate în anul precedent a do
vedit că în documentația tehnico- 
economică fuseseră cuprinse cheltu
ieli cu circa 10 la sută mai mari de- 
cit era absolut necesar — ceea ce e- 
chivala cu 9,5 miliarde lei. Din tota
lul acestei însemnate reduceri a cos-

4 PAGINI 30 BANI

ÎN PRIMA DECADĂ

A ANULUI

(Corespondentul
Nicolae Cătană). — 
facă din 1974 anul 

de 
muncii din 

siderur- 
realizat, în 

zile ale acestui 
prevederile de 

producție de 1250 
oțel, 500 tone de 
tone de minereu a- 

autofondant, 750 tone 
ș.a.

„CINE CREDE CĂ UN SOI BUN 

POA TE DA PRODUCȚII MARI 
trestind odată cu buruienile 

mai bine să nu facă agricultură!"
CE SOCOTEȘTE CREATORUL HIBRIZILOR DE FLOAREA-SOARELUI 

CĂ TREBUIE SUBSTANTIAL CORECTAT IN CULTURA ACESTEI PLANTE

— Intr-adevăr, o caracteristică a 
planului de dezvoltare pe acest an 
— promovată energic de plenara co
mună a C.C. al P.C.R. și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din noiembrie 1973 — 
o constituie dirijarea prioritară a 
fondurilor de investiții spre asigura
rea economiei cu mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate, spre dotarea 
suplimentară a spațiilor construite, 
reducerea volumelor de construcții- 
montaj și eliminarea cu desăvîrșire 
a exagerărilor în dimensionarea spa
țiilor de producție, evitarea oricăror 
lucrări ce nu sint absolut necesare 
producției. Astfel, ponderea lucrări
lor de construcții-montaj în totalul 
investițiilor a fost redusă prin plan 
la 39 la sută, față de 44,8 la sută cit 
a fost în 1973.

Desigur, această pondere va trebui 
să fie în continuare redusă, prin re
vizuirea riguroasă a tuturor cereri
lor de investiții pentru construcții, a 
tuturor proiectelor de investiții, ast
fel ca in 1975 volumul construcțiilor- 
montaj. în totalul investițiilor, să nu 
depășească 35 la sută ; evident, ac
țiunea de reducere va continua și 
după 1975.

• REȘIȚA 
„Scînteii", i 
Hotărîți să 
celor mai înalte ritmuri 
producție, oamenii 
cadrul Combinatului 
gic Reșița au 
primele 10 
an, peste 
pian, o 
tone de 
fontă, 100 
glomerat 
de laminate finite pline .... 
Semnificativ este faptul că spo
rurile de producție înregistrate 
s-au obținut pe seama folosirii 
mai depline a capacităților de 
producție, a timpului de lucru 
și, ceea ce este la fel de im
portant, pe baza materiilor pri
me, materialelor, combustibi
lului și energiei economisite.

• BRAILA. în acest an capa
citatea Șantierului naval va 
spori cu peste 33 la sută față 
de realizările din 1973. Activi
tatea din acest an a fost mar
cată de cîteva evenimente im
portante. Paralel cu ultimele 
finisări pe care le execută la 
nava Codlea — prima din seria 
cargourilor de 4 500 tdw ce se 
construiesc la acest șantier — a 
început fabricația primelor car
gouri de 7 500 tdw. Dotat cu o 
cală modernă, șantierul brăi- 
lean a debutat, de asemenea, 
cu repararea navelor fluviale 
de pasageri Carpați și Olteni
ța, utilizate pentru croaziere pe 
Dunăre între Sulina și Viena.

în 1974, producția totală de floa
rea-soarelui — principala plantă 
oleaginoasă cultivată la noi în țară 
— urmează să sporească cu 270 000 
tone față de anul trecut. La plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din noiembrie anul 
trecut s-a arătat că producția de 
floarea-soarelui se află încă sub po
sibilitățile agriculturii noastre și că 
trebuie luate măsuri hotărite pentru 
a se asigura cantitățile de care are 
nevoie economia țării. în legătură 
cu posibilitățile de sporire a pro
ducției de floarea-soarelui am avut 
o convorbire cu tov. dr. ing. Viorel 
Vrinceanu, șeful laboratorului de a- 
meliorare a florii-soarelui de 
I.C.C.P.T. Fundulea.

la

— Cit de mult poate creste 
producția de floarea-soarelui, 
tovarășe Vrinceanu ?

1975 pro
va trebui 
tone, fără 

a mări suprafața cultivată. Este o 
sarcină realizabilă dacă avem în ve
dere că la noi, pînă acum, așa cum 
a subliniat și conducerea partidului, 
nivelul producției realizate se află 
sub posibilitățile agriculturii. Deci, 
înainte de a discuta „cit de mult", 
să luăm măsuri hotărîte pentru a li
chida anumite neajunsuri, 
și la care 
din căile 
producției 
constituie 
hibrizilor 
sporirea procentului de ulei din se
mințe. Prin realizarea unor recolte 
de 2 300—2 500 kg semințe la hectar 
va rezulta, la suprafața respectivă, 
prin prelucrare, o cantitate de 1 000 
litri ulei. Acesta este obiectivul ur
mărit de noi, cercetătorii, și spre a- 
ceasta trebuie să tindă fiecare uni
tate agricolă.

— După cite știm, în prima 
direcție, eforturile au fost în
cununate cu succes. Sinteți 
considerat „părintele" hibrizilor 
de floarea-soarelui.

— După cum se știe, în 
ducția de floarea-soarelui 
să ajungă la 1,2 milioane

evidente 
am să mă refer și eu. Una 
care va asigura sporirea 

la această cultură o 
generalizarea în cultură a 
de mare productivitate și

— Vă propunem să ne întoar
cem la exigențele anului 1974, 
an în care creșterea eficienței 
economice a fondurilor cheltui
te se află în fruntea priorități
lor. Din această perspectivă, ce 
măsuri socotiți că trebuie în
treprinse riguros si nelntirziat

București — capitala 
țării. Să încercăm o 
scurtă retrospectivă asu
pra unui an de muncă in 
perimetrul cetății, al că
rei cuvînt de ordine este 
eficiența și 
timpul. O 
din care-1 
bucureștean 
du-și neîncetat energiile, 
pentru a produce mereu 
mai mult și mai bine. 
Orele de muncă sint tot 
mai dense, tot 
gate în fapte, 
arată că, în 1972, 
reșteanul a realizat pro
ducția unei ore din 1970 
in 52,8 minute. In efor
tul său fără răgaz de în
nobilare a muncii, el a 
cîștigat deci 7 minute și 
două secunde, în care a 
produs un spor corespun
zător de bunuri materia
le. Pentru anul care s-a 
încheiat, calculele preli
minare întrevăd un spor 
și mai mare. Există, în 
această privință, 
argumente certe : colec
tivele industriale 
Îndeplinit planul pe pri
mii trei ani ai cincinalu
lui cu 63 de zile mai de
vreme și au realizat pes
te planul anual o produc
ție globală a cărei va
loare depășește 1,5 mi
liarde lei, iar constructo
rii au dat in folosință 
23 478 apartamente, 36 000 
mp spații comerciale, 200 
săli de clasă, creșe și gră
dinițe cu 10 700 de locuri. 
In întreprinderi, pe șan
tiere, in institute și labo
ratoare, munca tot mai 
spornică a bucureșteanu- 
lui se impune așadar ca 
o valoare supremă a ce
tății, ca izvorul înălțării 
sale.

Factorii care au ridicat 
neîncetat această valoare 
sint mulți. Dintre ei se

detașează însă cadrul or
ganizatoric unitar, preo
cuparea perseverentă a 
organizației municipale de 
partid pentru coordona
rea tuturor energiilor în 
vederea înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare 
economică și socială a 
orașului și de educare co
munistă a locuitorilor 
săi. Aici, în acest pro
gram cuprinzător (elabo

drUmarea și integrarea 
tineretului în cîmpul 
muncii. Pentru Îndeplini
rea întocmai a ultimului 
obiectiv amintit, reținem 
un singur exemplu : 7 000 
de activiști obștești au - 
vizitat anul trecut peste 
84 000 de imobile, spriji
nind aproape 20 000 de ti
neri să se angajeze in 
producție.

Și tot in acest cadru

BUCUREȘTIUL.

BBCURESTEANUUN
unei largi 

întilnesc 
comanda-

rat pe baza 
consultări) se 
generos toate 
mentele sociale majore.

Se cuvine menționată 
la loc de frunte ofensiva 
generală pentru promo
varea noului. în acest ca
dru se circumscriu acțiu
nile perseverente desfă
șurate de consiliul muni
cipal al F.U S., sub în
drumarea comitetului mu
nicipal de partid, pen
tru orientarea oamenilor 
muncii din Capitală spre 
o activitate productivă 
de inaltă eficiență : in 
uzine și fabrici, pe șan
tiere — pentru califica
rea și ridicarea calificării 
a peste 55 000 de munci
tori, în școli, in cartiere 
și chiar în familiile bucu- 
reștenilor — pentru în-

de preocupări «e cuvine 
remarcată vasta activitate 
politico-ideologică și cul- 
tural-educativă menită să 
răspundă tot mai mult 
diverselor și exigentelor 
cerințe de ordin spiritual 
ale bucureșteanuiui. De
sigur, este greu de calcu
lat precis cit a ciștigat 
bucureșteanul din am
bianța spirituală con
struită prin toate aceste 
mijloace educative. Un 
lucru este însă mai pre
sus de orice îndoială : el 
a dobîndit o mai cuprin
zătoare înțelegere a pro
priei responsabilități ci
vice. Dovada ? Participa
rea mai activă la dezba
terile organizate de mu
nicipalitate, cu concursul 
tuturor organizațiilor de 
masă, asupra sistem atiză-

rii orașului, în cadrul că
rora s-au înregistrat pes
te 50 000 de înscrieri la 
cuvînt și 4 000 de propu
neri. Dovadă și mai edi
ficatoare — lucrările, în 
valoare de 576 milioane 
lei, pentru înfrumuseța
rea Capitalei, realizate 
prin muncă patriotică de 
locuitorii săi sau cele 
132 000 de controale efec
tuate de circa 17 000 de 
membri ai echipelor de 
control obștesc in dome
niul serviciilor de 
interes cetățenesc 
care, în paranteză 
spus, totuși mai sînt 
tea și atîtea lucruri 
făcut). Și bucureșteanul 
ne-ar mai putea oferi și 
alte argumente despre in
teresul tot mai viu cu 
care participă la bunul 
mers al treburilor în ora
șul său.

Cultivat cu stăruință, 
printr-un dialog fruc
tuos, urmat întotdeauna 
de fapte, acest remarca
bil spirit civic este unul 
din semnele de durată ale 
activității de pînă acum. 
De aceea, nu ne îndoim 
că, în aceste zile de bi
lanț și de pregătire a 
conferinței municipale și 
a Congresului Frontului 
Unității Socialiste, i se 
va acorda locul ce i se 
cuvine în elaborarea pro
gramului de activitate pe 
acest an, în care bucu- 
reștenii și-au propus să 
întîmpine cele două mari 
evenimente din viața în
tregii țări — a XXX-a 
aniversare a eliberării și 
al XI-lea Congres al 
partidului — cu realizări 
și mai mari în toate do
meniile vieții economice 
și sociale.

larg 
(în 
fie 

ati- 
de

Dumitru TÎRCOB
_____ J

Datorită avansului cîștigat de 
constructorii 
întreprinderii 
Capitală (in 
rile pentru 
etalate vor 

două luni in avans.

CUPLAJUL...
E Știut, cuplate pe un singur fir telefonic, două apar

tamente, ori două familii, ori două inimi se folosesc 
pentru a comunica — sonor — cu semenii de această 
conveniență tehnică.

Viața mai presupune și alte „cuplaje". Adesea func
ționăm pe aceeași diră de lumină Pe aceleași culoare. 
Pe același sunet ori 
același strop de liniște.

Dar aici e vorba de 
mai groaznic dintre cupla
je : cel dintre casa 
nerului E. S. din 
rul Linăriei și ___
din același cartier. In urmă 
inginerului a pus mina pe telefon pentru a forma 
numărul unui spital. Soful său, bolnav de o boală al 
cărei nume e de nerostit si de nescris, trebuia vegheat 
de un doctor. Prezența doctorului la căpătiiul unui om 
ce se stinge poate că n-ar fi însemnat prea mult : o 
oră, o zi ori o săptămînă de viață in plus, prelungind 
prezența in mijlocul celor dragi a condamnatului la 
neființă. Dar... tn același timp, acel cineva a ridicat

si el receptorul. A urmat o convorbire inimaginabilă In 
care o femeie plingind cerea un minut, un minut doar, 
pentru a telefona la spital, iar o altă femeie (femeie?) 
refuza grosolan urlindu-si „dreptul" de a utiliza, sin
gură, scula de ebonită.

Sigur, persoana iritată voia probabil să telefoneze la 
aragaz, lucru important. Ori 
la coafor, fapt notabil sub 
raport estetic. Ori la cinema, 
solicitind bilete la „Marele 
vals" ori la „Love story" — 
filmul acela in care o fată 
moare fiind bolnavă de...

.convorbirea" aceasta, stimatăSă nu lungim absurd 
doamnă. Vă anunț că de acum inainte veți beneficia de 
posibilitatea unui număr sporit 
pulsuri, după vorba tehnicienilor 
neavoastră care nu pricepeți cum 
inimilor.

Fiindcă inginerul E.S. a murit...
Gheorghe TOMOZEI

— Pînă în anul 1972 la noi s-au 
cultivat soiurile obișnuite de floa
rea-soarelui — „Record" și „Vniimk 
8931". Incepînd cu anul trecut, pen
tru prima dată, atît la noi, cit și pe 
plan mondial, s-au introdus în cul
tură hibrizii românești de floarea- 
soarelui „Romsan". în 1973, Ia noi, 
s-au cultivat pe circa 15 la sută din 
suprafață. Datorită măsurilor luate 
de minister, în vederea producerii 
semințelor din noii hibrizi, anul aces
ta ei vor putea fi extinși pe circa 
40 la sută din suprafața cultivată, 
iar în 1975 pe aproape întreaga su
prafață. Avantajele lor sînt multi
ple. Astfel, comparativ cu cele mai 
bune soiuri pe care le avem, hibri
zii de floarea-soarelui „Romsan" 
asigură sporuri mai mari de recol
tă cu 15—20 la sută. în cîmpurile 
experimentale, la hibridul „Romsan 
52“, am obținut pînă la 4 200 kg de 
sămînță la hectar. în prezent lu
crăm la crearea unor tipuri de hi
brizi pe bază de androsterilitate ci- 
toplasmatică, care se caracterizează 
prin producții superioare hibrizilor 
„Romsan". Urmărim, totodată, re
zolvarea unor probleme stringente 
care condiționează nivelul recoltelor 
de floarea-soarelui : crearea hibrizi-

fost 
de 
Și

2—3 
pro-

lor rezistenți la boli și In primul 
rind la mana florii-soarelui. Primii 
hibrizi rezistenți la mană au 
experimentați deja in condiții 
infectare artificială puternică 
este apropiată perspectiva — 
ani — cînd vor fi introduși in 
ducție.

— Deci, introducerea hibrizi
lor rezolvă in mod hotărit pro
blema nivelului producției.

— Aș putea răspunde „și da și 
nu“, dar voi răspunde „nu" tocmai 
pentru că la unii specialiști există 
concepția greșită că dacă au sămin- 
ță dintr-un soi sau hibrid bun pro
ducția ar crește de la sine. Pentru 
a se obține producții mari, la nive
lul capacității noilor hibrizi, trebu
ie să se aplice și o agrotehnică a- 
decvată. Analizîndu-se cauzele care 
au determinat producții mici de 
floarea-soarelui, în unele unități a- 
gricole, a rezultat că nu s-au apli
cat corect tehnologiile. Nu se res-

Convorbire realizată de 
Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag a II-a)
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Bucureștiul în decorul alb al iernii Foto : S. Cristian

• „CUPA TINERETULUI" : REPORTAJ DIN MIJLOCUL 
ZĂPEZII

• ACTUALITATEA LA :
BASCHET : NICI 0 SCHIMBARE IN CLASAMENTE 
SCRIMA: PRIMUL CAMPIONAT NAȚIONAL AL 
COPIILOR

IN PAGINA A Ill-AOBOSEALĂ DUPĂ SPRINT?
în multe țări cu un grad înalt de 

urbanizare produce îngrijorare creș
terea incapacității de muncă și a 
mortalității din cauza bolilor speci
fice vieții moderne. Peste 40 la sută 
din totalul mortalității din 50 de 
țări, în special europene și america
ne, are drept cauză maladiile cardio
vasculare, unul dintre principalii 
inamici care macină sănătatea fizică 
și vigoarea psihică. In Anglia, circa 
28 milioane zile-muncă se pierd a- 
nual de pe urma afecțiunilor ner
voase. Institutul național al asigu
rărilor din Paris indică faptul că, 
într-un singur an, asistența socială 
a înregistrat, pentru 9 milioane de 
afiliați, pierderea a 83 milioane zile- 
muncă ! Adaug și faptul că graficul 
accidentelor în procesul de produc
ție coincide sau nu este departe de 
cel al evoluției oboselii individului.

Accentuarea vieții sedentare, mo
dul de viață necorespunzător sub as
pectul lipsei de mișcare, se situează 
printre cauzele cele mai grave care 
diminuează aptitudinile fizice ale oa
menilor și conduc la tulburări în 
starea de sănătate. Printre mijloa
cele de acțiune pentru preintîmpina- 
rea sau tratarea unor asemenea ma
ladii, medicina indică o serie de 
medicamente mai mult sau mai 
puțin eficace. Aproape întotdeauna 
însă medicul recomandă și mișcarea, 
sportul, această terapie naturală ex
trem de eficace. Reține atenția 
stilul plastic în care participanții 
la cel de-al 39-lea Congres francez 
de medicină iși formulează îndemnu-

rile către compatrioții lor : „Circu
lați pe bicicletă, mergeți pe jos, ju- 
cați fotbal, săriți coarda ! Faceți 
orice doriți ! Dar, mișcați-vă, scutu- 
rați-vă din amorțeală ! Dacă vă mul
țumiți să rămineți doar așezați la 
birou sau la volan, veți muri de 
ateroscleroză coronariană, de artrită

zent, după apariția Hotărîrii plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 
1973, unele realizări de fond, precum 
și inițiative și experiențe valoroase 
care ar putea fi repede generali
zate, ne îngăduie să facem o consta
tare îmbucurătoare : dezvoltarea edu
cației fizice și a sportului la nivelul

Puncte de vedere privind ritmul 
dezvoltării acțiunilor sportive de masă

oblitcrantă. Corpul omului este com
pus din 40 
trebuie să-i 
șeni leneși 
căm singuri 
scaune, cu sistemul nervos surmenat, 
cu aparatul digestiv blocat, cu muș
chii inerți. cu articulațiile anchilo
zate".

Mișcarea fizică e prin urmare un 
antidot recomandat stăruitor de că
tre medici și alți specialiști din în
treaga lume. Sub semnul practicării 
exercițiilor fizice s-a deschis aproa
pe pretutindeni un front larg contra 
urmărilor nefaste ale sedentarismu
lui. La noi în țară, această ofensivă 
pentru sănătatea populară este di- 
recționată prin importante documente 
ale conducerii de partid și de stat.

Ceea ce s-a înfăptuit pînă in pre-

la sută mușchi, pe care 
punem in mișcare. Oră- 
cum sintem, ne provo- 
bolile stînd nemișcați pe

cerințelor este pe deplin posibilă la 
orașe și la sate, in toate unitățile 
„de bază" — școli. întreprinderi, in
stituții.

Totuși, așa după cum a rezultat 
din diferite consfătuiri, care au avut 
loc in ultimul timp la comitetele 
județene de partid, ritmul de dez
voltare a educației fizice și a snor- 
tului de masă, ca și unele rezultate 
obținute, nu sint încă la nivelul po
sibilităților de care dispun organi
zațiile cu responsabilități legale in 
acest domeniu. După un șir de reali
zări obținute in primăvara și vara 
anului trecut se observă o pierdere 
de ritm, a ritmului inițial alert, un 
fel de oboseală după sprint la orga
nizatorii sportului de masă. In 
cîteva județe, organele de par
tid respective au constatat și

lipsa de eficiență în educarea 
sportivă a populației și, mai ales, în 
realizarea de condiții și forme co
respunzătoare, de natură să asigure 
atragerea întregului tineret, a mase
lor de oameni ai muncii la practica
rea sistematică a exercițiilor fizice 
și a sportului.

Asistăm, pe de o parte, la un fe
nomen îmbucurător ; tot mai mulți 
tineri și chiar adulți caută posibili
tăți de a practica regulat unele ra
muri sportive ca inotul, canotajul, 
culturismul, patinajul, schiul, popi
cele, crosurile, judo. In urma suc
ceselor lui Ilie Năstase și Ion Tiriac, 
tenisul cunoaște o răspîndire impre
sionantă. Pe de altă parte, în fața 
acestei situații, actualele structuri 
organizatorice — structuri care con
topesc în aceeași secție pe ramură 
de sport toate laturile unei discipline 
sportive, dînd prioritate performan
tei in dauna activității de masă — 
se dovedesc, după părerea mea, de
pășite, nu mai pot cuprinde și satis
face cerințele numeroșilor amatori 
de sport. în aceeași ordine de idei, 
ne întrebăm : cite centre pentru 
practicarea de către cetățeni a dife
ritelor sporturi au deschis in fiecare 
localitate asociațiile sportive, sindi
catele, organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, consiliile populare? Cred că se 
tinde prea mult spre forme sportive 
dirijate după regulile sportului de

Gh. VLĂDICA
(Continuare in pag. a III-a)
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PATRU ARTIȘTI 
LA „APOLLO"

Galeria Apollo" a 
adăpostit de cu- 
rind expozițiile a 
patru artiști foarte 
diferiți, atit ca genuri 
de creație cit și ca 
preocupări.

Absolventă, cu două 
decenii în urmă, a In
stitutului bucureștean, 
ELENA URDĂREA- 
NU-HERȚA a lucrat 
mulți ani ca pictor- 
restaurator, ajungind 
la aprofundarea dife
ritelor tehnici ale pic
turii. Cele 15 tablouri 
lucrate într-o pastă 
subțiată, mată, amin
tesc fresca. Silueta 
grațioasă a Ofeliei 
pare desprinsă din- 
tr-un album de epocă. 
Aceea, delicat stiliza
tă, a Dansatoarei, îm
perechere de linii ver
ticale și suprafețe o- 
vale ingenios decorate, 
amintește de petalele 
unei neobișnuite flori. 
Fluturele său, sugerat 
cu diafane mijloace 
plastice, sau cele cî- 
teva intenții de por
trete, in care trăsătu
rile nu se lasă întot
deauna lesne descifra
te. solicitînd efortul 
privitorului, ne vorbesc 
de asemenea despre 
preferințele artistei 
pentru contururile o- 
vale, pentru o pictură- 
ornament, al cărei e- 
fect decorativ rezultă 
din ritmul cromatic al 
formelor ample, cali
grafiate cu o anume 
eleganță, specifică vi
ziunii acestei pictori
țe, aflată acum la cea 
de-a patra „perso
nală".

Sculptor cu o activi
tate mai îndelungată, 
IONESCU TENE a e- 
voluat în ultima vre
me spre non-figurativ, 
spre abstractizarea u- 
nor forme în care des
cifrăm preocuparea 
pentru monumental, 
ca și aceea, specifică 
epocii noastre, de fo
losire a noi materiale 
In sculptură, cum este 
metalul, de pildă, fapt

care cere și utilizarea 
unor unelte adecvate, 
ca aparatul de sudură, 
mașina de polizat ș.a. 
lntilnite pină acum 
mai ales in atelierele 
lăcătușilor. E vorba de 
forme în genere armo
nioase, elansate, cu 
caracter decorativ, 
apte a împodobi un 
spațiu urban, cum s-a 
și întimplat cu una 
din lucrările sale, înăl
țată nu de mult în pia
ța gării din Brașov. 
De altfel, predilecția 
pentru metal este la el 
o atitudine programa
tică, înscrisă drept 
motto în catalog, și a- 
nume că numai înțe

legerea marilor impli
cații ale revoluției 
tehnico-științifice asu
pra dezvoltării sociale 
poate să dea omului 
de artă „dimensiunea 
nouă a viitorului".

Lucrările expuse 
trebuie privite, desi
gur, numai ca puncte 
de plecare pentru rea
lizarea unor viitoare 
proiecte de sculpturi 
monumentale, în care 
apare clară aluzia la 
epoca noastră, cum ar 
fi Proiectul de monu
ment împotriva bom
belor atomice. Bale
rina. Heliopolis, Ano
timpurile, sau intere
santa propunere de 
fîntînă monumentală. 
Plecînd uneori de la 
creația brâncușlană, 
sculptorul nu urmă
rește cu orice preț o- 
riginalitatea ; ceea ce 
pare a-l interesa, în 
primul rînd, este mo
dernitatea lucrărilor 
sale, ca și posibila lor 
utilizare pentru deco
rarea unui spațiu.

Ca de obicei, balco
nul ultimei săli este 
rezervat graficii. Clu
jeanul LUDOVIC
BARDOCS expune 
aici gravuri în lemn și 
linoleum, adesea cu 
sens metaforic, de un 
expresionism de bună 
calitate, uneori cu ten
dințe suprarealiste. Cu 
mai mari suprafețe de 
alb, cu un mesaj mai 
clar exprimat, ni s-a 
părut ciclul celor pa
tru anotimpuri, în care 
realizarea impulsurilor 
specifice naturii apare 
înfăptuită prin expre
sive abrevieri.

Arădeanca MARIA 
COCIOPOLOS, fostă 
elevă a Măriei Ciupe 
(prestigioasă profesoa
ră la Institutul clu
jean, care, fericită co
incidență, a expus mai 
înainte pe aceleași 
panouri), aduce aici 
șapte tapiserii de o re
marcabilă sobrietate 
cromatică. Tonurile 
potolite, maî proprii a- 
cestei nobile arte, ca 
și acuratețea mește
șugului, amintesc de 
buna influență a ma- 
estrei sale. Artista 
practică un figurativ 
decantat, în care si
luetele se deslușesc pe 
încetul, făcînd întru- 
cîtva corp comun cu 
ambianța. Realizate la 
scara umanului, unele 
tapiserii își au inspi
rația în străvechiul 
folclor românesc, ca 
Ielele și Vîntoasa, care 
ne trimit cu gîndul la 
personaje mitologice, 
rod al fanteziei popu
lare, atit de bogate în 
spațiul carpato-dună- 
rean. Păun și Scoică îi 
prilejuiesc imagini su
gestive, în care acor
durile subtile ale cu
lorilor stinse, de o 
rară virtuozitate, asi
gură unitatea lucrări
lor, dînd întregii sale 
expoziții o remarca
bilă ținută artistică.

Marin
MIHALACHE

Premiere teatrale
• Teatrul „C. 

I. NOTTARA" a 
prezentat, sîmbă- 
tă seara, in pre
mieră absolută 
„Paradisul" de 
Horia Lovinescu, 
o piesă despre 
care autorul pre
ciza :

>iesa polemică, o 
:n intenția mea ea

a reprezentat un protest vehement 
de pe pozițiile umanismului socia
list impotriva Casandrelor de tot 
felul (scriitori, sociologi, savanți 
etc.) care vestesc — trăgînd con
cluzii trunchiate din ororile Aus- 
chwitzurilor, cit și din dezvoltarea 
societății capitaliste standardizate 
și dezumanizate de tehnica moder
nă — prăbușirea omului, într-o 
simplă propoziție, aș spune că 
„Paradisul" e elogiul indestructi- 
bilității omului".

Regia spectacolului este semnată 
de Dan Micu. Scenografia : Victor 
Ștrengaru. In distribuție : Al. Re- 
pan, Ștefan Radof, Mircea Anghe- 
lescu, Ioana Crăciunescu, Ruxan- 
dra Sireteanu, Eugenia Marian, 
Eugenia Bosînceanu, Maria Gheor
ghiu Săniuță, Elena Amaria Bog, 
George Negoescu, Ion Bog, Ion 
Siminie, George Păunescu, V. 
Ștrengaru și alții

• TEATRUL TV prezintă marți, 
15 ianuarie, premiera : „Femeia 
fericită" de Corneliu Leu.

„Teatrul televiziunii debutează 
in acest nou an, ne-a declarat 
Dinu Săraru, redactor-șef adjunct 
al redacției cultural-artistice, cu 
un spectacol politic — consacrîn- 
du-se ca și pină acum dramatur
giei românești de actualitate. De 
altfel, cea de-a IlI-a ediție a Con
cursului de scenarii pentru teatrul 
de radio și TV, recent încheiată.

ne favorizează și In această sta
giune intențiile — lucrările pre
miate fiind de bun augur. Dar să 
revenim la premiera TV de mîi- 
ne seară : „Femeia fericită", dra
mă acut contemporană, de Corne
liu Leu, ne-a prilejuit un spectacol 
pe care îl sperăm de succes, un 
moment autentic de teatru politic 
cu care se inaugurează ciclul „Oa
meni ai zilelor noastre", ciclu pre
zentat în fiecare lună în reperto
riul nostru. Piesa lui Corneliu 
Leu are capacitatea de a se con
stitui într-o dezbatere vie în ju
rul ideilor majore ale actualității 
socialiste, privind ceea ce un poet 
numea inspirat «lupta cu inerția»".

• TEATRUL „A. DAVILA" 
DIN PITEȘTI va prezenta marți, 
15 ianuarie, premiera pe țară „O 
inimă de aur" de Oliver Goldsmith.

BACĂU (Corespondentul „Scîn- 
teii", Gheorghe Baltă). — Actorii 
TEATRULUI „G. BACOVIA" DIN 
BACĂU au prezentat, sîmbătă sea
ra, în premieră comedia Iui Tudor 
Mușatescu, „Visul unei nopți de 
iarnă". Regia spectacolului aparți
ne lui I. G, Rusu, iar scenografia 
lui V. Jurje. în rolurile principa
le artiștii Florin Blănărescu, Do
rina Păunescu, Despina Prisăcaru, 
Ioana Ene, Constantin Coșa, Iuchi 
Botușescu, Ana Maria Itu și alții. 
Aceasta este a treia premieră pe 
care teatrul băcăuan o prezintă în 
actuala stagiune.

Turneu bucureștean
• TEATRUL DRAMATIC DIN 

BAIA MARE va prezenta în Bucu
rești, în zilele de 16 și 17 ianuarie, 
„Steaua zimbrului" de Valeriu A- 
nania și „Pentru cine bat clopo
tele" de Roza Ostrowska și Jerzy 
Golinski, după romanul lui Ernest 
Hemingway.

Scenâ din spectacolul „Paradisul", la leatrul C. I. Nottara

ECRANUL
• COLOANA DE 
LA MIEZUL 
NOPȚII — pro
ducție a studiou
rilor cehoslovace. 
Regia : Ivo No
vak. Cu : Ladi
slav Potemsil, 
Jaromir Hanzlik, 
Petr Oliva și

alții. Peripețiile — mai mult sau 
mai puțin comice — a cinci tineri, 
militari în termen, aflați într-o 
permisie de cîteva ore la Praga...

• INSULA MISTERIOASA — 
coproducție franco-italo-spaniolă, 
in regia lui Juan-Antonio Bardem 
și Henri Colpi. In rolurile princi
pale : Omar Sharif, Gabriele Ținti, 
Jess Hahn, Philippe Nicaud. Ecra
nizare a binecunoscutului roman, 
cu același titlu, al lui Jules Verne.

• CIDUL — producție a studiou
rilor americane. Regia : Anthony 
Mann. Cu : Charlton Heston, So
phia Loren, Raf Vallone, GeneviOve 
Page. Film istoric, avînd în centru 
figura quasi-legendară a celui mai 
vestit dintre conducătorii luptei 
pentru alungarea maurilor de pe 
teritoriul iberic — El Cid Com- 
peador.

• JUDO — producție a studiou
rilor japoneze. Scenariul și regia : 
Kunio Watanabe. Film artistic de
dicat lui Shogora Yano, întemeie
torul jocului Judo.

MANIFESTĂRI 1N
REȘIȚA: 

PRIMA EXPOZIȚIE 
DE ARTĂ PLASTICĂ

REȘIȚA (Corespondentul „Scin- 
teii", Nicolae Cătană). — Dumi
nică, Ia Reșița a avut loc verni
sajul primei expoziții de artă plas
tică, organizată în acest an : ex
poziția de pictură și sculptură 
aparținînd creatorului local, Traian 
Baia.

„EROINA DE LA JIU"
La 16 ianuarie a.c. se împlinesc 

80 de ani de la nașterea — în 
Tîrgu-Jiu — a Ecaterinei Teodo- 
roiu, „Eroina de la Jiu", cum a 
fost denumită această vitează fe
meie, care și-a jertfit viața în 
lupta pentru independența și su
veranitatea patriei în primul război 
mondial. Iată cîteva dintre mani
festările prilejuite de acest eveni
ment : la toate cluburile, casele de 
cultură, căminele culturale, în 
școli au loc largi acțiuni cultural- 
artistice, în cadrul cărora vor fi 
evocate viața și personalitatea fe- 
meii-erou. Filialele societății de 
științe istorice prezintă expuneri în 
lăcașele de cultură din județ. La 
Casa memoriaiă și la muzeul din

CONCERTE
• Astă-seară, studioul conser

vatorului „Ciprian Porumbescu" 
prezintă opera „Mariana Pineda" 
de Doru Popovici, în regia lui A. I. 
Arbore. Dirijează Anatol Kisadji. 
Soliști sint studenții conservato
rului: Maria Protopopescu, Veroni
ca Girbu, Dumitru Protopopescu, 
Milos Krejici.

• Miercuri 16, pe același podium, 
va avea loc premiera operei „Abu 
Hasan" de Weber.

• Mîine-seară. Studioul T 8 al 
Radioteleviziunii ne oferă, în ca
drul „Tribunei creației contempo
rane", un nou concert-dezbatere 
desfășurat sub genericul „Muzica 
și dansul".

• Sîmbătă, 12 ianuarie, ansam
blul artistic „Mureșul", din ca
drul Filarmonicii de stat din Tg. 
Mureș, a prezentat noul său spec
tacol „Dorul, pasăre măiastră".

Tîrgu-Jiu au loc vizite în cadrul 
cărora școlari vor fi primiți în rin- 
dul organizației de pionieri, pre
cum și în.mînări de carnete de 
membru al U.T.C. unui însemnat 
număr de tineri. Tot în aceste zile 
pensionarul Grigore Niculescu, fost 
comandant al companiei din care a 
făcut parte Ecaterina Teodoroiu, 
se întîlnește cu un mare număr 
de tineri la diferite cluburi și case 
de cultură. Teatrul de stat „Ale
xandru Davila" din Pitești între
prinde, de asemenea, un turneu 
prin mai multe localități ale Gorju- 
lui prezentînd piesa „Ecaterina 
Teodoroiu". în ziua de 19 ianuarie 
a. c., în sala de spectacole a muni
cipiului Tirgu-Jiu va avea loc un 
mare simpozion intitulat „Eroina 
de la Jiu", urmat de un bogat pro
gram artistic.

SPECTACOL FESTIV 
KOS KĂROLY

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii", Alexandru Mureșan). — 
După ce cu puțin timp în urmă 
asociația scriitorilor din Cluj l-a 
sărbătorit pe scriitorul K6s Kăroly 
cu ocazia împlinirii respectabilei 
vîrste de 90 de ani, vineri seara 
Teatrul maghiar de Stat din loca
litate a dedicat un spectacol festiv 
scriitorului și operei sale. Specta
colul, la care și-a dat concursul 
întregul colectiv de actori, a cu
prins fragmente din creația dra
matică și mărturii despre activita
tea și opera scriitorului.

ȘTAFETĂ FOLCLORICĂ
DEVA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Sabin Ionescu). — Ștafeta 
folclorică „Căutătorii de comori" 
are drept scop descoperirea și va
lorificarea celor mai prețioase da
tini, obiceiuri strămoșești din sa
tele județului Hunedoara. La că
minele culturale din satele jude
țului sînt organizate, in mod eșalo-

JUDEȚE
nat. spectacole prezentate de for
mațiile artistice de amatori sătești, 
urmate de dezbateri in comun cu 
culegătorii de folclor, în urma că
rora sînt selectate cele mai va
loroase tablouri folclorice.

Noua ediție a ștafetei folclorice 
a reunit, pină în prezent, în snec- 
tacolul special organizat, formații 
artistice de amatori din satele Hă- 
rău, Băița, Boșorod, Lunca Cernii 
și Cimpu lui Neag.

EXPOZIȚIA
DE GRAFICĂ SI ARTĂ 

DECORATIVĂ
ARAD (Corespondentul „Scîn- 

teii“, C. Simion). — La Galeria de 
artă „Alfa" din municipiul Arad 
a avut loc vernisajul părții a doua 
a expoziției județene de artă plas
tică ediția 1973 organizată de fi
liala Arad a Uniunii artiștilor plas
tici. După lucrările de pictură și 
sculptură, expuse în prima etapă, 
de astă dată sînt prezentate crea
țiile mai reprezentative de grafică 
și artă decorativă ale unor artiști 
plastici arădeni.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — în Aula 
Magna a Universității din Timișoara 
au început sîmbătă lucrările sesiu
nii științifice „Academia Română și 
Banatul (perioada 1866—1920)“, or
ganizată de baza de cercetări din 
localitate a Academiei. Prilejuită 
de elaborarea istoriei Academiei 
române, sesiunea a audiat un mare 
număr de comunicări științifice 
susținute de cadre didactice uni
versitare și cercetători din Timi
șoara și alte centre de cultură bă
nățene privind activitatea cultural- 
științifică desfășurată în această 
parte a țării, începind din a doua 
jumătate a secolului trecut, con
tribuția Banatului la dezvoltarea 
științei și culturii românești.

(Urmare din pag. I) județul Botoșani nivelul lor a scăzut 
foarte mult.

Cînd nu ești 
demn 

de încrederea 
obștei

Două scrisori pri
mite din satul Costișa, 
comuna Frătăuții Noi, 
județul Suceava, sesi
zau redacției că Va- 
sile Burciu — căruia 
la începutul anului 
trecut obștea îi încre
dințase mandatul de 
președinte al coopera
tivei agricole din lo
calitate — a înșelat 
încrederea sătenilor, 
s-a dedat la abuzuri și 
ilegalități, a adus gra
ve prejudicii avutului 
obștesc și bunului 
mers al activității 
cooperativei agricole.

Comitetul județean 
Suceava al P.C.R., 
căruia redacția i-a a- 
dresat sesizările, ne-a 
trimis un amplu răs
puns care confir
mă, punct cu punct, 
veridicitatea faptelor 
semnalate de către 
cooperatori. „Din dis
cuțiile purtate cu 
mai mulți membri 
de partid din coo
perativa agricolă res
pectivă, precum și din 
atitudinea și compor
tarea sa — se arată
in răspuns — a reie
șit că Vasile Burciu 
este insuficient pregă
tit și necorespunzător 
pentru funcția încre
dințată, manifestînd 
serioase lipsuri pe li
nia organizării pro
ducției și a muncii in 
cadrul cooperativei a- 
gricole. Ignorind pre
vederile statutului
C.A.P., în unele șe
dințe ale consiliului 
de conducere al coo
perativei el a aprobat, 
cu de la sine putere, 
măsuri în afara pre
vederilor legale. In 
loc să se ocupe de 
buna organizare a 
muncii, în campania 
de însămînțărl și de 
întreținere a culturi
lor, președintele se ți
nea de chefuri și pe
treceri. Anul trecut, 
unele suprafețe de 
cartofi și porumb au 
fost însămînțate cu 
întirziere, iar pe mul
te hectare întreținerea 
culturilor a fost de
slabă calitate, ceea ce 
a influențat negativ a- 
supra producției". Din 
răspuns rezultă, tot
odată, că V. B. a creat 
diferite avantaje ru
delor sale, pierzin- 
du-și, prin aceasta, 
autoritatea și presti
giul în fața coopera
torilor. în consecință, 
în încheierea răspun
sului se precizează că 
„el a fost pus in dis
cuția adunării genera
le de partid din cadrul

cooperativei agricole 
Costișa, fiind sancțio
nat cu «vot de blam 
cu avertisment», ur- 
mînd ca adunarea ge
nerală a cooperatori
lor din luna februarie 
a.c. să-l revoce din 
funcția de președinte".

S-a dat curs 
inițiativei...

Cu cîtva timp în 
urmă, loan Zamfj- 
rache, din comuna 
Lunești, județul Vil- 
cea, sesiza redacției 
că un drum de acces 
către gospodăriile a 
zeci de familii din lo
calitate este într-o 
stare necorespunză
toare. Pe timp ploios 
nu se mai poate cir
cula pe el nici cu pi
ciorul, darmite cu 
căruța. „Sătenii — se 
spunea in scrisoare — 
au solicitat, de nenu
mărate ori, consiliului 
popular comunal să ia 
măsuri pentru pietrui
rea drumului, oferin- 
du-se să contribuie 
prin muncă patriotică 
la realizarea lucrări
lor, dar totul a fost în 
zadar".

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
al județului Vîlcea 
a răspuns redacției 
că sesizarea este înte
meiată. „Din cercetă
rile efectuate — se re
latează în răspuns — 
a reieșit că la Consi
liul popular al comu
nei Lungești nu s-a 
dat dovadă de iniția
tivă, nu s-au respec
tat promisiunile făcu
te cetățenilor în ce 
privește pietruirea
drumului respectiv,
devenit impracticabil. 
Pe baza documenta
ției întocmite de că
tre lucrătorii secției 
de drumuri Drăgă- 
șani s-a trecut de ur
gență la executarea 
lucrărilor de amenaja
re a acestui drum". In 
sfîrșit, s-a dat curs 
inițiativei. Iar cetățe
nii vor scăpa de 
neplăceri.

Concis, la obiect
• Direcția generală 

comercială a munici
piului București : „In 
urma verificărilor e- 
fectuate s-a hotărît 
ca așezarea mărfu
rilor în magazia uni
tății de mezeluri și 
brinzeturi de pe Calea 
Griviței nr. 140, pre
cum și manipularea 
ambalajelor să se 
facă pină la orele 
22,00. Totodată, perso
nalul de serviciu va 
efectua curățenia în 
magazin în așa fel in

cit să nu afecteze cu 
nimic liniștea locata
rilor. In adunarea ge
nerală a salariaților 
au fost dezbătute ca
zurile de indisciplină 
a unor salariați și a 
șefei de unitate, aba
terile de la regulile de 
comerț, luindu-se mă
suri disciplinare im
potriva celor vino- 
vați".

• Uniunea județea
nă a cooperativelor de 
consum Teleorman : 
„Au fost luate mă
suri de executare a 
tuturor lucrărilor de 
finisaj (zugrăveli, vop
sitorii, montarea gea
murilor etc.) la maga
zinul universal din 
comuna Poroschia. 
Pină la 20 ianuarie 
a.c. noua unitate co
mercială va fi apro
vizionată cu mărfuri 
și pusă la dispoziția 
cetățenilor".

• Exploatarea de 
transport Pitești : 
„Pentru îmbunătățirea 
transportului în co
mun din orașul Pi
tești, linia de auto
buze 2 barat de pe 
traseul Trivale—Rafi
nărie a fost supli
mentată cu incă două 
mașini. Am interve
nit, de asemenea, la 
conducerea combina
tului de prelucrare a 
lemnului și rafinăriei, 
în vederea decalării 
programului de înce
pere a lucrului".

• Direcția generală 
pentru agricultură, in
dustrie alimentară și 
ape a județului Me
hedinți : „Maistrului 
Mircea Gavrilescu și 
magazinerului Con
stantin Cucă de la 
șantierul Bocșa Româ
nă li s-a desfăcut 
disciplinar contractul 
de muncă, deoarece, 
în loc să se preocu
pe de organizarea 
muncii și îndeplinirea 
obligațiilor de servi
ciu, se țineau de 
chefuri, diferite afa
ceri etc.".

• Centrala pentru 
desfacerea produselor 
petroliere București : 
„Pentru a da posibi
litate cetățenilor care 
lucrează în schimbu
rile de dimineață să 
se aprovizioneze cu 
petrol, am prelungit 
programul de funcțio
nare a unităților noas
tre de desfacere. In a- 
celași scop, toate cen
trele de vînzare sint 
deschise și duminica 
intre orele 8—12".

Alexandru 
BOGHIU
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cluj NOUTĂȚI
LA „GOSPODINA"J»

CLUJ. (Corespondentul „Scîn- 
teii", Alexandru Mureșan). — In 
municipiul Cluj funcționează 21 
de unități de alimentație pu
blică „Gospodina", amplasate 
atît în zona centrală, cit și in 
cartiere, iar unele dintre ele 
chiar in incinta unor lntreprin- , 
deri industriale. In momentul 1 
de față, revine cite o „Gospo
dină" la fiecare 10 000 de lo
cuitori ai municipiului. Acest 
gen de servire a devenit cel 
mai solicitat pentru varietatea 
sortimentelor și pentru prom
ptitudinea execuției comenzi
lor. în fiecare unitate se 
sesc numeroase sortimente 
carne, pește, salate, brinzeturi 
și circa 40 de produse de cofe
tărie, patiserie, răcoritoare și 
dulciuri. Anul trecut, de pildă, 
s-au vîndut prin intermediul 
„Gospodinelor" preparate in 
valoare de peste 22,5 milioane 
lei, cu un nivel de rentabilita
te ridicat. în acest an — după 
cum ne informează conduce
rea întreprinderii de alimenta
ție publică „Someșul" — vor 
mai lua ființă încă un număr 
de „Gospodine" în diferite car
tiere, iar „Expresul" central din 
Piața Libertății va fi transfor
mat în „Gospodină" model, un
de toate preparatele vor fi pre
gătite în laboratoare proprii.

t V

gă- 
din
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PROGRAMUL I

16.50 Emisiune In limba maghiară. 
lâ,00 O interpretă a clntecului

popular muntenesc : Tlta 
Bărbulescu.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri ; „Aventurile lui 

Zajko".
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Panoramic științific.
20.30 Revista literar-artistlcă TV.
21.15 Roman foileton : „Pot

Bouille" — ecranizare după 
Emile Zola. Episodul III.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL U

17.30 Telex.
17,35 Album coral.
17.50 Film artistic : „Avin't" — 

producție a studiourilor ci
nematografice din R.D. Ger
mană.

19,05 Publicitate.
19.10 „Pictura șl un autobuz" — 

film documentar producție a 
studioului „Al. Sahia".

19.20 1001 de seri : „Aventurile Iul
> Zajkori

19.30 Telejurnal • La aotele anu- 
' Iții XXX.

20,00 Film serial : Daktari — epi
sodul „Judy și vulturul" (II).

20,25 Viața economică a Capitalei, 
Azi, sectorul 8.

20,45 Muzica românească In con
temporaneitate. Sinteze I — 
Muzica simfonică.

21.20 Drumuri in Istorie. Alba 
Iuiia — două milenii de is
torie.

21.40 Seară de balet
22.10 Cărți și idei. Tn dezbatere 

lucrarea „Inițiere In esteti
ca produselor".

Spicherița de ocazie 
nu știa ultimele noutăți

permiteau reconstituirea aproxima
tivă a neobișnuitei rostogoliri a 
casei de fier de la locul ei pină in 
mijlocul naturii. Ipoteze ?... Fără 
număr. $i toate verosimile. Puteai 
să bănuiești pe cine vrei și pe cine 
nu vrei. Dar mai ales puteai să-t 
bănuiești pe funcționarii casieriei, 
pe unii membri ai C.A.R., oricum 
salariați ai combinatului. Tocmai 
„stridența" urmelor in acest sens 
dădea de gîndit. Autorul voia 
parcă să convingă că trebuie să fie 
căutat... înăuntru.

începea presiunea factorului 
timp : cursa de urmărire a infrac
torului trebuia desfășurată „contra 
cronometru", pornind de la ideea 
că fiecare zi, fiecare oră ciștigată 
in prinderea lui se măsoară in mii

î
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pectă o rotație de 6 ani, ceea ce 
favorizează atacuri puternice de boli 
și dăunători, nu este pregătit cores
punzător patul germinativ, nu se a- 
sigură desimea optimă (în general 
mai mică) și nu se execută lucrări
le de întreținere a culturii în fazele 
critice după răsărire. Se constată 
mari pierderi la recoltare datorate 
întirzierii acestei lucrări. Iată de ce, 
paralel cu crearea hibrizilor de floa- 
rea-soarelui, aceștia fiind mult mai 
sensibili și pretențioși, noi am sta
bilit pentru fiecare din ei tehnolo
gia de lucru specifică care asigură 
nivelul maxim de producție.

— Ce trebuie făcut ca. Jncă 
din acest an, să se obțină o 
producție cit mai mare de floa- 
rea-soarelui ?

— In primul rînd trebuie să în
cepem cu zonarea mai bună a aces
tei culturi. Actualele zone au fost 
stabilite cu circa 15 ani în urmă, 
cînd s-a ținut seama de unele date 
climatologice și de producție. Acum, 
în special datele de producție nu 
mai corespund. Iată un exemplu. 
Zona Dobrogei era trecută la cate
goria a treia de favorabilitate, in 
schimb județul Botoșani era consi
derat zonă foarte favorabilă. In Do- 
brogea se obțin acum cele mai bune 
recolte de floarea-soarelui. pe cînd în

— La ce concluzii duce a- 
ceastă situație 1

— Ar trebui revizuită amplasarea 
culturii florii-soarelui și în special 
să fie extinsă in sistemele amena-

țele. Lucru greșit. Hibrizii dau re
zultate maxime în anumite zone, 
situate îndeosebi în cîmpia din su
dul țării și în Dobrogea. In aceste 
zone ei trebuie să fie concentrați cu 
prioritate.

— Ați amintit mai înainte de 
neajunsurile care au existat in

CULTURA
FLORII-SOARELUI
jate pentru irigații. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit noii hibrizi valori
fică foarte bine condițiile create 
prin irigare. în legătură cu repar
tizarea semințelor hibride de floa
rea-soarelui se mai ridică o proble
mă. Există tendința de a se repar
tiza semințe pentru fiecare județ 
din zona de cultură a florii-soarelui, 
cu intenția de a sprijini sporirea 
producției. Cele 80 000 ha cultivate 
anul trecut cu hibrizii „Romsan" au 
fost fărîmițate In mai toate jude-

apllcarea tehnologiilor. Ce tre
buie făcut în această direcție ?

— Ca să intrăm în amănunte pri
vind tehnologia cultivării florii- 
soarelui consider că nu este cazul. 
Aș ține însă cu deosebire să sub
liniez necesitatea ca ea să fie mai 
bine cunoscută de către specialiști, 
de oamenii muncii din agricultură. 
Desigur, pentru informarea specia
liștilor se organizează instructaje, 
cursuri de reciclare etc. Dar specia

listul care se limitează la un instruc
taj, care se ține o dată pe an, nu va 
obține rezultatele așteptate. Pen
tru cunoașterea chestiunilor de 
finețe privind aplicarea tehnologi
ilor trebuie un contact mai strins 
cu stațiunile experimentale, cu ac
tivitatea de cercetare în general. 
Specialiștii trebuie să se adreseze 
mai des cercetătorilor, să vină la 
stațiuni din proprie inițiativă, nu 
numai cînd sînt convocați. în unele 
țări sînt stabilite chiar anumite 
„zile în cîmp", cînd la stațiunile ex
perimentale se adună specialiștii, 
fermierii și vizitează cîmpurile ex
perimentale, punîndu-se la curent 
cu tot ce este nou în tehnica cultu
rilor. Ar fi bine să se încetățeneas
că și la noi asemenea practică, pen
tru un contact cît mai strins între 
cercetare și producție.

Doresc să subliniez în finalul a- 
cestei discuții faptul că cine so
cotește că un soi bun sau un hi
brid bun poate da producții mari 
chiar dacă crește printre buruieni 
este mai bine să se lase de agricul
tură. Însușirea și aplicarea corectă, 
diferențiată a tehnologiei culturii 
florii-soarelui este singura cale spre 
realizarea unor producții care să 
asigure obținerea a 1 000 kg de ulei 
la hectarul cultivat cu floarea-soa
relui. Spre acest obiectiv, pe deplin 
realizabil în condițiile actualei dez
voltări a cercetării științifice și a 
bazei tehnico-materiale de care dis
pune agricultura noastră, trebuie să 
tindem.

Acceleratul 211 gonea în noaptea 
fulguită de prima zăpadă a anului. 
In compartiment — o căldură mo- 
leșitoare, fiecare călător își căuta 
poziția cea mai comodă in fotoliu 
cu gindul la o dulce ațipeală. Doar 
călătoarea de lingă geam nu avea 
somn. Avea chef de vorbă. Șt pină 
dimineață, cînd a ajuns la Simeria, 
nu a tăcut o clipă. Era la curent cu 
tot ce se intimplă la Hunedoara, 
atotștiutoare, o enciclopedie a fap
tului divers hunedorean. După re
latări de nunți, botezuri, divorțuri, 
taclale de culise, a ajuns și la ne
obișnuitul furt prin spargere al ce
lor peste 200 000 de lei din casa de 
bani a C.A.R. de la Combinatul si
derurgic Hunedoara (fapt divers 
consemnat si la rubrica noastră in 
ziua de 1 noiembrie 
1973). Spicherița de 
ocazie „știa" ultimele 
noutăți, inclusiv amă
nuntele descoperirii 
Si prinderii „bandei".

— Aa'a ! A fost foar
te simplu. Unul din
tre hoți a dat să in
tre, cu treburi obiș
nuite, intr-un birou. Acolo tocmai 
cercetau milițienii. Individul, sim- 
țindu-se cu musca pe căciulă, a 
tresărit atit de tare, incit an
chetatorii și-au dat pe loc seama 
că el trebuie să fie „unul" dintre 
vinovați. $i pină să se desmeticeas- 
că insul, i-au Și pus cătușele !

Am relatat „versiunea" de mai 
sus tînărului ofițer G.R., unul din
tre milițienii care au rezolvat ca
zul. A suris cu îngăduință si ne-a 
spus :

— „Banda" era de fapt... un sin
gur om ! Iar in birou n-avea ce 
căuta deoarece nu era salariat, nici 
la combinat, nici altundeva. Ca să 
nu mai vorbim că nici un om al 
legii nu are dreptul să aresteze pe 
cineva pentru că... se sperie.

— Dar prinderea. in versiunea 
adevărată, a fost simplă sau mai 
puțin simplă ?

— Judecați și dumneavoastră.
— După ce ?
— După relatarea pe care am să 

v-o fac Si care ajunge, pentru pri
ma oară, la urechile unui... scu
zați.. unei persoane civile :

In noaptea de 12—13 iulie, 
dintr-o încăpere a Combinatului 
siderurgic Hunedoara au dispărut 
213 000 de lei cu casa de bani in 
care erau păstrați cu tot Seiful a 
fost găsit in dimineața următoare 
pe., malul Cernei. Spart, bineînțe
les O roată de vagonet. o rangă, 
un tirnăcop, blindajul distrus, hâr
tiile arse și urmele de pe pămint

șl chiar zeci de mii de lei recupe
rate. Lucrătorii de miliție știau din 
experiență că in asemenea cazuri 
făptașii sint mină spartă. A fost 
mobilizată o importantă forță com
bativă, pe baza unor sarcini rigu
ros stabilite s-a pornit la verifica
rea fiecărei ipoteze in parte. Pro
gramul de lucru nu mai avea mă
sură, acțiunea se desfășura 24 de 
ore din 24.

Cercetarea mergea din aproape 
in aproape, iar ipotezele cădeau 
una după alta. Principalele urme 
se dovedeau capcane pentru deru- 
tarea urmăririi. Multe din cele ca
re păreau că ii duc aproape si
gur pe pista adevărată iși dezvă
luiau falsitatea abia in ultimul mo
ment. Iar zilele treceau și pe lista 
suspecților mai rămăseseră incă 
mulți. Nu o dată cercetările au fost 
reluate de la capăt, adică de la 
treptele casieriei, de la ușile forța
te, de la cioburile de geam...

...De la cioburile de geam !! Pe 
cioburile de geam ale ferăstruicii 
cu grilaj rămăseseră niște așa-zise 
amprente digitale. Așa-zise deoare
ce erau șterse, imprimate prin alu
necarea falangelor și nu purtau de- 
cit urma (incompletă) a unui sin
gur deget : cel mare de la mina 
stingă. Pistă subțire ca o... 
creastă papilară I In vas cu 
colegii lor din serviciile opera
tive ofițerii de la tehnico-știin- 
țific se străduiau să „stoarcă" 
totul de la impresiunile ace

lea cețoase. Folosind un sistem sul- 
generis de calculare a posibili
tăților, după compararea unui nu
măr mare de fișe dactiloscopice, au 
reușit să formuleze eventualitatea 
ca spărgătorul să fie o anumită 
persoană din Maglavit-Dolj. (Or la 
Maglavlt duceau și alte fire.)

Bănuitul, Vasile Bețiu, infractor 
recidivist, fără serviciu, fost anga
jat al combinatului, tocmai era ocu
pat cu o „anchetă" pe cont pro
priu. Anchetă în care el juca rolul 
de.„ anchetator. își ancheta fami
lia. Fusese „prădat" de neamuri. 
Sora lui, la care trăsese, taman bă
gase de seamă că frati-său nu se 
mai desparte de geanta din mină. 
Nici cind se spăla. L-a instigat să-și 
caute cameră cu chirie, sfătuindu-l 

să lase servieta aca
să. Bețiu a incuiat-o 
in șifonier și a luat 
cheia. Cu altă cheie, 
femeia și ginerele ei 
au ajuns la bani și 
au luat o grămadă 
din grămadă. Două
zeci și șapte de mii. 
tn urmă, ginerică a

mai dat o raită și a mai luat și pe 
cont propriu. I-au îngropat sub coci
na porcilor. Cind s-a întors, hoțul 
devenit „păgubaș" a văzut o gaură 
in teancul de bani, pe care, de alt
fel, nu-i numărase niciodată. A în
ceput interogatoriile". Neamurile 
au negat cit au negat, pină la urmă 
au trebuit să... mărturisească. Lui 
Bețiu atit îi trebuise. I-a iertat. 
Le-a dăruit ceea ce șterpeliseră 
hrăpărețele rude. S-a mulțumit 
să-și vadă restabilit... orgoliul lui 
de hoț.

N-a gustat mult din paharul suc
cesului. Echipa de cercetare, aju
tată de colegii ei din județul Dolj, 
tocmai termina de strins cercul 
probelor — ce-a făcut și ce-a dres 
spărgătorul, pas cu pas, in fiecare 
clipă, de la comiterea infracțiunii. 
Trecuseră numai 12 zile și el era 
arestat, iar 183 000 de lei recupe
rați.

A rămas doar ca justiția să-și fa
că datoria, partea civilă să încaseze 
restul sumei, iar reprezentanții ei, 
ca păgubași, să recitească și să a- 
plice dispozițiile legale a căror res
pectare ar fi făcut imposibilă că
lătoria casei de bani la iarbă ver
de și a bancnotelor sub cocina de 
porci.

Un fapt divers la faptul divers : 
V.B. a comis spargerea de ziua lui 
de naștere. împlinea 30 de ani.

Sabin IONESCU
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SJO adevărată desfătare 
aici în mijlocul zăpezii"
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Sus, pe Postăvarul... Foto : Dragoș NEAGU

„Cupa tineretului44 în Maramureș

„STUDENȚII SI SECURITATEA EUROPEANĂ"

Zăpada căzută !n ultimele două 
zile, peste care s-a așternut gerul 
din cursul nopții, a creat condiții 
excepționale pentru desfășurarea 
probelor de schi, săniuțe și pati
naj. din cadrul „Cupei tineretu
lui", în județul Maramureș. In ju
rul orei prinzului, telefonul subre- 
dacției ziarului „Scinteia" din Ba
ia Mare a fost pur și simplu asal
tat de către colaboratorii noștri 
externi, aflați la locul de desfășu
rare a competițiilor. în diverse lo
calități din județ. Spre a putea 
consemna cit mai multe vești des
pre participarea tineretului la a- 
ceastă amplă întrecere am recurs 
la procedeul „teleconferlnței". Iată 
spicuiri din cele ce am aflat :

— La telefon Ion Tomoioagă, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. Vișeul de Jos. Aici, la noi, 
pe pîrtia de pe Lăzuc sint prezenți 
peste 100 de tineri.

— Cine au fost cîștigătorii 7
— La săniuță, categoria 13—19 

ani, a cîștigat Ioan Pop Securice, 
iar la schi, aceeași categorie, locul

Ieri, bucureștenil au Invadat parcurile orașului ca-n plină duminică de vară: în parcul Floreasca, la doi 
pași de patinoarul arhiplin, copil și părinți cu săniuțele, voioși ca pe alba pantă a muntelui.

Foto : M. ANDREESCU

Ieri, în Capitală

Oboseală după sprint?
(Urmare din pag. I)

performanță și prea puțin In direc
ția unor activități recreative cu ca
racter individual și colectiv pe care 
cei interesați să și-o organizeze sin
guri, utilizind echipament propriu și 
folosind bazele sportive puse la dis
poziția publicului in cartiere, _ zone 
de agrement, pe lingă școli, între
prinderi, instituții. De asemenea, 
gimnastica sub diferite forme (în
viorare, întreținere, corectivă etc.) 
ar putea constitui o activita
te comună pentru o întreagă fa
milie, pentru toate vîrstele. După 
părerea mea, ar trebui mult extinse 
momentele de educație fizică la locu
rile de muncă prin preocuparea con
ducerilor întreprinderilor și a sindi
catelor. Ele cunosc o largă aplicare 
în alte țări și au eficiență dovedită 
în creșterea capacității de efort a 
salariaților, scăderea frecvenței îm
bolnăvirilor și a absențelor din pro
ducție cauzate de diferite maladii.

Omul modern dorește să petreacă 
măcar o parte din timpul liber în 
afara orașelor, să refacă intr-un fel 
contactul cu natura. La Brașov sau 
la Sibiu, de pildă, acolo unde există 
deprinderea petrecerii timpului liber 
în mijlocul naturii, numeroși oameni 
de diferite virste, bărbați, femei, co
pii, își iau în rucsacuri hrana pentru 
o zi și pleacă pe jos să facă excursii 
in împrejurimi Acțiuni de „evadare" 
duminicală din orașe spre zonele de 
verdeață tind să ia amploare și în 
alte localități. Totuși, inițiativele 
pentru organizarea sistematică cu 
grupuri de elevi, studenți. salariați 
și familiile lor a excursiilor pe jos, 
cu rucsacurile în spinare, continuă 
să fie foarte rare. în această pri
vință, mi se pare necesară și o re
vizuire a cerințelor activității spor
tive de masă elaborate de Ministerul

I a revenit lui Gavrilă Năsui. La 
categoria 20—30 de ani, pe primul 
loc s-au clasat... doi I Ștefan Bora 
și Ilie Tomoioagă.

— Și noi am fost „pe fază" — in
tervine prof. Teodor Vulturar, vice
președintele consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport Vi
șeul de Sus. La săniuțe am avut 
prezenți azi peste 120 de concu- 
renți, iar la schi vreo 50, de la a- 
sociațiile sportive Iza și Bradul, pre
cum și de la școlile generale nr. 1, 
4 și 7. Pîrtia de schi Botoaia a fost 
astăzi locul cel mai căutat de către 
vișoveni. Duminica aceasta e o a- 
devărată desfătare aici, in mijlocul 
zăpezii.

— Vă caută cabana Mogoșa, ne 
atrage atenția centralista.

— Dați-mi legătura, vă rog.
— Permiteți să intrăm și noi în 

circuit ? — se anunță frații Andrei 
și Vasile Gorog, antrenori de schi 
din Baia Mare.

— Poftim, vă ascultăm.
— Cred că aici, pe panta de schi

Educației și învățămintului. De pil
dă, organizarea — de-a lungul unui 
an școlar — doar a două acțiuni tu
ristice (pentru clasele I—IV) și a... 
uneia singure pentru ceilalți elevi, 
înseamnă prea puțin.

Cultivarea interesului pentru mer
sul pe jos, nu numai în excursii, ci 
și în deplasările citadine, este o con
diție esențială a unei vieți cu ade
vărat sănătoase. Concluziile științi
fice de dată recentă arată că mersul 
pe jos, zilnic, cîte o oră (circa 
5 km), prelungește viața omului cu 
10—12 ani. In aceeași idee, nu este 
de mirare faptul că popularitatea 
bicicletei — și nu doar ca o urmare 
a penuriei de combustibil — progre
sează în mod vertiginos, validindu-i 
calitatea de cel mai sănătos și ac
cesibil mijloc de transport. Nu este 
întimplător faptul că în 1972 
s-au vindut în S.U.A. peste 10,5 mi
lioane biciclete, aproape același nu
măr ca și al automobilelor. Și acesta 
nu este decit un singur exemplu.

Revenind la tema de bază — miș
carea în aer liber — trebuie arătat 
că' In destule locuri persistă o ori
entare greșită, aceea de a organiza 
activitatea sportivă de masă numai 
în săli și pe stadioane, de a neglija 
promovarea largă a formelor simple 
și accesibile, oriunde există un mi
nimum de condiții în aer liber, jus- 
tificîndu-se, totodată, lipsa de ini
țiativă prin „argumentul" bazei ma
teriale insuficiente I Un „argu
ment" infirmat de atitea și atîtea 
inițiative locale, constind din amena
jarea de admirabile baze sportive 
simple, de terenuri de sport și spații 
de joacă pentru copii, toate arătind 
că, în aceste locuri, a fost receptată 
așa cum se cuvine indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu : „Trebuie 
asigurată o mai mare densitate a 
construcțiilor, iar terenul cîștigat să 

de la Mogoșa, a fost azi cel mal 
mare număr de sportivi. Peste 
500 1 Aici s-a desfășurat faza mu
nicipală din cadrul „Cupei tinere
tului" la schi, pentru elevii din Baia 
Mare, faza orășenească pentru cei 
din Baia Sprie și etapa județeană 
a campionatului național al copi
ilor...

— Nu, nu cred că e cifra cea mai 
mare — ne previne Gheorghe A- 
chim, secretar al comitetului jude
țean U.T.C. Și o să vedeți de ce. 
Pe cele cinci pîrtii de schi și săniuțe 
de pe Dealul Florilor și Valea Roșie 
din Baia Mare s-au intilnit aproa
pe 1 000 de sportivi, alte cîteva sute 
fiind găzduiți de patinoarele de pe 
Cimpul tineretului, de la liceul nr. 3 
și școala generală nr. 14...

încheiem aici „teleconferința" 
noastră, mulțumind interlocutorilor 
noștri pentru colaborarea la acest 
reportaj.

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii"

fie destinat parcurilor, terenurilor 
de sport și de joacă, care pot fi 
amenajate fără multe cheltuieli. 
Asemenea locuri de recreere trebuie 
să fie amenajate pentru cvartale de 
10—15 mii de locuitori".

Sub impulsul Hotăririi plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 
1973, anul acesta trebuie să marche
ze o evidentă sporire a eficienței 
sociale a activității de educație fizi
că și sport. Pentru aceasta este ne
voie de un efort mai mare, de pu
nerea in mișcare a tuturor organelor 
și organizațiilor cu atribuții in miș
carea sportivă, de valorificarea tu
turor posibilităților existente, a re
surselor de competență, dăruire și 
pasiune de care dispune întregul ac
tiv al mișcării sportive. ÎN

TENIS. — Echipa S.U.A. a redus 
scorul. La Bogota a continuat me
ciul de tenis dintre echipele Colum
biei și S.U.A. contind ca semifinală 
a „Cupei Davis" (zona americană). 
In partida de dubiu, perechea ame
ricană Van Dilleu, Charles Pasarell 
a dispus cu scorul de 6—3, 13—ÎL 
6—4 de columbienii Ivan Molina și 
Jairo Velasco. După două zile de 
întreceri scorul este de 2—1 în fa
voarea echipei Columbiei, care mai 
are nevoie de o victorie pentru a ob
ține excepționala performanță de a 
elimina formația S.U.A., finalistă a 
„Cupei Davis" — 1973 și de mai mul
te ori ciștigătoare a „sâlatierei de 
argint". In ultimele două partide de 
simplu se întîlnșsc : Van Dillen 
(S.U.A.) — Velasco (Columbia) și Sa- 
lamon (S.U.A.) — Molina (Colum
bia).

Campionatul național al copiilor

Un pas spre tinerețea 
scrimei

Sezonul competițional al scrimei, 
a debutat sîmbătă și duminică cu o 
competiție în „premieră" în calen
darul intern — campionatul republi
can de copii pină la 14 ani.

Rezultantă concretă a măsurilor pe 
care federația de specialitate le în
treprinde pentru stimularea activi
tății cluburilor și asociațiilor în 
munca de perspectivă, întrecerea a 
chemat la startul finalei pe cei mai 
buni 70 de mici floretiști șl flore- 
tiste din întreaga țară, calificați în 
etapele anterioare.

în afara desemnării primilor și ce
lor mai tineri campioni republicani 
(Laurenția Vlădescu — S.S. 1 Bucu
rești și Bogdan Nicolau — Steaua), 
precum și a evidențierii altora (Lu
minița Popa, Cristina Șintilaru — 
S.S. 1 București, Sorin Roca — 
S.S. Satu-Mare, Florica Truț și Vio
rel Mocanu — Progresul), competi
ția ne-a mai oferit prilejul unor 
constatări asupra cărora vom încerca 
— succint, bineînțeles — să ne 
oprim.

în primul rînd este îmbucurătoare 
cifra copiilor cuprinși în această în
trecere în etapele precedente : peste 
200 ! Cifra demonstrează că pe teri
toriul țării există, la această oră, o 
preocupare pentru selecția timpurie 
și că la ea își aduc contribuția nu nu
mai secțiile de juniori, ci și o parte 
dintre marile cluburi de performanță 
(Steaua, Progresul, I.E.F.S.). Am 
constatat cu satisfacție că unii din
tre foștii antrenori ai loturilor noas
tre își dedică în prezent activitatea, 
cu mult succes, instruirii viitoarelor 
cadre de scrimeri. Este cazul antre
norilor Alex. Csipler (Școala spor
tivă Satu-Mare), Angelo Pellegrini 
(Progresul), Constantin Ciocirlie 
(Steaua) și Andrei Kakucs (Medi
cina Tg. Mureș) —- ai căror elevi au 
fost de altfel prezenți pe podiumul 
ciștigătorilor.

La reluarea campionatului de baschet

Clasamentele n-au suferit 
modificări

Ieri a fost relua
tă Divizia naționa
lă de baschet, atît 
Ia feminin, cit și la 
masculin, cu dis
putarea celui de-al 
doilea tur.

în această ediție 
a campionatului a 
fost adoptată o 

nouă formulă de disputare, aceea de 
departajare a clasamentului după 
primul tur, în primele șase echipe 
și ultimele șase clasate, echipele con- 
tinuind să joace în cadrul acestor 
două grupe.

Prima etapă a programat în Capi
tală două partide interesante în gru
pa superioară a campionatului fe
minin, partide care promiteau dis
pute dîrze și echilibrate. Astfel, cam
pioana țării și actuala fruntașă a 
clasamentului, Politehnica, a dat re
plica singurei sale învingătoare 
din primul tur, Universitatea Timi
șoara. Bucureștencele, cu toate că au 
fost lipsite de aportul lui Demetres- 
cu (accidentată în partida cu M.T.K. 
Budapesta), au demonstrat aceeași 
valoare ridicată tehnico-tactică și 
s-au revanșat în mod spectaculos in 
fața timișorencelor, întrecindu-le cu 
categoricul scor 78—47 (43—26).

în derbiul etapei, formația 
I.E.F.S. nu a avut probleme deose
bite de rezolvat în partida sa cu Ra
pid (care se prezintă cu un lot res- 
trîns de jucătoare), obținînd o vic

Pe marginea derbiurilor de hochei

Prea multă „sare“,
La București și 

Galați au avut Ioc 
aseară meciurile 
revanșă din ultima 
etapă precedînd 
turneul final al 
campionatului na
țional de hochei pe 
gheață. Pe pati
noarul „23 Au

gust" din Capitală s-au întilnit 
Steaua și Dinamo, iar la Galați, 
echipa locală Dunărea și S.C. 
Miercurea Ciuc — toate patru com
ponente ale grupei A. întrucit la 
ora cind închidem această ediție a 
ziarului nostru, ambele partide sint 
în plină desfășurare, în comentariul 
de față vom reveni asupra cîtorva 
aspecte din confruntările de sîmbătă 
seara ale acelorași echipe. Din Ga
lați ni s-a transmis că, deși sur
prinzătoare, victoria realizată de oas
peți (7—1) este intru totul meritată 
și, ca să spunem astfel, conformă 
cu realitatea de pe teren. Hocheiștii 
din Miercurea Ciuc au dominat per
manent, au jucat cu toată seriozita
tea, iar eforturile le-au fost încunu
nate de succes. Deși pe teren pro
priu, gălățenii n-au reușit, ca joc și 
ca rezultat final, nici măcar cît reu
șiseră în deplasare, la Miercurea 
Ciuc, unde pierduseră mai onorabil 
(4—8 și apoi 7—8). în atac, precum 
se vede, echipa dunăreană a marcat 
de această dată o neașteptată și ne
motivată scădere.

Steaua și Dinamo au continuat să 
demonstreze că sint în continuare de 
forțe sensibil egale. După ce în tur 
și-au împărțit victoriile, sîmbătă sea-CÎTEVA RÎNDURI

TIRIAC, ÎNVINGĂTOR LA ABID
JAN. Tenismanul român Ion Țiriac 
a repurtat un succes internațional 
cîștigînd turneul de la Abidjan. în 
finală. Ion Țiriac l-a învins cu sco
rul de 7—5, 6—1 pe francezul Geor
ges Goven.

HANDBAL. — Echipa masculină 
de handbal a Ungariei, Care se află 
in turneu in Islanda, a jucat la 
Reykjavik în compania formației 
țării gazdă. Handbaliștii islandezi au 
oferit o frumoasă replică, jocul in- 
cheindu-se la egalitate : 21—21 
(12—13).

ÎN CONTINUAREA TURNEULUI 
PE CARE ÎL ÎNTREPRINDE IN 
R. F. GERMANIA, echipa re
prezentativă masculină de hand
bal a U.R.S.S. a evoluat la 
Eppelheim în compania unei selec

Nu trebuie trecută cu vederea, de 
asemenea, prezența in etapa finală 
a elevilor unora dintre cei mai ti
neri antrenori : Zoltan Gered (Viito
rul), Elena Bejan (S.S. 1 București), 
Bariton Bădescu și Romeo Pellegrini 
(Progresul), Rudolf Klug (Tractorul 
Brașov), Gh. Mocanu (Dunărea Ga
lați), Petre Vișinescu (Ș.S. Ploiești), 
Gh. Alexe (Steaua).

Ineditul competiției l-a constituit 
însă prezența pentru prima dată în- 
tr-o întrecere de nivel republican a 
unor foarte tineri mușchetari de la... 
sate ! Ei bine, în satul Colacu, co
muna Răcari, se face scrimă ! Este 
o realizare de luat in seamă, iar e- 
voluția celor 10 prichindei pe plan
șele de scrimă ne-a demonstrat 
că activitatea prof. Ion Oros, a că
rui secție activează pe lingă I.A.E.L 
Titu, n-a fost zadarnică. Ne permi
tem să sugerăm organelor locale in 
drept să sprijine, în continuare, și 
mai substanțial eforturile elevilor și 
profesorului din satul Colacu...

Subliniind încă o dată utilitatea 
campionatului de copii și reușitele 
lui, credem, totodată, că această ac
țiune reprezintă numai una dintre 
cerințele pregătirii performanței in 
scrimă.

Pentru toți acești copii, care ne-au 
ară'tat că iubesc scrima și vor să se 
dedice ei, sugerăm organizarea sis
tematică a unui șir de competiții pe 
plan local, de-a lungul întregului an. 
De asemenea, practica ne-a invățat 
că in cadrul unor asemenea între
ceri, antrenorii și profesorii nu tre
buie să pună în prim-plan rezulta
tele și victoriile cu orice preț, ci să 
lucreze răbdători pentru ca elevii lor 
să-și însușească, de la bun început, 
acea tehnică corectă, pe baza că
reia vor apărea adevăratele progrese 
și, la urma urmei, performanța.

Octavian V1NTILA

torie mai facilă chiar decît arată re
zultatul final 69—59 (35—29).

într-o altă întilnire a primei gru
pe, Voința București a surclasat „U“ 
Cluj cu scorul de 72—40 (33—17). In 
urma acestor rezultate, în clasament 
pozițiile au rămas neschimbate (Po
litehnica, Voința. I.E.F.S. și Rapid, 
toate din București, „U“ Cluj și Uni
versitatea Timișoara).

în grupa primă a campionatului 
masculin, cele două candidate la ti
tlul național, Dinamo și Steaua, au 
dispus, pe teren propriu, cu multă 
ușurință de adversarele lor, proble
me ridicindu-se numai în privința 
diferențelor finale de scor. De sem
nalat Că în partida cu „U“ Cluj, ciș- 
tigată de Steaua cu scorul de 88—74 
(48—31), ă fost înregistrată reintra
rea pivotului principal, Tarău (indis
ponibil atît în derbiul cu Dinamo, 
cit și în prima manșă a jocului din 
„Cupa cupelor" cu Spartak (Brno). 
Alte rezultate : Dinamo — Farul 
Constanța 108—77 (60—44), Univer
sitatea Timișoara — I.E.F.S. 75—64 
(38—22). în clasament continuă să 
conducă Dinamo, talonată Ia un sin
gur punct diferență de Steaua.

în grupa a Il-a s-a înregistrat o 
mare surpriză ; I.C.H.F. — Voința 
Timișoara 61—66. în celelalte două 
jocuri, Politehnica București a dis
pus, în ultima secundă, de C.S.U. 
Galați (97—95), iar Rapid de Politeh
nica Cluj, cu scorul de 81—71.

Valentin ALBULESCU

prea mult „piper“... 
ra — în a treia lor confruntare di
rectă din acest sezon — partida s-a 
încheiat la egalitate. Acest 1—1 insă, 
care, din punctul de vedere al cla
samentului apare liniștitor pentru 
ambele tabere, a fost determinat de 
o evoluție slabă a majorității jucă
torilor. La calitatea slabă a jocului 
s-au adăugat destul de numeroase 
penalizări (și în această privință, 
echipele au fost la egalitate : tota
lul eliminărilor, cite 16 minute !), 
tensiunea și chiar „descărcările" 
nervoase umbrind prestigiul și a- 
precierile de care se bucură hoche
iștii și cluburile respective. Pentru 
unii hocheiști, în unele momente, 
crosa a devenit... bîtă ; alții au ți
nut să arate că sînt... buni boxeri ! 
Momente dezagreabile, desigur, pe 
care unii dintre specialiști le-au 
considerat drept „sarea și piperul" 
hocheiului. în cazul de față ne În
trebăm, n-a fost prea multă sare și 
prea mult piper ? Este în afară 
de orice îndoială că asemenea 
„condimente" nu fac deloc cinste 
sportului și sportivilor respectivi, 
înlăturarea lor și a celor care le 
preferă devenind o obligație fără 
echivoc a conducătorilor de cluburi, 
a antrenorilor, a forurilor de resort. 
Asemenea fapte reprobabile — des
pre a căror existență, dacă ne adu
cem bine aminte, s-a mai scris și 
după alte derbiuri sau meciuri de 
hochei — trebuie înlăturate. în pri
mul rînd. din „arsenalul de luptă" 
al echipelor. Numai după aceea pu
tem spera că pregătirea tehnico-tac- 
tică va avea eficiență maximă.

Ion DUMITR1U

ționate regionale. La capătul unui 
meci echilibrat scorul a fost egal : 
22—22 (11—12).

FOTBAL. — în primul meci sus
ținut in Japonia, F.C. Constanța a 
terminat la egalitate, 0—0, cu selec
ționata olimpică a țării gazdă.

MULLER — TREI GOLURI. — Cu 
Gerd Miiller în mare formă (a în
scris 3 goluri), Bayern Miinchen a 
obținut o categorică victorie cu 5—1 
în fața echipei Fortuna K61n, în 
cadrul etapei a 19-a a campionatului 
vest-german de fotbal. Jucînd în de
plasare, lidera clasamentului Eintra
cht Frankfurt a terminat la egalita
te : 1—1 cu M.S.V. Duisburg. în cla
sament Eintracht Frankfurt are 26 
de puncte, fiind urmată de Bayern 
Miinchen cu 25 puncte.

Duminică s-au încheiat lucrările 
seminarului „Studenții și securitatea 
europeană", organizat de Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști și Rectoratul Universității 
din București, cu sprijinul Consi
liului U.A.S.C.R.

La seminar au luat parte peste 160 
de reprezentanți ai studenților din 
țările europene, S.U.A. și Canada, 
precum și ai unor organizații stu
dențești și de tineret, realizîndu-se
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Azi se deschide TIRGUL DE IARNA

Vom încerca 
din lista arti- 
putea fi cum- 
reduse. Să in-

Anul acesta, în plină iarnă, 
adică în perioada 14 ianuarie — 
24 februarie, comerțul organi
zează, în toate magazinele din 
țară, tradiționalul tirg de iarnă, 
în acest răstimp, magazinele 
oferă un larg sortiment de con
fecții, tricotaje, țesături, încăl
țăminte. diferite produse de 
marochinărie la un preț sub
stanțial redus. Reducerile de 
prețuri merg pînă la 30 la sută.

Ce anume produse vor bene
ficia de reduceri de preț 7 Lis
ta este foarte lungă, în ea fiind 
incluse, cu unele excepții, ma
joritatea mărfurilor din catego
riile enumerate, 
totuși să spicuim 
cotelor care vor 
parate la prețuri 
cepem cu îmbrăcămintea : sto
fele de palton, paltoanele, de- 
miurile din stofă pentru adulți 
și adolescenți, precum și cele 
din stofă și imitație de blană 
topp, pentru copii ; impermea
bile, scurte, jachete, canadiene, 
bluze de vînt, costumașe și sa
lopete din țesături de bum
bac și tip bumbac, căptu
șite cu blană (naturală sau 
sintetică), confecțiile din relon, 
matlasate sau nematlasate, căp

vremea
Timpul probabil pentru 15, 16 și 

17 ianuarie. în țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în jumă
tatea de est a țării unde, local, va 
ninge, iar vintul va mai prezenta 
intensificări la începutul intervaluINVESTIȚIILE
(Urmare din pag. I)

tului investițiilor, aproape o cincime 
se datora evaluării unor materiale, 
elemente de construcții și lucrări la 
prețuri și tarife peste cele legale, 
circa 10 la sută erau cauzate de su
pradimensionarea unor spații și ele
mente de construcții, peste 16 la 
sută de obiecte de construcții nejus
tificate și 5 la sută de soluții con
structive costisitoare. Un caz tipic 
în acest sens a fost cel al Uzinei de 
table aliate subțiri de la Tirgoviște, 
ale cărei costuri de investiții fuse
seră umflate cu circa 226 milioane 
lei, prin prevederea în documentație 
a unui excedent de spațiu totalizind 
1 400 m.p., cît și datorită prețurilor 
deformate luate în calcul la unele 
lucrări și utilaje.

— Pus in fața unui asemenea 
caz, oricine se va întreba : cum 
este posibil să se ajungă la a- 
ceastă situație ?

— Desigur, pot fi date mai multe 
explicații. Cauzele principale soco
tesc că rezidă în grandomania care 
îi mai stăpinește pe unii proiectanți 
și beneficiari de investiții, cit și in 
concepția greșită a altora care cred 
că făcînd spații mari în vederea 
unor dotări viitoare nu e nici o ri
sipă, ci, dimpotrivă, se realizează o 
economie de fonduri. O socoteală cit 
se poate de eronată. Banii cheltuiți 
pentru virtuale capacități productive 
sînt bani morți, bani îngropați fără 
rost în ziduri și temelii. Orice in
vestiție productivă devine realmente 
eficientă numai atunci cind reușește 
să se integreze neintîrziat, cu întreg 
potențialul, in circuitul economiei 
naționale. Iată de ce conducerea 
partidului nostru a subliniat atit de 
puternic la recenta plenară ca pro- 
iectanții și constructorii să chibzu- 
iască temeinic asupra ordinii nor
male de construire a fiecărui tronson 
de hală, corelat cu programul de 
livrare a utilajelor. Procedindu-se 
astfel se evită situații de felul celor 
constatate cind porțiuni întregi de 
hale rămin. in așteptarea utilajelor, 
ani de zile nefolosite ; fondurile 
imobilizate pe această cale alterea
ză profund costurile producției.

— Gospodărirea raționali a 
fondurilor de investiții depin
de in mare măsură si de buna 
planificare a lucrărilor. Or, in 
anii care au trecut au existai 
serioase neajunsuri din acest 
punct de vedere ; o seamă de 
investiții erau cuprinse global 
in plan, fără a se ști exact 
ce se ascunde în interiorul a- 
cestui miraculos termen. Reu
șește 1974 să stopeze această 
practică ?

— Da, pe deplin. Trebuie să sub
liniez că 1974 este primul an în care 
se realizează nominalizarea, prin 
planul național unic, a întregului 
volum de investiții, indiferent de 
sursele din care se finanțează, deci 
inclusiv și investițiile necentralizate. 
Aceasta corespunde dezideratelor ad
ministrării în mod unitar și într-o 
direcție unică a mijloacelor de dez
voltare de care dispune societatea. 
Ca urmare, ministerele, centralele și 
întreprinderile, toți titularii și be
neficiarii de investiții, ca și con
structorii, păstrează atribuții depline 
în ce privește realizarea investițiilor 
din plan, dar nici o lucrare de in
vestiții nu va putea fi începută fără 
aprobarea organelor centrale compe
tente, fără ca ea să corespundă 
obiectivelor stabilite prin programul 
de dezvoltare economico-socială a 
țării. Subliniez încă o dată, nici o lu
crare nu va mai putea fi începută 
dacă nu a fost prevăzută în plan. 
Au fost totodată menționate prin 
plan organizațiile de construcții care 
urmează să execute lucrările respec
tive. Se cuvine, de asemenea, reți
nut că în plan au fost înscrise nu
mai obiectivele de investiții asigurate 
cu studii tehnico-economice apro
bate. Cit privește lucrările necesare 
realizării ritmurilor planificate, la 
care studiile tehnico-economice nu 

un amplu dialog cu privire la pro
blemele securității și cooperării pe 
continentul nostru, la misiunea de
mocratică și perfecționarea conti
nuă a universității, la rolul său în 
educarea studenților în spiritul idei
lor păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare.

în sesiunea plenară de închidere 
au fost prezentate sintezele lucrări
lor pe comisii.

(Agerpres)

tușite. Apoi, o Întreagă serie de 
confecții — pentru bărbați, fe
mei și copii — din care amintim 
rochiile, fustele, compleurile cu 
pantaloni, taioare și sacouri ca
serate, costume pentru bărbați, 
adolescenți și băieți, pantaloni 
din țesături supfaelastice, ca- 
poate. Din garderoba sezonului 
rece nu pot lipsi tricotajele, 
agreabile la purtat și lesne de 
întreținut. în perioada tirgului 
de iarnă puteți cumpăra la preț 
redus tricotaje groase din p.n.a. 
(excepție făcînd articolele de 
sport), ciorapi și șosete din fire 
p.n.a. pentru adulți, căciulite, 
fulare, eșarfe, basmale și col- 
țare, țesute sau tricotate din 
fire p.n.a. Mănușile din piele, 
căptușite cu tricot, vor beneficia, 
de asemenea, de reducerea pre
țului. In ce privește încălțămin
tea, amintim cizmele și ghetele 
din p.v.c., cizmele cu fețe din 
piele sintetică și cele realizate 
prin combinarea pieii naturale 
cu cea sintetică.

Iată, pe scurt, care sînt cate
goriile de mărfuri ce pot fi 
cumpărate, cu prilejul tirgului 
de iarnă, cu prețuri reduse.
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lui. în celelalte regiuni vor cădea 
precipitații izolate. Temperatura va 
continua să crească ușor în vestul 
țării. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 15 și minus 5 grade, izo
lat mai coborîte în Moldova și estul 
Transilvaniei, iar maximele între 
minus 6 și plus 4 grade, mai ridicate 
In Banat și Crișana. In București : 
Cerul va fi mai mult noros. favo
rabil ninsorii slabe. Vint potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

sînt încă aprobate, au fost înscrise 
în rezervă, asigurîndu-li-se tot ceea 
ce este necesar în vederea introdu
cerii lor în plan pe măsura apro
bării indicatorilor tehnico-economici.

— Cum vor acționa organele 
Băncii de Investiții pentru a 
stimula toți factorii de răspun
dere in acest, domeniu să ac
ționeze energic in direcția creș
terii eficienței economice a 
investițiilor. Socotiți suficiente 
actualele pirghii de intervenție 
aflate la dispoziția organelor 
bancare ?

— Aș Începe răspunsul cu partea 
a doua a întrebării, precizînd că per
fecționările substanțiale aduse în ul
timii 4—5 ani planificării, organizării 
și conducerii activității de investiții, 
îmbunătățirea substanțială a legis
lației în materie asigură un cadru 
optim de lucru. Pentru ca el să 
funcționeze ireproșabil, e nevoie să 
mai existe o singură condiție : serio
zitate și perseverență în aplicarea 
măsurilor adoptate. Deci, nu alte 
pirghii ne sînt necesare, ci doar 
consecvența în a le folosi temeinic 
pe cele deja create.

Revenind la prima parte a Între
bării, precizez că, drept urmare a cri
ticilor făcute, pe bună dreptate, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ple
nara din noiembrie 1973, aparatului 
din sistemul financiar-bancar care 
se face răspunzător de manifestarea 
unor neajunsuri în activitatea de in
vestiții, în acest an am elaborat un 
judicios program de măsuri pentru 
întărirea controlului, pentru crește
rea forței de înriurire a organelor 
bancare. Vom acționa pe întreaga 
filieră a activității de investiții, ln- 
cepînd de la avizarea documentației 
și, apoi, la deschiderea finanțării și 
creditării lucrărilor, cit și pe par
cursul execuției investiției. Prin a- 
nalize sistematice, folosind din plin 
pirghiile bancare, vom determina 
concentrarea eforturilor tuturor fac
torilor cu precădere în direcția pu
nerii în funcțiune cit mai grabnic 
a obiectivelor de investiții începute, 
reducerii imobilizărilor in investiții 
neterminate, evitării oricăror supra
dimensionări și exagerări, a oricăror 
cheltuieli nejustificate, neoportune 
sau ineficiente.

Prin controalele pe care le vom 
efectua la eliberarea fondurilor pen
tru salarii și alte drepturi, cu ocazia 
creditării activității de producție a 
proiectanților și organizațiilor de
construcții sau a beneficiarilor de
investiții, aparatul Băncii de Inves
tiții va urmări modul în care se
respectă indicațiile conducerii de
partid și de stat privind realizarea 
ritmică, cu costuri reduse, la termen 
și de bună calitate a proiectelor și 
lucrărilor construite pe baza aces
tora, concentrarea forțelor la obiec
tivele ce se dovedesc extrem de im
portante pentru dezvoltarea econo
miei ; totodată, vom avea in atenție 
modul în care sint administrate im
portantele valori materiale și finan
ciare puse la dispoziția acestor uni
tăți, în care sînt folosite zestrea teh
nică, forța și experiența de muncă 
a oamenilor, cum se asigură realiza
rea indicatorilor planificați. Desigur, 
pirghiile financiar-bancare au rolul 
să scoată la iveală lipsurile care se 
manifestă în activitatea economică ; 
esențial este însă ca toți factorii o- 
bligați să realizeze programul de 
investiții să-și facă exemplar dato
ria, să utilizeze constatările organe
lor bancare ca un sprijin real, ca 
semnale ale abaterilor de la plan și 
să ia prompt măsurile necesare pen
tru revenirea la normal.

Impletindu-și zi cu zi activitatea 
sa cu a celorlalți factori angajați in 
realizarea programului de investiții, 
exercitînd controlul de specialitate 
pe întreg parcursul procesului de 
materializare a investițiilor, pină la 
atingerea parametrilor proiectați, a- 
paratul Băncii de Investiții va veghea 
continuu ca fondurile de investiții să 
fie folosite cît mai bine, potrivit 
planului și reglementărilor legale.



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT
0 Declarațiile ministrului de externe egiptean ® Reuniunea 

extraordinară a guvernului israelian
CAIRO 13 (Agerpres). — Exami

narea posibilităților și modalităților 
de realizare a unui acord în pro
blema dezangajării trupelor egipte
ne și israeliene în regiunea Cana
lului de Suez, pentru a se ajunge la 
o reglementare definitivă a crizei 
din Orientul Apropiat, a fost prin
cipala temă evocată în cursul între
vederii dintre președintele Republi
cii Arabe Egipt, Anwar Sadat, și se
cretarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, relatează a- 
genția M.E.N., care citează surse 
bine informate.

Agenția precizează că, în cursul 
serii de duminică, președintele An
war Sadat urmează să aibă o nouă 
întrevedere cu Henry Kissinger.

CAIRO 13 (Agerpres). — „Egiptul 
nu va încheia o pace separată cu 
Israelul", a declarat, duminică, mi
nistrul egiptean de externe, Ismail 
Fahmy, la postul de radio Cairo. A- 
preciind că „problema Orientului A- 
propiat este o problemă arabă", mi
nistrul a opinat că este imposibil să 
se pună capăt crizei din zonă fără 
recunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean.

Egiptul — a spus, pe de altă parte, 
Fahmy — este favorabil participării 
tuturor membrilor permanenți ăi 
Consiliului de Securitate la garan
tarea unui acord de pace.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Se
cretarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, sosit într-o 
vizită oficială în Israel, a avut con
vorbiri cu vicepremierul Yigal Allon, 
cu ministrul afacerilor externe, Abba 
Eban, ministrul apărării, Moshe 
Dayan, și alte oficialități din țara 
gazdă, consacrate examinării posibi
lităților și modalităților de realizare 
a unui acord în problema dezanga-

jării trupelor egiptene și israeliene 
în regiunea Canalului de Suez.

Henry Kissinger a avut, de ase
menea, o întrevedere cu premierul 
Golda Meir. în cursul căreia a pre
zentat rezultatul convorbirilor sale 
cu președintele Republicii Arabe E- 
gipt, Anwar Sadat.

Duminică, guvernul israelian s-a 
reunit într-o ședință extraordinară, 
în cadrul căreia vicepremierul Yigal 
Allon și ministrul de externe, Abba 
Eban, au informat despre rezultatul 
întrevederilor cu secretarul de stat 
american. La sfirșitul reuniunii, se
cretarul general al Cabinetului, Mi
chael Arnon, a declarat că guvernul 
israelian l-a autorizat pe secretarul 
de stat american să prezinte preșe
dintelui Anwar Sadat „un plan is
raelian pentru dezangajarea forțelor 
pe frontul israeliano-egiptean". Gu
vernul israelian s-a declarat, de ase
menea, gata să negocieze cu guver
nul de la Damasc „posibilitatea unul 
proces identic de dezangajare a for
țelor pe frontul sirian, cu condiția 
ca partea siriană să comunice, în 
prealabil, lista prizonierilor de război 
israelieni și să autorizeze reprezen
tanții Crucii Roșii Internaționale 
să-i viziteze".

Secretarul Departamentului de Stat 
al S.U.A. a declarat că intenționează 
să se întoarcă în Israel, în cursul zi
lei de marți, după o a doua rundă 
de convorbiri cu președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, la 
Assuan.

CAIRO 13 (Agerpres). — Vicepre
mierul egiptean. Abdel Kader Hatem, 
l-a primit pe Omar El Meheishv, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Libia, informează 
agenția M.E.N. în timpul întreve
derii a fost abordată situația actuală 
din țările arabe.

DUPĂ SEMNAREA DECLARAȚIEI DE UNIFICARE 
A TUNISIEI ȘI LIBIEI

TRIPOLI 13 (Agerpres). — La 
Tripoli, Bengazi și în alte orașe li
biene au avut loc marșuri populare 
pentru a saluta proclamarea fuziu
nii dintre Libia și Tunisia într-un 
singur stat, sub numele de Repu
blica Arabă Islamică, informează 
agenția libiană de presă „Arna".

TUNIS 13 (Agerpres). — Manifes
tații populare spontane în sprijinul 
fuziunii dintre Tunisia și Libia au 
avut loc pe străzile capitalei tuni
siene, informează agenția France 
Presse.

CAIRO 13 (Agerpres). — „Egiptul 
se declară favorabil oricărei uniuni 
între o țară arabă și alta", a decla-

MINIȘTRI DIN ȚĂRILE ARABE 
EFECTUEAZĂ VIZITE 

IN EUROPA OCCIDENTALĂ
GENEVA 13 (Agerpres). — După 

Încheierea vizitei oficiale la Roma, 
unde au conferit cu președintele Ita
liei, Giovanni Leone, și cu membri 
ai guvernului italian, Ahmed Zaki 
Yamani, ministrul saudit al petrolu
lui, și Belaid Abdessalem. ministrul 
industriei și energiei al Algeriei, au 
sosit la Geneva. De aici ei vor ple
ca la Bonn, următoarea etapă a mi
siunii lor.

Cei doi miniștri efectuează un tur
neu în mai multe țări din Europa 
occidentală pentru a expune politi
ca petrolieră a țărilor arabe, după 
hotărîrea reuniunii din decembrie, 
anul trecut, de la Teheran a țărilor 
producătoare de petrol din Golful 
Persic.

rat Abdel Kader Hatem, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri egip
tean și ministru al informațiilor, co- 
mentînd la postul de radio cairot 
fuziunea dintre Tunisia și Libia, in
formează agenția M.E.N. El a pre
cizat că „unitatea arabă constituie 
unul dintre principiile esențiale și 
scopurile fundamentale ale politicii 
egiptene".

KUWEIT

Dezbateri parlamentare 
privind controlul asupra 

companiilor petroliere 
străine

KUWEIT 13 (Agerpres). — Aduna
rea Națională a Kuweitului și-a în
cheiat dezbaterile pe marginea acor
dului guvernamental privind pre
luarea controlului asupra tuturor 
companiilor petroliere occidentale 
care activează în țară.

După cum s-a mai anunțat, Saad 
Abdulah, ministrul kuweitian de in
terne și al apărării, a declarat, re
cent, că guvernul țării sale a reali
zat un acord cu companiile occiden
tale „Gulf Oil Co", din S.U.A., și 
„British Petroleum", care produc 
peste 90 la sută din petrolul brut al 
Kuweitului, asupra preluării de că
tre statul kuweitian a 60 la sută din 
acțiunile acestora.

IA ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
ECONOMICE ROMÂNO-INDIENE 

Președintele Indiei, dr. Varahagiri Venkata 
Giri, l-a primit pe tovarășul Manea Mănescu

DELHI 13 (Corespondență de la 
I. Puținelu). — Cu prilejul tratati
velor economice româno-indiene 
care se desfășoară la Delhi, pre
ședintele Republicii India, dr. Vara
hagiri Venkata Giri, l-a primit pe 
tovarășul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

Tovarășul Manea Mănescu a trans
mis, cu acest prilej, președintelui 
Indiei un mesaj de prietenie, urări 
de sănătate și fericire din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Indiei a transmis, la rîndul 
său, președintelui Consiliului de

Stat al României calde și ale
se sentimente prietenești, evo- 
cînd, totodată, cu plăcere convorbi
rile pe care le-a avut cu șeful sta
tului român, primirea caldă ce i-a 
fost rezervată în timpul vizitei între
prinse, anul trecut, în țara noas
tră.

în cadrul convorbirii, au fost abor
date probleme cu privire la relațiile 
dintre cele două țări, la perspecti
vele colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre România și 
India.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Au fost de față la primire Vishnu 
Ahuja, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, și Petre Tănăsie, ambasadorul 
României în India.

Semnarea documentelor privind colaborarea 
și cooperarea economică și tebnico-științifică 

dintre România si India
La Delhi au fost semnate docu-. 

mentele cu privire la colaborarea și 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică dintre România și India.

Documentele se referă la livrarea 
de echipament și utilaje petroliere, 
prospectarea și explorarea de țiței, 
inclusiv cooperarea pe terțe piețe ; 
cooperarea în construirea de unități 
de cracare catalitică și cocsare ; li
vrarea de echipament și utilaje, 
proiectare și asistență tehnică în 
exploatarea de cărbune ; producerea 
de mașini-unelte, piese turnante, 
echipamente electrice și electroteh
nice ; cooperarea în ce privește spe
cializarea în producția oțelurilor a- 
liate și laminatelor din oțel ; livra
rea de echipamente pentru centrale 
electrice, asistență tehnică în con
struirea și întreținerea centralelor 
electrice, proiectare și cercetare, in
struirea specialiștilor și personalului 
tehnic ; cooperarea în fabricarea de 
acetilenă din gaz natural și coope
rarea în tehnologia unor plante 
tehnice și zootehnie.

Cele două delegații au semnat, de 
asemenea, un acord între organis
mele de planificare din cele două 
țări, de cooperare și înființare a 
unui grup de experți pentru studii 
privind schimbul de experiență în 
metodologia planificării și informații 
pentru identificarea de posibilități 
de cooperare în domeniile econo
mic, științific și tehnic.

în documentele semnate se face 
mențiunea expresă ca acțiunile de

cooperare în domeniile convenite să 
fie studiate în/detaliu, astfel încît 
aranjamentele concrete să fie reali
zate în cel mai scurt timp posibil. 
De asemenea, în documentele con
cretizate se stipulează promovarea 
de noi forme de cooperare pe ter
men lung prin înființarea de socie
tăți mixte, în avantajul reciproc, în 
domeniile producției și distribuției, 
precum șl cooperarea în promo
varea de astfel de aranjamente pe 
terțe piețe. Totodată, sînt prevăzute 
extinderea și diversificarea comer
țului dintre cele două țări, în așa 
fel ca volumul schimburilor comer
ciale dintre ele să ajungă la aDro- 
ximativ 600 milioane rupii în 1975 și 
un miliard rupii în 1980.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, iar 
din partea indiană de D. P. Dhar, 
ministrul planificării, tehnologiei și 
economiei.

Au fost de față la ceremonia 
semnării membrii celor două dele
gații economice care au contribuit 
la concretizarea tratativelor, precum 
și Vishnu Ahuja, ambasadorul In
diei la București, și Petre Tănăsie, 
ambasadorul României în India.

★
Tovarășul Manea Mănescu a avut 

o întîlnire de lucru cu ministrul in
dustriei grele, T. A. Pai, cu care a 
discutat probleme ale cooperării in
dustriale dintre România și India.

AZI LA BRUXELLES SE DESCHIDE:

Sesiunea Consiliului Ministerial al C.E.E.
BONN 14 (Agerpres). — Consiliul 

Ministerial al C.E.E., a cărui sesiu
ne de două zile urmează să se des
chidă, azi, la Bruxelles, va avea pe 
agenda sa de lucru problema accele
rării procedurii de adoptare a deci
ziilor importante pe plan comunitar. 
Purtătorul de cuvînt oficial al Mi
nisterului de Externe de la Bonn 
a precizat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că în atenția sesiunii din 
capitala Belgiei, ale cărei lucrări vor 
fi prezidate de vicecancelarul vest- 
german, Walter Scheel, se va afla și 
problema stabilirii capitalei Fondu
lui pentru dezvoltare regională al 
Pieței comune — chestiune, după

cum se știe, deosebit de controver
sată.

La rîndul său, ministrul de exter
ne adjunct al R.F.G., Hans Apel, 
care va conduce delegația țării sale 
la lucrările Consiliului Ministerial, a 
atras atenția asupra pericolului pe 
care îl reprezintă pentru progresul 
tratativelor intercomunitare încer
carea unor delegații de a-și menți
ne, in mod rigid, punctele de vede
re. El se referă, cum apreciază ob
servatorii politici, la pozițiile diver
gente manifestate în cadrul ultimelor 
reuniuni ale C.E.E., la diferite ni-

Succese ale forțelor patriotice 
din Guineea Bissau

GUINEEA-BISSAU 13 (Agerpres). 
— Un comunicat militar al Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) relevă o serie 
de succese obținute de forțele pa
triotice în cursul lunii ianuarie. Ast
fel, la 4 ianuarie, pe șoseaua Pitche- 
Canquelifa, un camion militar por
tughez a fost distrus și 8 soldați 
inamici uciși, iar o patrulă portu
gheză, aflată pe aceeași rută, a su

0 HOTĂRlRE A C.C. 
AL P. C. U. S.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S., Consi
liul de Miniștri, Consiliul Central al 
Sindicatelor și C.C. al Comsomolului 
au dat publicității o hotărîre în care 
își exprimă convingerea că în 1974 
lucrătorii din agricultura Uniunii So
vietice vor desfășura și mai larg în
trecerea socialistă pentru mărirea 
producției și vînzării către stat a 
cerealelor, bumbacului, cărnii, lap
telui și altor produse agricole și ani
male, pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor celui de-al 9-lea 
plan cincinal.

în hotărîre se menționează că. răs- 
punzînd la apelul C.C. al P.C.U.S. 
către partid și poporul sovietic în 
legătură cu sarcinile pe 1974, col
hoznicii fruntași și lucrătorii din 
sovhozuri au luat inițiativa de a ob
ține în acest an rezultate superioare 
celor din anul precedent.

DE
ferit pierderi. O zi mai tîrziu, două 
ambarcațiuni portugheze au fost 
scufundate în apele rîului Farim. 
Unitățile antiaeriene ale patriot’’or 
au doborît recent un avion portu
ghez de tipul „Otan-R-4". deasupra 
zonei Balana.

Unitățile patrioților au respins, de 
asemenea, atacuri repetate ale tru
pelor portugheze care au încercat 
să pătrundă în zona centrală și de 
nord a țării, inamicul suportind pier
deri în oameni și arme automate.

Conferință a membrilor 
conducerii centrale 

a P. C. din Norvegia
OSLO 13 (Agerpres). — La Oslo 

au început lucrările unei conferințe 
a membrilor conducerii centrale a 
P.C. din Norvegia, aleși în noiem
brie anul trecut la Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Pe ordinea de zi se află înscrise 
alegerea secretariatului ' conducerii 
centrale și a doi vicepreședinți ai 
partidului. Potrivit statutului P.C. 
din Norvegia, la conferință vor fi 
create o serie de comitete, printre 
care Comitetul pentru problemele 
de politică externă și de apărare, 
Comitetul organizatoric, Comitetul 
pentru problemele educației și infor
mațiilor. Vor fi, de asemenea, dis
cutate în cadrul conferinței aspecte 
legate de colaborarea în cadrul for
țelor de stingă.

MARGINALII

Calculatoarele declară 
război fraudelor fiscale

într-una din cele 
mai mari clădiri mo
derne care-și aliniază 
fațada din sticlă și 
oțel printre vechile 
imobile de pe via 
Isongo, din Roma, a 
fost instalat sediul 
Regiei de stat a infor
maticii italiene, „Ital- 
siel". în imensa sală 
a ordinatoarelor se 
află două mari mașini 
electronice de calcul 
— I.B.M. — flancate 
de „memoriile" lor 
anexe, care alimentea
ză și triază datele pen
tru întocmirea „Ana- 
graf“-ului, un fel de 
fișier național al con
tribuabililor.

Cu începere de la 1 
ianuarie anul acesta, 
„Italsiel" va „înzestra" 
pe fiecare italian cu 
un număr, mai exact, 
cu un ansamblu de 16 
semne diferite, forma
te din cifre și litere, 
care reprezintă de fapt 
numele și pronumele, 
data și locul nașterii, 
sexul. în acest scop, 
Ia „Italsiel" au în
ceput să parvină din 
toate colțurile țării 
informațiile necesare 
Întocmirii Anagrafu- 
lui. După cum scrie 
presa italiană, este

vorba de o operațiune 
de „identificare fisca
lă" care vizează 14 
milioane de italieni ce 
au atins vîrsta majo
ratului. De acum îna
inte, aceștia nu vor 
mai putea încheia nici 
un fel de tranzacție 
fără ca ea să fie în
registrată într-o imen
să bancă de date elec
tronice. Astfel, „Ragio- 
neria dello stato", un 
fel de contabilitate 
generală a statului din 
cadrul Ministerului 
italian de Finanțe, va 
putea decanta, analiza, 
integra zi cu zi datele 
referitoare la întreaga 
viață economică a Ita
liei, în colaborare di
rectă cu alte instituții 
— cadastru, vamă, 
impozite directe, taxe 
etc. Peste 4 000 de sta
ții electronice perife
rice, mai multe ordi
natoare de mari di
mensiuni, o vastă re
țea de comunicații — 
iată arsenalul cu aju
torul căruia statul ita
lian va încerca să 
pună capăt fraudelor 
fiscale, facilitînd, tot
odată dirijarea între
gului aparat economi- 
co-financiar. Desigur,

operațiunea este vas
tă, anual această rețea 
urmînd să digere și să 
prelucreze peste 50 
milioane de docu
mente.

Mașinile vor putea 
semnala orice nereguli, 
de pildă, cazul unui 
cetățean care declară 
un cîștig de 150 000 
lire pe lună, dar care 
și-a construit o vilă... 
Frauda fiscală va de
veni astfel, practic, 
imposibilă. Se presu
pune că prin aplicarea 
acestui sistem vor 
putea fi recuperate 
sume însemnate, justi- 
ficindu-se astfel in
vestițiile făcute. De 
asemenea, sînt prevă
zute și alte avantaje : 
cheltuielile adminis
trative vor fi urmă
rite pas cu pas pe 
parcursul întregului 
an, în loc să fie conta
bilizate abia la sfirșit. 
în felul acesta se vor 
împuțina cazurile în 
care departamente în
tregi trec precipitat, 
abia la sfirșitul anu
lui, la epuizarea fon
durilor bugetare care 
le-au fost alocate.

G. BONDOC
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PRETUTINDENI
• 75 DE REFUZURI 

INTR-O LUNA Șl JUMĂ
TATE. In curs de șase săptă- 
mini, Mark Snyder, absolvent 
al Universității din Boston, a 
încercat să se angajeze in 75 de 
locuri diferite, dar de fiecare 
dată a fost refuzat. La o uzină 
i s-a spus că este... prea pregă
tit pentru a primi de lucru. Po
trivit ziarului „Christian Science 
Monitor**, in situația lui se află 
numeroși alți tineri din S.U.A., 
proaspăt ieșiți de pe băncile fa
cultăților. Numărul posturilor 
care ar putea fi ocupate de po
sesori ai unor diplome universi
tare este din ce în ce mai mic. 
Circa 25 la sută dintre absol
venți speră ca funcții pentru 
care pînă acum nu s-a cerut o 
calificare superioară să fie tre
cute într-o asemenea categorie. 
12—13 la sută dintre tinerii in
telectuali, scrie ziarul amintit, 
sînt nevoiți să se angajeze în 
servicii care nu au nici o legă
tură cu pregătirea lor universi
tară.

• PINA ȘI-N INSULA 
PITCAIRN. Deși pierdută în 
imensitatea Pacificului, minus
cula insulă Pitcairn, locuită de 
descendenții marinarilor brita
nici care au participat la fai
moasa revoltă de pe vasul 
„Bounty", resimte și ea efecte
le penuriei de energie. Recent, 
oficialitățile de pe Pitcairn au 
hotărît să interzică circulația 
tuturor vehiculelor ce folosesc 
drept carburant benzina. Mă
sura, desigur, e salutară, dat 
fiind că pe insulă există... un 
singur automobil și cîteva bici
clete cu motor.

• CETATE ROMANA 
SUB APELE DUNĂRII. 
De mai multă vreme au fost 
descoperite indicii că, în timpul 
romanilor, între orașele Hata și 
Dunafoldvar (Ungaria), ar fi e- 
xistat un mare port la Dunăre. 
Recent, scafandrii au descoperit, 
în albia fluviului, resturile unei 
fortărețe. în prezent arheologii 
de la muzeul din Szekszard în
treprind cercetări pentru a de
termina dacă ipoteza se con
firmă.

Proiectul unei conducte 
petroliere intre Arabia 
Saudită și Golful Persic
BEIRUT 13 (Agerpres). — Săptă- 

mînalul „Al Dyar" informează că 
Arabia Saudită proiectează instala
rea unei conducte care să lege noile 
sale terenuri petrolifere cu Golful 
Persic. Conducta ar urma să traver
seze oaza Bouraimi, parte din teri
toriul Abu Dhabi. Aceste noi ză
căminte, precizează săptămînalul, au 
fost descoperite în sud-estul Arabici 
Saudite, în afara concesiunilor 
Aramco.

BERLIN
n

Comemorarea lui
Karl Liebknecht și 
Rosei Luxemburg

BERLIN 13. — (Corespondență de 
la C. Varvara). La monumentul socia
liștilor de la Friedrichsfelde din 
Berlin a avut loc, duminică, o de
monstrație a oamenilor muncii din 
capitala R.D.G., cu prilejul comemo
rării a 55 de ani de la asasinarea 
lui Karl Liebknecht și Rosei Lu
xemburg, conducători de seamă ai 
clasei muncitoare germane.

Au participat Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de- Stat, Horst Sindermann, președin
tele Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de stat.

Konrad Naumann, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și prim-secretar al Comi
tetului regional Berlin al P.S.U.G., 
a evocat personalitatea celor doi 
eroi ai clasei muncitoare ger
mane și meritele lor în crearea P.C. 
din Germania.

agențiile de presă transmit:

Biroul Politic al Partidu
lui Muncii din Elveția 3 ex* 
primat un protest hotărît față de 
sentințele pronunțate de tribunalele 
spaniole împotriva liderilor sindicali.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
Li Sien-nien, a avut, duminică, o 
convorbire cordială și prietenească 
cu membrii delegației R.P.D. Coree
ne. participanți la cea de-a 13-a șe
dință a Comitetului chino-coreean 
pentru cooperarea în domeniul tran
sportului fluvial.

Guvernul R.P. Congo 
hotărît să preia controlul asupra tu
turor serviciilor 
trolului, hotărîre adoptată conform 
votului din Adunarea Națională, 
prin care toate activitățile privind 
distribuirea petrolului urmează să 
revină firmei de stat „Hydrocongo". 
Măsura afectează opt firme străine, 
subsidiare ale companiilor nord- 
americane.

de distribuire a pe-

In capitala Italiei s au ,n_ 
cheiat lucrările reuniunii grupului 
de experți ai „Comitetului celor 20“ 
al Fondului Monetar Internațional. 
Grupul a elaborat o serie de texte 
ce vor fi remise spre dezbatere 
aprobare comitetului, care se va 
truni tot la Roma, joi.

Și 
ln-

da
la

ale

Delegația japoneză 
prietenie și_a încheiat vizita 
Pekin, plecînd spre alte regiuni 
R.P. Chineze. Conducătorul delega
ției japoneze este Sasaki Kozo, fost 
președinte al Partidului Socialist din 
Japonia. La aeroport, delegația a 
fost salutată de Liao Cen-ci, preșe
dintele Asociației de prietenie R.P. 
Chineză-Japonia.

Ghidul comercial Româ- 
jțjjj _ „Markedsorientering Rumae- 

nien" a apărut la Copenhaga, editat 
de Direcția economică a Ministerului 
Afacerilor Externe al Danemarcei. 
Apariția ghidului este semnalată 
printr-o amplă prezentare de revis
ta „Udenrigsmipisteriets Tidsskrift", 
organ al Ministerului de Externe 
danez, care înfățișează într-un arti
col dezvoltarea economiei și comer
țului exterior ale României, precum 
și evoluția relațiilor comerciale din
tre țara noastră și Danemarca.

Lucrările Comitetului a- 
părării al O.U.A.au luat Bfîrșit 
la Conakry. Participanții au adop
tat o rezoluție în care condamnă 
politica colonială a guvernului por
tughez în Africa și țările din cadrul 
N.A.T.O. care sprijină poziția autori
tăților de la Lisabona.

Delegația parlamentară 
japoneză, condusă de președinte
le Camerei Reprezentanților a Die
tei, Shigesaburo Maeo, aflată într-o 
vizită oficială la Cairo, a fost pri
mită de Hafez Badawi, președinte
le Parlamentului egiptean. Convor
birile s-au referit la cooperarea bi
laterală în domeniile parlamentar, 
economic și comercial. Shigesaburo 
Maeo a declarat că țara sa sprijină 
cauza justă a popoarelor arabe și a 
exprimat dorința părții nipone de 
a acorda ajutor economic și politic 
Egiptului și altor țări arabe pentru 
a dobîndi o pace trainică.

Regele Feisal al Arabiel 
Saudite 3 pr’mR un mesai d*n 
partea președintelui Italiei, Giovanni 
Leone, referitor la mijloacele pri
vind dezvoltarea cooperării dintre 
cele două țări în diferite domenii — 
anunță postul de radio Riad.

La Sofia se află 0 dele§atie 
japoneză, condusă de Yasuhiro Na- 
kasone, ministrul comerțului inter
național și industriei. Potrivit agen
ției B.T.A., ministrul nipon va fi 
primit de Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri, și va 
avea convorbiri cu Ivan Nedev, mi
nistrul comerțului exterior, cu Hris- 
to Panaiotov, ministrul industriei 
chimice.

Exporturile Israelului ” 
aflau, în decembrie 1973, la nivelul 
înregistrat în decembrie 1972, a afir
mat ministrul israelian al finanțe
lor, Pinhas Sapir. El a avertizat că 
dezechilibrul balanței de plăți a Is
raelului se va accentua, în mod ine
vitabil, datorită creșterii prețurilor.

Arabia Saudită și Gabo- 
jțjjj au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de ambasadă.

0 puternică explozie 88 
produs, sîmbătă seara, în orașul 
Omagh din Irlanda de Nord. Explo
zia a avut loc la bordul unei camione
te în care fusese plasată o cantita
te de aproximativ 200 kg dinamită 
Patru magazine și un local de con
sum au fost distruse, dar, în afară 
de o persoană rănită, nu s-au înre
gistrat alte victime, întrucît autorii 
și-au anunțat în prealabil intenția, 
telefonînd poliției.

Un comunicatdat publicită- 
la încheierea vizitei de trei zile 
Qatar a președintelui Somaliei,

ții 
în
Mohamed Siad Barre, subliniază ne
cesitatea instaurării păcii și stabili
tății în Orientul Apropiat. Părțile 
își exprimă totodată sprijinul deplin 
față de țările și popoarele africane 
în lupta lor împotriva colonialismu-

lui și rasismului. Se precizează că 
Somalia și Qatarul au hotărît să sta
bilească relații diplomatice.

Un obiect zburător, avînd 
strălucirea Soarelui și o formă cir
culară, a fost văzut sîmbătă dimi
neața, în apropiere de Paris, de că
tre James Boulanger, de profesie in
giner. Potrivit declarațiilor sale, 
obiectul staționa în aer la o înălți
me de aproape 300 de metri deasu- 
jpra cîmpiei Chanteloup-les-Vignes. 
Autoritățile au trimis jandarmi în 
regiunea respectivă pentru a găsi 
și alte persoane care pot da indica
ții asupra obiectului misterios.

Calea ferată Elbasan— 
PrienjaS, din R-P- Albania, a fost 
terminată. Această realizare este în
chinată celei de-a 28-a aniversări a 
proclamării republicii și la înfăp
tuirea ei și-au adus o contribuție 
deosebită cei peste 140 000 de tineri 
voluntari din toate colțurile țării.

Președintele Republicii 
TOQO, Etienne Eyadema, a anun
țat că guvernul său a hotărît să 
naționalizeze exploatările de resur
se minerale ale țării.

6 830 accidente de cale 
ferată care au Provocat moartea 
sau rănirea a 14 500 de persoane, 
au fost înregistrate în S.U.A. în pri
mele nouă luni ale anului trecut. 
Cifra reprezintă o creștere cu 1500 
de accidente față de aceeași perioa
dă a anului precedent.

Timpul cețos din zona orașului nord-amerlcan Los Angeles a cauzat mai 
multe accidente de circulație, între care ciocnirea a patru cisterne cu 

petrol. Fotografia înfâțișeazâ un aspect de la locul ciocnirii

• PROTESTE ÎMPO
TRIVA PROIECTELOR DE 
EXTERMINARE A CAN
GURILOR. După ce, în apri
lie trecut, autoritățile australie
ne au interzis exportul de car
ne și piei de canguri, acest ani
mal, care figurează și pe stema 
celui de-al 5-lea continent, a 
încetat să mai intereseze pe vî- 
nătorii profesioniști. Ca urmare, 
numărul cangurilor a crescut 
rapid. Astăzi, ei devastează pă
șunile, devenind astfel o pri
mejdie pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Dînd curs plîngerilor 
prezentate de fermieri, autori
tățile intenționează să extermi
ne 1 000 000 de canguri, prin 
otrăvirea surselor de apă folo
site de aceste animale. Planurile 
autorităților — după cum rela
tează presa occidentală — au 
stîrnit în întreaga țară un val 
de proteste în rîndurile iubito
rilor de animale.

• PENURIA Șl RO
CHIILE LUNGI. Patronul 
unui cazino de noapte din Las 
Vegas, „capitala" nord-ameri- 
cană a jocurilor de noroc, a ho
tărît să-și dea obolul în campa
nia pentru economisirea ener
giei. Cum ? Obligînd personalul 
feminin să-și înlocuiască toaleta 
sumară tradițională cu rochii 
lungi de seară, călduroase. „în 
felul acesta, a motivat el, îmi 
aduc contribuția la lupta împo
triva crizei energetice. Acum 
voi putea reduce simțitor tem
peratura în tot localul, îndepli
nind astfel o îndatorire patrio
tică...".

• „ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA" INTR-O 
NOUĂ EDIȚIE. începînd 
de la 1 martie, prestigioasa 
„Encyclopaedia Britannica" va 
apărea — pentru prima dată în 
ultimii 45 de ani — într-o edi
ție complet revăzută și restruc
turată, conținînd în cele 30 de 
volume 43 milioane de cuvinte. 
Este cea de-a 15-a ediție a se
riei apărute prima dată în 1768 
în trei volume, care a ajuns în 
1929 la prima sa ediție complet 
nouă. Restructurarea sa a cos
tat 32 milioane dolari. Charles 
Swanson, președintele „Ency
clopaedia Britannica Inc.", a 
declarat că noua ediție „repre
zintă poate cea mai mare in
vestiție făcută pînă acum în is
toria editorială".

• ALPINISM. v,rful 
Aconcagua, cel mai înalt din 
America Latină, care mă
soară 6 959 metri, a fost es
caladat, Ia 7 ianuarie, de cîteva 
expediții din Mexic, Argentina 
și Europa. Grupul alpiniștilor 
mexicani a descoperit corpul 
neînsuflețit al unui alpinist ja
ponez, Masso Uji, dispărut. în 
februarie 1973, pe cînd se afla 
aproape de piscul masivului din 
Anzii Cordilieri.
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