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Interlocutor: vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
I ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, ing. Emil DRĂGĂNESCU

— Ministerul dv. are un spe
cific aparte ; datorită naturii 
serviciilor prestate, complexită
ții lor, ariei largi de cuprindere 
a transporturilor și telecomuni
cațiilor, acesta are o importan
tă contribuție la desfășurarea în 
bune condiții a întregului an
grenaj al vieții economico-so- 
ciale, la realizarea venitului 
național. Care sint principalele 
sarcini ce revin in acest sens 
ministerului ?— Să conturăm, mai întîi, cadrul în care ne desfășurăm activitatea în acest an. Se știe că în 1974, pe întreaga economie, volumul producției globale industriale va crește cu 16,7 la sută, iar al celei agricole cu 21,5 la sută. Aceasta solicită un efort deosebit din partea sectorului de transporturi, chemat să asigure circulația ireproșabilă a oamenilor și a bunurilor materiale pe întregul teritoriu al țârii. Și aceasta — rețineți precizarea — in condițiile unui strict regim de economii de. combustibil și de energie electrică. Se știe că ministerul nostru este unul din principalii consumatori de combustibil și energie. Prin urmare, va trebui să ne desfășurăm activitatea între aceste două coordonate — un volum sporit de transport, cu un consum redus de combustibil și energie electrică, în ce privește contribuția unităților ministerului la formarea venitului național, aceasta va fi în anul 1974 de peste 5 la sută. Remarc insă că prin specificul său activitatea de transporturi și telecomunicații concură direct la formarea venitului național in industrie, agricultură, in celelalte ramuri ale producției materiale.

spectivă, am beneficiat, în repetate rinduri, de îndrumări deosebit de prefioase din partea conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe bază indicațiilor date s-au putut stabili măsuri concrete pentru folosirea cu eficiență sporită a bazei materiale și a forței de muncă existente, în vederea satisfacerii integrale, la timp și în condiții de siguranță, a tuturor nevoilor de transport ale economiei naționale. Intensificarea utilizării mijloacelor de care dispunem constituie, deci, una din sarcinile majore ale creșterii eficienței.
— Înseamnă aceasta că dota

rea transporturilor va fi, in 1974, 
mai lentă ?— Dimpotrivă, dotarea continuă in ritm susținut, cu aproape două sute de locomotive, cu peste trei mii de vagoane de marfă echivalente pe patru osii și vagoane de călători de marc capacitate. cu peste trei mii de autovehicule de marfă, cji electrificări și dublări de linii ferate. O creștere deosebită se va realiza în domeniul flotei maritime comerciale, a cărei capacitate va spori în acest an cu 53 Ia sută comparativ cu anul trecut. De asemenea, vom dezvolta capacitățile unor porturi, cu deosebire Constanța și Galați. Privitor la sectorul telefonie, capacitatea centralelor telefonice va crește simțitor, ceea ce va da posibilitatea ca numărul abonaților să se mărească cu 13 lâ sută. Totodată, va continua acțiunea de extindere a automatului interurban ; în acest fel, la finele a- nului 1974, aproximativ 70 la sută din totalul abonaților telefonici vor putea să beneficieze de acest serviciu. Se va mări capacitatea centralelor telegrafice automate in 18 localități.Subliniez că în realizarea .marilor sarcini ce ne revin, acum și în per

Pe magistralele de fier ale țârii

Aceste investiții și altele, care reprezintă peste 10 la sută din totalul prevăzut pentru dezvoltarea economiei naționale, măresc considerabil zestrea noastră. Dar pentru creșterea eficienței economice este necesară, așa cum spuneam mai înainte, și mai buna gospodărire a mijloacelor existente. Ca urmare, am prevăzut ca în acest an 80,3 la sută in sectorul feroviar, 68,7 Ia sută în sectorul auto și 60 Ia sută în sectorul fluvial, din sporul volumului de transport, să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii. înseamnă că, în a- cest an, toate colectivele au datoria de a pune în centrul preocupărilor realizarea și depășirea indicatorilor de exploatare a parcului, cum sint : rulajul vagonului de marfă, încărcătura statică, tonajul brut al trenurilor, sporirea vitezei comerciale, a coeficientului de utilizare a parcului și capacității autovehiculelor și navelor ș.a., toate în condițiile unei depline regularități și siguranțe în funcționarea transporturilor.
— Cu această precizare a dv., 

am și intrat intr-o altă întreba
re. Reținem că ridicarea produc
tivității muncii este o problemă 
prioritară. Pe ce alte căi se mai 
acționează pentru sporirea efi
cienței activității economice ?— Programul de măsuri, alcătuit în scopul creșterii eficienței tehnice și economice a transporturilor și telecomunicațiilor, prevede sarcini sporite in această privință. Voi a- rr.intî doar cîteva din ele. Se va acționa pentru repartizarea mai rațională a sarcinilor pe diferite mijloace de transport, ținîndu-se seama de parametrii lor tehnico-economici, astfel ca pe ansamblu să se obțină costuri de transport cit mai mici. Se va extinde utilizarea calculatoarelor electronice la rezolvarea problemelor exploatării și gestiunii economice. O atenție deosebită se va acorda problemelor de optimizare a transporturilor pe ansamblu și, în special, a transportului auto, aplicînd criteriile specifice diferitelor condiții de exploatare, cum sint alegerea rutei economice, reducerea la maximum a parcursului în gol sau cu încărcătură parțială ș.a.Importante rezerve de reducere a costurilor rezidă în mecanizarea operațiilor de întreținere și reparații la liniile de cale ferată și drumuri. Ele vor fi valorificate prin extinderea autoutilării, pe baza prototipurilor unor utilaje de mare productivitate realizate în anul 1973. De asemenea, reducerea consumurilor specifice dc metal, cherestea, ciment ș.a. constituie pentru noi o preocupare prihei-

Convorbirs realizată de
Ștefan Z1DAR1ȚÂ

întreprinderea de piese de 
schimb pentru industria ușoarâ 
din Botoșani. în fotografie: 
atelierul de prese complexe

Tehnologii 
si procedee 

moderne 
de lucruîn cadrul oțelăriei electrice a Combinatului siderurgic de la Hunedoara a fost introdusă tehnologia de elaborare a oțelurilor înalt aliate inoxidabile, prin retopirea deșeurilor care rezultă in procesul de laminare, tehnologie folosită pentru prima oară in țara noastră. Pe baza noii tehnologii se recuperează 55—70 la sută din cromul existent în deșeurile de laminate, iaf prin revalorificarea acestui metal se realizează anual o economie de peste 3 milioane lei. De asemenea, în celelalte mari întreprinderi siderurgice din țară au fost stabilite măsuri tehnice și organizatorice care au în vedere intensificarea insuflării oxigenului în interiorul cuptoarelor de oțel de 50 de tone, respectarea regimurilor termice, echiparea agregatelor cu transformatoare puternice pentru asigurarea unei viteze mai mari de topire, extinderea procedeului de tratare în vid, turnarea sub strat de zgură sintetică ș.a.(Agerpres)

(Continuare in pag. a IV-a)
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• Usîenssle casnice di
versificate. 0 promi
siune făcută feme
ilor.

• Prin măsuri bine cîn- 
tărite, de buni gos
podari - spre pro
ducții agricole spo
rite.
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T-----------------------Pripcipala concluzie pe care cu bucurie ne-am notat-o în carnetele de reporter la capătul unor investigații care au durat mai bine de o săptămină : iarna culturală Ia sate este totuși fierbinte. Pe traseele culturale ale unui ianuarie geros, cu zăpadă, am putut constata că există zeci, sute de comune unde viața spirituală a intrat pe un făgaș rostuit, unde actul de cultură este apreciat de mii de oameni. Pe același itinerar, în trei județe ale țării, am întilnit însă și cazuri contrare : cămine culturale neprimitoare, închise o bună parte din timp, insensibile la sugestiile vieții satului. Desigur, nu a- cestea sint cele mai multe. Dar simplul fapt că, in condiții identice, în locuri diferite-se pot intîlni situații diametral opuse, este de natură să ne determine a întreba pe unii : „cum explicați rezultatele nemulțumitoa- re 7“ in vreme ce altora le-am solicitat explicația : „cum ați ajuns la un astfel de program bogat, a- prcclai de localnici 7“
★...Este duminică. înaintăm în fapt de seară pe șoseaua ce ne conduce spre Pogoanele, una din cele mai mari comune ale județului Buzău, care in ultimii ani a cunoscut o puternică dezvoltare prin înființarea unor o- biective industriale. Ajungem in localitate la ora cind programul cultural al unui sfirșit de săptămină abia ar fi trebuit să in- ccapă. Căminul cultural duce însă lipsă de public. Dar nu sătenii sint de vină, ci... organizatorii. O seară științifică se contramandase, iar oamenii plecaseră.Să fi fost o excepție în- timplarea de mai sus 1 Se pare că nu, de vreme ce în tot intervalul cil am urmărit activitatea căminului cultural de aici am putut nota o singură manifestare culturală.— Cum explicați acest lucru ?, am întrebat.— Nu am timp să mă ocup prea mult de activitatea cultural-educati- vă din cauza sarcinilor ce-mi revin ca locțiitor al secretarului comitetu- < ..

Iul de partid (Corneliu Nica, directorul căminului cultural). Chiar așa ! Tocmai învestitura menită să sporească posibilitățile de acțiune, odată cu creșterea răspunderii, este Înțeleasă de titular ca o scuză pentru inactivitate.— Baza materială este insuficientă. Căminul este necorespunzător ne

unde există o tradiție a șezătorilor, unde femeile lucrează cusături populare de o rară distincție, iar bărbații — cioplituri in lemn unice. Și, totuși, in această comună, cu îndelungate tradiții culturale, în săptămină anchetei noastre am notat numai activități de club ( șah și ping-pong), filme și cîteva sporadice
IARNA LA SATE

0 SĂPTĂMINĂ, 
SEARĂ DE SEARĂ, 

OASPEȚI
Al CĂMINELOR 

CULTURALE
voilor comunei. (Marcel (Jdrescu, vicepreședintele consiliului popular comunal). Dar cadrul deja existent cum este folosit?Așadar, explicații. Explicații care ignoră faptul că intelectualii comunei nu sint atrași in nici un fel la îmbogățirea gamei de manifestări culturale locale, că mai există la Pogoanele sala consiliului popular care stă nefolosita. Explicații care nu oferă adevăratul răspuns întrebării legitime : „de ce este slab ecoul manifestărilor culturale ?“ Răspunsul nu este tocmai dificil de formulat : „pentru că se ignoră realitățile social economice locale".Cine nu a auzit de Căpuș 1 De Căpușul de Cluj

cercuri de citit. Un program cam „subțire". Directoarea căminului cultural este un „musafir grăbit" în comună. Zilnic vine la ora 11 și pleacă la 16, lipsind, așadar, tocmai cind ar trebui să se afle la cămin, în mijlocul cetățenilor. Dar In Căpuș există alte persoane cu răspunderi pe linia activității educative. De pildă, directorul școlii, prof. Petre Bena :— Apoi, dacă directoarea nu se străduiește, noi de ce să o facem ?...sau secretarul comitetului U.T.C., Vasile Ghi- nea :— Noi am munci cu drag dacă directoarea s-ar strădui și dinsa !Și în timp ce organele

locale iși pasează răspunderile, nimeni nu se întreabă de ce interesul sătenilor pentru căminul cultural este în scădere. Iar faptele le oferă un răspuns limpede : pentru că din programul său lipsesc manifestările de substanță, acțiunile cu un profund ecou educativ, menite să răspundă unor întrebări fundamentale care îi frămintă pe săteni.La Piatra Olt se dansează. Bal, horă țărănească, bal și din nou horă. Dar știam că aici există și o brigadă artistică, două echipe de teatru, un cor al cadrelor didactice. Intelectualii comunei, de asemenea numeroși, răspund solicitărilor. Posibilități multiple pentru o viață culturală bogată. De ce atunci inactivitatea constatată ?Răsfoim, la Piatra Olt, planul de activități și lucrurile încep să se limpezească. Generalități după generalități. Nimic concret. Nici o responsabilitate precisă. Nici o acțiune nominalizată și localizată. De ce nu e populat căminul cultural 7 O activitate lăsată la voia în- timplării, după inspirația de moment, fără o perspectivă clară, fără a urmări o anumită gradație și continuitate, dă senzația lucrului de mintuiaiă și nu mal constituie o invitație convingătoare de a frecventa căminul. Și atunci localnicii se mulțumesc să... danseze.*Scriam la începutul a- cestui raid-anchetă că a- semenea cazuri constituie totuși exemple din ce in ce mai izolate. Imaginea grupurilor de săteni adunați în jurul unui conferențiar, a unui bătrin din comună, populînd sălile de spectacol sau comen- tînd cu înfocare cărțile citite la cercurile de lectură, aceste imagini tonice sint cele surprinse cel mai adesea cu prilejul anchetei noastre. Aici,
R. CONSTANTI- 
NESCU, M. BAZU,
AI. MURESAN, 
Em. ROUĂ

(Continuare 
tn pag. a IV-a) 
________ -J

CO AJUNG OAMENII IA LUCRU?
dar Înapoi spre casă?Li orice anotimp, dar mai cu seamă iarna, transportul public reprezintă un important facior soci; 1. Nefijnd un simplu mijloc de agrement — el are implicații decisive pentru buna desfășarai-e a procesului muncii și a vieții oamenilor. Autobuzele, tramvaiele, troleibuzele sint tot mai mult solicitate în condițiile iu care — fiind cu toții preocupați de economisirea combustibililor — renunțăm tot mai des la mijloacele de transport personale și apelăm la transportul in comun. Iată de ce acesta trebuia să stea permanent în atenția atît a celor cc-I slujesc direct, cit și a edililor.Transportul public, deci — așa cum, de altfel, este și spiritul măsurilor de raționalizare a energiei și combustibililor stabilite de conducerea partidului și statului nostru — departe de a sc restringe. trebuie să se dezvolte continuu, să capete atributele de accesibil și funcțional peste tot și în orice perioadă.1.3 solicitarea noastră, alaltăieri — adică, marți, 15 ianuarie — 13 dintre corespondenții județeni ai „Scinteii" s-au aflat dis-de-dimineață pe diferite trasee. împreună cu concetățenii lor, ei au călătorit — fie cu autobuzul, fie cu troleibuzul ori cu tramvaiul — mai ales in direcțiile care concentrează mai multe întreprinderi, Instituții și lăcașuri de invățămint, notind și reținînd aspecte mai deosebite. Le înserăm mai jos..’.

Pentru a răspunde acestor 
întrebări, corespondenții 
„Scînteii66 au fost marți 15 
ianuarie, începînd de la 
ora 4, pasageri pe mijloa
cele de transport în comun 

din mai multe orașe

Am intrat, incărcați de roadele muncii noastre și de 
noi speranțe, intr-un an nou.

Fără vrerea mea însă mi-aduc aminte de o societate 
veche și mai ales de noroiul ei, noroiul cel de multe șl 
felurite nuanțe. De pildă, noroiul coroanei regale, no
roiul unei administrații birocrate, corupte, spoliatoare, 
ucigașe, o adevărată moară de tocat vieți. Apoi noroiul 
„batalioanelor verzi". Sau noroiul de la poliție, noroiul 
de pe mîinile și din sufletul oamenilor-neoameni. Și 
de noroiul ulițelor din Cuțarida, din Groapa lui Oatu, 
din Chibrit, din Tei, din Grant...

De trecut — e vorba de un 
ne despărțim rizind. Și e 
bine așa. Dar trecutul acesta, 
cu noroiul lui insinuant, nu 
moare cu una cu două. Fan
tomele lui mai prind și azi 
in gheare — niște gheare, e 
drept anchilozate, putrede,

trecut cenușiu, trist —

PICĂTURA DE CERNEALĂ
in agonie, dar încă gheare — mai prind zic, pe cîte 
un ins și-l devoră. II devoră ca pe o frunză pămîn-

noapte, și atunci nu se prea vede — noaptea nefilnd 
totdeauna sfetnic bun — lumea doarme puțin, așa că 
s-ar putea să se poată ceea ce nu se poate. Așa că, 
domnia-sa paznicul pătrunde mai mult 
in magazinul „Globul de cristal" care se tulbură, se 
întunecă privindu-l și observindu-l pe acesta cum își 
încarcă buzunarele cu... „te miri ce“, cu, bineințeles, 
ceea ce nu-i aparține. Și, gata, vrînd-nevrind, domnu’ 
paznic s-a vopsit cu ...noroi. Sau, cei de la aprozarul 
de lingă mine care au făcut — așa cu de la ei putere 
— din cintarul Statului cîntarul lor ș.a.m.d.

Un fapt e cert. Noroiul rămine noroi oriunde.
Și, totuși, poate că noroiul 

cel mai noroi este cel din 
sufletul aceluia care 
umbră, pe întuneric, 
noapte fără lună, fără stele 
uneltește in fel 
azvirle cu noroi 

lumea noastră, in 
să-i dăm ceea ce

decit se cuvine

din 
in

tul, îl devoră pe nesimțite fiindcă nu o dată miasmele 
noroiului sint ascunse, zac in adincuri neștiute, aproa
pe șirete, iar, uneori, acestea se desfășoară înșelătoare, 
in eșarfe multicolore, greu de a le bănui măcar în
tinderea, de a le despărți culoarea din acel alb imacu
lat de margarete. De pildă, un director de la între
prinderea „Dorul de aramă" din București, presupu- 
nind că se poate — fără să se știe de nimeni — și-a 
invellt, pe de gratis, casa — pe-a lui și-a lui frat’-su, 
cu metalul din poveste.

Ori să ne uităm o clipă la un paznic, un paznic care 
are in supraveghere magazinele noastre de pe „Strada 
Onoarei". Și, ce mai la deal la vale, fiindcă noaptea e

și chip și 
in semenul 
Univers.
i se cuvine 
componența

lui, în prietenul lui, in
Spun aici și oriunde, 

numai „noroiului de foraj", necesar, prin 
lui, in procesul de forare a gurii de sondă, care — 
printr-un rost bine determinat, se innobilează devenind 
„fluid de foraj", ceea ce, fără doar și poate, este cu 
totul altceva. Noi, poporul român, sondăm in jos, son
dăm in sus, sondăm cu mințile noastre de zbor înalt, 
cu brațele noastre de oțel, Viitorul. Societatea noastră 
nouă, splendidă și vastă, respinge ab initio noroiul din 
om, din omul-neom, fiindcă „Edificiul fericirii" pe ca- 
re-l construim este suflet din sufletul nostru și el tre
buie să aibă străluciri de soare.

BANUȚA

Acum, cei 13 colegi sint cu toții gata să deschidă colocviul nostru pe această temă. Dar cui să-i dăm mai Întîi „fir" liber, și care să fie apoi ordinea intervențiilor 7— Ce mai întrebați, se aude dinspre Cluj. Să intervenim in discuție după ordinea orei la care ne-am prezentat pe traseu.— Perfect de acord. La ce oră ai început Al. Mureșan 7— La ora 5 așteptam autobuzul S tn stația „Napoca". Și...— Un moment, te rog — intervine Ion Manea. La 4,30 semnam „condica de prezență" la garajele I.G.O. din Piatra Neamț. Era ora de pornire în prima cursă a celor 138 autobuze cuprinse în graficul zilei. O primă veste bună : în ciuda gerului aprig — mercurul termometrului coborîse pînă la minus 25 de grade Celsius — toate autobuzele și-au luat startul potrivit itinerarului și în bune condiții. Explicația 7„Nevoia te învață (mi-a mărturisit Luca Manole, dispecerul de serviciu). începînd cu acest sezon rece, toate reviziile tehnice curente nu se mai fac dimineața, cum se proceda Înainte, ceea ce ducea la întîrzieri de curse. Aceste revizii se fac acum încă de seara. Apa pentru radiatoare se încălzește în timpul nopții. Pentru eventualele „căderi" pe traseu, un autoatelier se află în permanență gata de intervenție. Și încă un amănunt, nu lipsit de importanță : disciplina șoferilor și a taxatorilor este in continuă îmbunătățire. Cazurile de întîrzieri de la programul de dimineață încep să fie numărate pe degetele unei singure miini".— Ion Manea, trebuia să te scoli cu noaptea-n cap numai ca să iei o declarație de la dispecer ?— Vai de mine, dar după asta m-am urcat în autobuzul 31 NT. 1717, condus de șoferul Gheorghe

Herghea, care încheia coloana „Să- vinești". în numai 20 de minute toate stațiile de pe traseu au rămas goale. Miile de chimiști din schimbul I an ajuns la timp la porțile uzinei.La ora 6,20, alte mii de muncitori din schimbul de noapte au fost preluați in ordine și transportați ia Piatra Neamț potrivit graficului. Fac fi eu cale întoarsă, cu biletul seria

în timp ce lumea așteaptă jos, tot la ambele uși.— A fost redus cumva parcul autobuzelor în ultimul timp ?— Parcul n-a fost redus. în schimb, din cele 712 curse inițiale s-au redus 26. După părerea mea — dar, desigur, în acest sens va trebui să se pronunțe și organele locale — și această reducere reprezintă o
• în multe locuri parcul de autovehicule a sporit
• Cînd organizarea este bună, iar controlul sever, omul 
ajunge unde trebuie la timp și fără nervi © Reducerea 
numărului de curse și desființarea unor trasee influen
țează în bine sau în rău desfășurarea transportului ?
• Deși sculați „cu noaptea-n cap", prea mulți oameni

au întîrziat de la lucru

F nr. 54110. Maistrul Constantin Mes- tecăneanu îmi spune in autobuz : „Față de alte dăți, in acest sezon autobuzele din Piatra Neamț merg, intr-adevăr, ca pe roate".— Ce „oră" urmează tn telecon- ferința noastră de azi ?— Ora 5 — dar nu de Ia Cluj, ci de lă Suceava.— Tu ești, Farascan Gheorghe 7— Eu, și de la gară mă întorc rănit.— Lasă, te rog, baladele.— Nu, nu, e chiar pățanie adevărată. La 5 m-am dus in gara Ițcani, unde, între orele 4 și 6, sosesc 6 trenuri de călători. Sute de navetiști din Împrejurimi coboară, unii chiar din mersul trenului, și iau cu asalt autobuzele. înghesuială, nasturi rupți, unii mai scapă cîte o înjurătură, se coboară pe ambele uși.

cauză a supraaglomerării unor autobuze. Dar să-mi continuu raidul...După 20 de minute, în piața „23 August". Iau autobuzul pe linia 2. Adică spre combinatele din Lunca Sucevei. Asaltul este și în acest caz strict necesar. De ! Oră de vîrf. De la 6,20 pină la 7 fără 5 minute, sute de muncitori ieșiți din schimbul de noapte de la C.C.H., C.P.L., I.M.S. și I.U.P.S. tremură zdravăn în așteptarea autobuzului care trebuie să-i ducă în localitățile vecine — Adin- cata, Mitoc, Pătrăuți.— De unde știi că tremură ?— Pentru că și eu am tremurat cot la cot cu dînșii. M-au văzut și mi-au zis : „Cînd venim la treabă mai este cum este, dar cînd plecăm — vai de capul nostru, ai navetiștilor".Pe linia 17 — adică spre zona Scheia, unde se află cea de-a doua platformă industrială — sînt plani

ficate doar două autobuze. Unul la 6,20, altul la 7,05. Puțin, in raport cu ceea ce este necesar IȘi încă ceva. La un moment dat, In piața centrală a orașului — mai exact între orele 6,30 și 6,40 — se aflau mai mult de 10 autobuze. Unele vin pline și pleacă burdușite, altele vin aproape goale și pleacă la fel cum au venit. Să fie oare numai șoferii de vină — cum încerca să ne explice dispecerul de serviciu ? Atunci cum se explică faptul că, in această zi (15 ianuarie), la Suceava din 69 autobuze programate pentru transportul în comun, au ieșit pe traseu 66, dintre acestea 7 defectîn- du-se ia puțină vreme după ieșirea din cursă 7— Nu cred că de la noi așteptați răspunsul la această întrebare, așa că propun să trecem mai departe. Dar constatări îmbucurătoare nu mai a- veți, că ne-am Întristat de tot ?— La Timișoara — zice Cezar Ioana — ar fi ceva, ceva, dar nu tocmai. începînd de la ora 6 dimineața, am fost călător pe cîteva din mijloacele de transport din zona gării Timișoara-Nord. Mai întîi, pe autobuzul 24. în primul autovehicul nu reușim să ne urcăm, dar toți cei 7 călători rămași jos plecăm, după numai două minute, cînd sosesc alte autobuze, așa că supărarea de moment trece. Pînă la 6,30 mulțimea de oameni este absorbită de mijloacele de transport și condusă la locul de muncă în timpul util. Secretul ? Pentru ora aceasta de virf numărul autovehiculelor a fost mărit cu 4 autobuze (de la 8 la 12), cu 5 troleibuze (de la 10 la 15) și cu 6 tramvaie (de la 13 Ia 19). După ora 8, „suplimentul" este retras in ga-
G. MITROI

(Continuare tn pag. a Ii-a)
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I Aventura
I lui Mihăiță
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Un năpîrstoc de numai 5 ani 
fi 5 luni, Mihai Roman Proca, 
din satul Pogănești^Vaslui, a 
plecat să-și caute joiana pe 
cimp. A căutat-o toată după- 
amiaza. S-a lăsat ceață, s-a fă
cut seară șl Mihăiță s-a rătă
cit. Toată noaptea, și a doua zi, 
duminică, și incă o noapte, pă
rinții, rudele și sătenii l-au 
căutat peste tot. „L-or Ti mîncat 
lupii"... „O fi degerat pe unde
va"... Abia după 42 de ore de 
la dispariția sa, Mihăiță a fost 
găsit in mijlocul timpului, ghe
muit sub o brazdă de tractor și 
acoperit, ca o plapumă, de ză
pada care căzuse peste noapte. 
Dus urgent la spitalul din Huși, 
după citeva zile Mihăiță s-a 
intors acasă sănătos ttm și cu 
o „foame de lup". Și asta, spre 
uimirea tuturor, care nu-și pot 
explica teribila rezistență a lui 
Mihăiță la frig, la foame și... 
la frică.

De la gelozie 
la crimăDe mai multă vreme, in casa lui Cornel Nicolae, din Craiova (strada Tudor Vladimirescu nr. 150), se aciuiase Eugenia Surdu din Segarcea. Declarîndu-și reciproc dragoste „pină Ia moarte", cei doi au dus-o în liniște și pace. Pină deunăzi, cînd lui C.N. i s-a părut că ea nu-1 mai iubește „ca inainte". Apucînd un cuțit, a înjunghiat-o. Apoi și-a înfipt și el cuțitul în stomac. Transportați urgent la spital, E.S. n-a mai putut fi salvată. După ce se va vindeca, C.N. va fi judecat pentru crimă.
Ce țigări

| fumați la 
| Vînju Mare? 
I Cooperatorii din Vlădaia (Me

hedinți) au cultivat anul trecut 
20 de hectare cu tutun. L-au în
grijit, l-au cules, l-au sortat. 

IDar n-au cui să-l livreze. De 
luni de zile se tot roagă de cen
trul de preluare de la Vînju 

IMare să vină să ridice tutunul.
Dar „centrul" motivează întîr- 
zierea din lipsă de... formulare 

I pentru încheierea actelor de 
preluare. Să vezi și să nu crezi! 
Dar fiindcă-i vorba de tutun și 
de răbdare, nu poți: să nu in- 

Itrebi: Ce țigări fumați la Vîn
ju Mare 2 Că la Vlădaia e tutun 
cu carul, dar răbdarea a ajuns...

I
 chiștoc I

„Lasă că fac 
I eu cinste 1“în restaurantul Gării din Timișoara, Mihai " peIntrînd de nord Bagiu l-a ochit la o masă Mihai Alityan, salariat la fabrica de zahăr, care fusese după cumpărături și era încărcat cu tot felul de pachete. De cum s-a așezat la masa lui, M.B. a și comandat „două mari“ („Lasă că fac eu cinste !“) și, din vorbă în vorbă, din... „două in două țuici mari", M.B. îi declară lui M.A. prietenie la cataramă. Și, ca să i-o și dovedească pe loc, s-a oferit să-l conducă pe M.A. la tren și chiar pină în sat, la familia acestuia. Numai că M.A. s-a trezit în tren și fără prieten, și fără pachete, și fără bani (1 600 lei), și fără ceas, și fără un tranzistor, și fără o pufoaică, și fără multe altele. Inventarul complet a fost făcut la miliție, unde M.B. era un client cunoscut : abia isprăvise o condamnare. începe alta, ceva mai lungă.

Ionel, 
lonelule...

îl cheamă Grigore N. Ionel. 
Tinăr (18 ani), înalt (1,78 me
tri), păr puțin creț, ochi că
prui. Semne particulare, n-are. 
Născut în comuna Rimnicelu- 
Hrăila. De mai bine de 6 luni 
a plecat aiurea. Părinții săi, 
țărani cooperatori, îl caută și-l 
așteaptă, dar el nu dă nici o 
veste. „Și doar nu i-am făcut 
nimic — i-ou spus ei unui ve
cin. Nu l-am certat, nu l-am 
bătut..." „De-aia a făcut ce-a 
făcut, că nu l-ați -ciupit- cind 
trebuia". Nu știm dacă replica 
vecinului ar fi fost soluția idea
lă. Sperăm insă ca, după apa
riția acestor rînduri, să se gă
sească cineva să-l trimită pe 
Ionel acasă. Și cit mai degrabă!

Rămășag 
neghiob

Aflat cu cițiva prieteni la un 
„pahar de vorbă" in braseria 
„Alutus" din Rm. Vîlcea, ; Ion 
Neacșu a ținut cu tot dinadinsul 
să-și arate voinicia, precum că 
el „ține" cel mai mult la bău
tură : . ,

— Nu credeți ? Facem rămă
șag, prinsoare sau pariu, cum 
vreți voi să-i ziceți.

Făcînd „prinsoare" că bea tvv 
de grame de coniac intr-un 
timp record, de numai un sfert 
de oră, I.N. a început să dea pe 
git un păhărel, două, trei... La un moment dat a dat ochii 
peste cap, a început să se scu
ture ca de friguri și... Și trans
portat la spital, abia după trei 
zile a ieșit din... coma alcooli
că. Ce-i drept, e drept : ,;r 
di" i— „i-Li -----  ■ ■■■ ■ .
I.N. era gata să plătească 
viața.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteli'

•' ,',ami-
1-a'u plătii consumația, dar

***------ Jț Cu

USTENSILE CASNICE DIVERSIFICATE
o promisiune făcută femeilor a cărei respectare 
este nu numai o problemă de cavalerism

Priviți seara ferestrele blocurilor, la ora cînd crainica televiziunii ne urează „noapte bună !“ Veți constata că singurele care rămîn luminate, pină tîrziu, sint cele ale bucătăriilor. Firește, nu pentru că gospodinele ar suferi de insomnie, ci pentru că cea de-a doua „normă" — munca în gospodărie — nu este prea lesne de îndeplinit. Un studiu sociologic efectuat în Capitală, anul trecut, arăta clar, în cifre, că în bugetul de timp al femeii salariate bucătăria „eintă- rește" foarte greu : 4,06 ore !în zilele noastre, cînd are o misiune complexă de îndeplinit în viața politică, economică și socială a țării — fapt subliniat în plenara din iunie 1973 a Comitetului Central al partidului — femeia nu-și poate îngădui nici o risipă de timp și energie. Tocmai de aceea, în hotărîrea plenarei amintite, ca și în programul de măsuri ce i-a urmat, un capitol aparte ii constituie crearea condițiilor materiale pentru ușurarea muncii casnice a femeii ; asimilarea și producerea unui bogat sortiment de utilaje și aparate de uz casnic este unul din pilonii acestui capitol. Ca atare, producătorii de articole casnice și-au întocmit planuri speciale de lucru pentru accelerarea producției de acest gen. Ce s-a concretizat, din aceste planuri, în cele șase luni, cite s-au scurs de la plenara din iunie ?De la început trebuie să spunem că, deocamdată, cele „patru ore" au rămas... tot patru. Acele ustensile casnice capabile să producă o „revoluție" în bucătărie și să ne scurteze simțitor timpul pentru preparatul mincărurilor nu și-au făcut încă a- pariția. Pentru o asemenea „revoluție" poate nu â fost destul timp în1973. Poate. Putem însă spera că ea se va produce în 1974 ? Am adresat această întrebare, mai întîi, unui reprezentant al comerțului, tovarășul Ion Olaru, director adjunct în M.C.Î. înainte de a formula un răspuns, interlocutorul a parcurs un șir de tabele ale produselor pe care partenerii le oferă, în acest an, la capitolul „mai repede".— Nu prea avem cu ce ne lăuda, constată tovarășul Olaru, oarecum stînjenit. 1974 se anunță mai sărac în noutăți de acest fel decît , 1973. Iată, sectoare cu un potențiaL-material și uman important — cUm sînt Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Utilaj Energetic, Ministerul Industriei Ușoare, ca și întreprinderile industriei locale nu aduc pe piață aproape nimic nou. Excepție face UCECOM, care și-a îmbogățit nomenclatorul cu citeva interesante aparate și dispozitive : un robot care va face 10—12 operații foarte diferite, un încălzitor electric pentru biberoane, mai multe dispozitive — pe cit de simple, pe atît de utile — cum este, de pildă, cel pentru tăiatul cepei, o rișniță electrică ș.a. Totuși, numărul articolelor ndi, din categoria celor menite să grăbească treburile menajere, se pot număra pe degete. Și cind te gîndești că sînt peste 200 de producători de ustensile casnice ! Dacă ar fi asimilat fiecare doar cite uri singur produs nou, am fi avut 200...Ce se ascunde sub acest „dacă” ? De ce trebuie să-l folosim pe DACA într-un domeniu în care sint posibile certitudinile ? Sectorul industriei e- lectrotehnice, ale cărui întreprinderi ne-au înzestrat locuințele cu modernele frigidere și aspiratoarele de praf — ca să le amintim doar pe cele mai voluminoase și mai complicate rămîne încă dator gospodinelor cu roboți, mixere, mașini de spălat vase și alte asemenea. Cu circa doi ani în urmă, cu prilejul unei anchete asemănătoare, reprezentantul centralei industriale de resort spunea cam așâ : „Cîte n-am putea face, dacă am avea niște micromotorașe electrice ! Dar nu va trece mult și le vom avea : se află în construcție o fabrică de micromotorașe". Fabrica, Electro-Argeș, a intrat in func
(Urmare din pag. I)raje și depouri, pentru ca să fie repus in circulație la noul vtrf de transport al călătorilor de Ia prinz. O altă explicație a fluenței transportului constă în funcționarea ireproșabilă in primele ore a vehiculelor. Pină la ora 8 nu s-a înregistrat nici o defecțiune.— Dar mai tîrziu ?— Ceva mai tîrziu însă au apărut și citeva neajunsuri, citeva goluri în circulație care au creat, firește, nemulțumiri ta rîndul călătorilor. De aici concluzia că odată cp măsurile de organizare (suplimentarea numărului de vehicule în orele de virf, prezența permanentă pe traseu a controlorilor și dispecerilor etc.) se impune întărirea controlului tehnic inainte de plecarea pe traseu a mijloacelor de transport în comun. Pentru că circulația mijloacelor de transport trebuie să se desfășoare cit mai fluent tot timpul zilei, nu numai ta primele ore ale dimineții.— Respectînd consemnul cu ora la care v-ați prezentat pe traseu, cine urmează ?— Eu, Nicolae Mocanu. La ora 6,15 mă aflam — însoțit de inginerul Ia- cob Sirbu de la întreprinderea de transporturi din Brașov — în stația cap de linie „Poarta Schei". De aici pleacă și sosesc cele mai importante linii de troleibuze — 3, 2, 4 — care fac legătura cu zonele industriale din sud-estul și nordul Brașovului, cele mai mari de altfel, și respectiv cil gara de călători C.F.R. Primul autobuz sosit — un 3 — este asaltat pur și simplu. Dar șoferul nu ia decît jumătate din cel aflați în stație, pornind abuziv troleibuzul, motivînd că nu poate încărca mașina chiar de la cap de linie. Și alt troleibuz 3 nu există in stație. Oamenii, pe drept cuvint nemulțumiți, cer impiegatului de cap de linie să îndrume pe linia 3 cel puțin unul din cele trei troleibuze, purtind numărul liniei 4, care așteptau goale în stație. „Nu se poate" (!) li se răspunde sec. „Da. E greu să transferi un troleibuz sau un autobuz de pe o linie pe alta (caută să-l justifice pe impiegat tovarășul Sirbu), nu avem tăbliță pentru liniile respective" (! !). Dar nu trec decît 5, 7 minute cînd în stație intră unul după altul trei troleibuze cu nr. 3 ( ! ! !).Ora 6,30. Stația Hidromecanica. Vreo 200 de persoane așteaptă neliniștite — urmărind minutarele ceasurilor și zgribulindu-se de frig — mijloacele de transport care sâ-i 

țiune în 1973. Deci, motorașe sînt. Dar ele nu acționează, pînă-n prezent, nici o unealtă casnică. De ce ? Cerem explicații directorului tehnic al Centralei industriale pentru mașini electrice și materiale electroizo- lante, Andrei Dunduc.— Pentru că, paralel cu intrarea în funcțiune a acestei fabrici, nu s-au pregătit și produsele ce pot utiliza micromotoarele electrice (să vezi și să nu crezi !). De aceea, sint nevoit șă recunosc, nici în acest an nu vom asista la vreo schimbare ra
0 investigație în sectorul producției de utilaje gospo
dărești și o propunere adresată Consiliului pentru coor
donarea șl îndrumarea activității de aprovizionare și 

prestare de servicii către populație

dicală în bucătărie. Aș vrea să arăt Insă că, în prezent, se lucrează intens la elaborarea unor roboți multifuncționali, a unor mașini de spălat vase, mașini de curățat cartofi și zarzavaturi, care de bună seamă vor schimba, din temelii, munca femeii în bucătărie. Electro-Argeș va fi profilată pe bunuri de consum șt avem toate garanțiile că aceste produse vor fi de bună calitate și la prețuri accesibile.— Cind ne vom bucura de toate aceste „minuni" electrotehnice ?— începind cu 1973...Sînt la Centrala industriei articolelor casnice și utilajelor tehnologice, aparținind Ministerului Industriei Ușoare. Numeroase produse, purtind marca întreprinderilor acestei centrale, au contribuit la modernizarea și înfrumusețarea bucătăriilor noastre : mașinile de gătit, vasele de tot felul sînt, orice s-ar spune, mai frumoase, cu mai multe valențe funcționale. Dar ce au făcut aceste întreprinderi pentru a o ajuta pe gospodina aflată în permanentă criză de timp ? Doar unele încercări, prea puțin numeroase și prea timide. Printre acestea se numără și oala de fiert sub presiune, care ar putea reduce considerabil timpul de fierbere a mîncării. Din păcate, deși a fost oferită comerțului încă de anul trecut, practic n-a fost încă livrată. Poate, in acest an...O întrebăm pe tovarășa ing. Valentina Lazir, director comercial al centralei :— De ce este atît de sărac acest capitol al producției utilajelor de uz casnic ?— E drept, nu putem enumera prea mulțe creații care țintesc spre economisirea timpului petrecut de gospodina salariată în bucătărie. Fără a ocoli cauzele subiective, cu alte cuvinte, dezinteresul pe care unele întreprinderi ale centralei noastre îl manifestă pentru asimilarea a noi și noi articole de uz casnic, îmi permit să afirm că există și unele cauze obiective care frinea- ză asimilarea noilor produse. Una dintre acestea este metodologia de stabilire a prețului, încă greoaie și întortocheată. Pentru un obiect simplu, ca ibricul de pildă, documentația obligatorie numără 10 pagini. Acest mic volum, întocmit de întreprinderea care-și propune să producă un articol nou, voiajează spre centrală, de la centrală la M.I.U., de la M.I.U. la M.C.I. Cînd obiectul este cu totul nou și nu poate fi comparat cu nici unul din cele e- xistente, lucrurile se încurcă și măi râu. Dosarul merge mai departe la Comitetul de Stat pentru Prețuri. De multe ori, necăzîndu-se de acord asupra prețului, astfel îneît asimilarea noului produs să fie rentabilă, întreprinderile constată că au cheltuit banii degeaba cu prototipul. Așa s-a întîmplat cu vasele de fontă e
ducă la locul de muncă. Primul 7, deși arhiplin, este luat cu asalt. Nu Oprește bine, că se pune din nou ta mișcare tîrînd după el un lung șirag de oameni care se cățăraserfi de barele scărilor. Un 3 trece fără să oprească. La fel se întimplă cu un 11. Timp de 10 minute nu mai trece nici un troleibuz cu nr. 3 sau 7, cu destinația întreprinderea de autocamioane. Pentru a nu întlrzia de la serviciu, oamenii se văd ne- voiți să recurgă la o soluție de compromis : iau autobuzele cu nr. 1,1 și 22 care duc în cartierul „Steagul roșu", și de acolo parcurg distanța pină la uzină pe jos; Dar și aici, ca și în celelalte mijloace de transport, 

CUM AJUNG OAMENII LA LUCRU?
se călătorește în aceleași condiții vitrege. Oamenii sînt strînși ca intr-o presă, incit abia mai au posibilitatea să respire, iar cind urcă sau coboară nu rareori se trezesc fără nasturi, cu hainele descusute. Necazul cel mai mare îl constituie însă faptul că sosesc tîrziu la program. în ziua de care ne ocupăm, de pildă, numai la întreprinderea de autocamioane au intîrziat de la lucru citeva sute de saiariați. Pe întregul oraș numărul intîrziaților cu siguranță s-a ridicat Ia citeva mii.— Ai discutat această situație la conducerea întreprinderii de transporturi Brașov ?— Chiar cu directorul, inginer loan Bejenaru. Iată ce ml-a spus :„Astăzi mijloacele noastre de transport în comun nu au circulat conform programului. Pe lingă gerul care ne-a dreanjat mult, am avut și o defecțiune la rețeaua electrică. în plus, ne-au lipsit mai mulți oameni"Concluzia : Neajunsurile manifestate în 15 ianuarie sînt de ordin organizatoric, și ele puteau fi înlăturate în bună măsură. Dar I.T. Brașov întâmpină și unele greutăți care au influențat și care pot influența într-o măsură și mai mare asupra desfășurării transportului în comun în viitorul apropiat. Este vorba de rezolvarea problemei decalării programului de lucru al instituțiilor și întreprinderilor care lucrează intr-un singur schimb. „Nu înțeleg (ne spune 

mailată, asimilate încă de acum doi ani, dar care nu au nici în momentul de față preț stabilit. De aceea, cred, este explicabilă întrucîtva fuga întreprinderilor de articolele noi. In schimb, se preferă fabricarea unor produse cunoscute într-o ediție revăzută și ușor îmbunătățită.Pentru a netezi calea spre cumpărător a prototipului, interlocutoarea noastră propunea ca prețul să fie determinat în relația directă dintre comerț și centrala industrială — pe deplin competentă în această pri

vință. Se studiază, de asemenea, introducerea unor haremuri care contribuie, in mod substanțial, la simplificarea fixării prețurilor și la grăbirea apariției pe piață a noutăților, inclusiv — și în primul rind — a acelora care se încadrează la capitolul „mai repede". în aceeași ordine de idei, am consemnat și opinia tovarășului ing. Dumitru Ristea, vicepreședinte al UCECOM.— într-adevăr, stabilirea prețului — a unui preț convenabil pentru cumpărător și rentabil pentru producător — constituie unul din obstacolele principale în calea asimilării produselor menite să determine o schimbare esențială in structura bugetului de timp al femeii. în față u- nui obiect a cărui apariție pe piață constituie o premieră, comerțul are justificate incertitudini, comenzile sînt prudente, deci mici și nerentabile pentru cooperativa sau întreprinderea respectivă... și el nu este introdus în fabricație. Pentru a evita abandonul unor idei prețioase, propun să se studieze posibilitatea ca 

Cristian

ȘS fciS- teriwariri

directorul î. T. Brașov) de ce unele instituții n-ar putea să-și înceapă programul de la 7,30, altele de la 8 ; în felul acesta am decala transportarea a circa 15 000 de cetățeni cu o oră mai tîrziu".— Deci, directorul I.T. Brașov nu înțelege. Tu, Nicolae Mocanu, înțelegi ?— Nu, nici eu !— Interesează-te la primărie și comunică-ne. Așteptăm...— Mă voi interesa, dar nu pot să nu spun, in încheiere, că și I. T. Brașov are problemele sale de rezolvat : asigurarea pieselor de schimb, completarea schemei cu încă 70 de șoferi și 100 taxatoare, problemă care 

este condiționată de asigurarea unor mijloace de cazare etc., etc.— A mai rămas, deci, să ia cuvîn- ttrl Ploieștiul. Cu ce oră începi, Constantin Căpraru ?— Cu ora 8.— Fiind marți, ai așteptat să treacă mai întîi cele trei ceasuri rele?— Nu, la 8 mă aflam la dispeceratul întreprinderii locale de transporturi... după ce înainte înghețasem tun făcînd două curse pe linia 1, ce leagă cartierul de nord al orașului cu sudul. Stația finală — rafinăria Ploiești-sud. Așadar, această cursă transportă muncitori de la această rafinărie. Ce vă pot spune : ambele curse au întârziat 15—20 de minute neutru că ne jos este gheață-sticlă. Edilii orașului nu au purces să dea, nici măcar in stafiile de oprire, cu sare și nisip. Din cauza derapării mașinii, conducătorul auto cu care am mers, a putut evita cu greu în plin centru o ciocnire cu un alt autobuz. Deci, ati reținut, nici măcar în centru, în vizul primăriei, arterele de circulație nu au fost curățate. Cu o zi înainte venisem de la Sinaia și, vă rog să mă credeți, întreaga șosea și străzile stațiunii erau fără pic de gheață sau zăpadă. De ce acolo se poate ?Lîngă mine se află dispecerul de serviciu, tovarășul Ianoș tlarian. Ascultați ce spune dinsul :„Astăzi dimineață, din cele 283 de autobuze planificate au plecat in 

• • •

în. primul an de fabricație produsele casnice să fie scutite — experimental — de impozitul pe circulația mărfurilor sau să se reducă cuantumul acestui impozit. în felul acesta, s-ar facilita, cred, apariția unei mai mari diversități de unelte casnice, mai ales din categoria celor puse in discuție.Fără îndoială, propunerile de mai sus merită să atragă atenția forurilor vizate, desigur, în vederea formulării unor aprecieri, a unor soluții. Totuși, să revenim la cauzele subiective, peste care interlocutorii noștri au trecut mai repede. Cum se explică de ce se produc 5 tipuri de storcătoare pentru citrice, dar nici un dispozitiv de curățat zarzavatul. 10 feluri de deschizătoare de conserve și nici unul ca lumea, de ce se risipesc fantezie și materie primă pe o gamă largă de nimicuri, în vreme ce o mare parte din treburile menajului se fac tot ca pe vremea bunicii ?Toate acestea ne Îndeamnă să formulăm, la rîndul nostru, o propunere și anume : producția de articole casnice să fie coordonată de un for care, după părerea noastră, nu- poate fi altul decît Consiliul pentru coordonarea și Îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație. Numai în felul acesta se va ști mai precis, pe baza unor studii serioase) ce solicitări există, ce posibilități sînt pentru a le satisface, evitîndu-se paralelismele. Avînd privirea de ansamblu, acest for va sesiza mai repede golurile ce se ivesc și va acționa eficient și prompt pentru acoperirea lor. Planurile de măsuri întocmite, în urma plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973, de către toate departamentele implicate, vor putea fi urmărite, într-adevăr, pină la realizarea lor — în totalitate și nu parțial, cum se întîmplă în prezent — iar la expirarea termenelor fixate, gospodinele vor putea beneficia de uneltele menite a le ajuta să-și creeze răgazul necesar pentru a se instrui, pentru a se consacra educației copiilor, familiei.
Rodica ȘERBAN

cursă 267. Restul nu au fost reparate. Toate au plecat cu întîrziere, căci au fost pornite greu ; la cele mai multe au înghețat conductele de aer de la frină și uși. Nu s-au luat măsurile necesare pentru respectarea graficelor de plecare de către conducerea întreprinderii, socotesc eu. 11 autobuze au rămas în pană pe traseu".— Alo, Bucureștiul, nu închideți, ascultați și părerea șoferului Vasile Ion, cu care plec acum pe traseu pe linia 6 (strada Paris — Uzina mecanică Tcleajen). „Consider că atît conducerea întreprinderii noastre, cît și tovarășii de la municipiu, dau dovadă de puțin interes pentru o circulație normai* * a autobuzelor.

mașinii 31 — DB 144 care nu avea nici indicator și nici un traseu bine stabilit). (C. Soci).• SIBIU. Transportul în comun sa desfășoară neeorespunzător și pentru că programul de circulație a fost redus Cu 4 000 de ore pe, lună. Alte deficiențe : la ora 6,10 au ieșit cu fntîrziere din garajul situat în „Dumbrava" — între 5 și 35 de minute — 11 autobuze. Cauza ? „Mașinile — explică revizorul de serviciu — au avut mari dificultăți la pornirea motoarelor și geamurile au fost înghețate". Recuperarea întîrzierilor s-a făcut prin nerespectarea timpului de staționare la capătul liniilor șl trece

rea fără oprire prin stații. Inginerul Mihai Căpraru, directorul unității, ne-a asigurat că „vom lua măsuri pentru mărirea capacității stației de preîncălzire a motoarelor". E bine și mai tîrziu decît niciodată — adăugăm noi. (N. Brujan).
• GALAȚI. în rilajoritatea stațiilor, la primele ore ale dimineții, tramvaiele și autobuzele au sosit la timp. Sint de semnalat totuși citeva

Străzile sînt pline de gheață și mai ales în stații mașinile derapează și accidentează călătorii care vor să urce. Tot din cauza drumului greu nu putem respecta graficele de circulație și astfel zeci și zeci de călători îngheață în stații, întirzie de la slujbă. Edilii noștri nu s-au pregătit cum trebuie ca să întîmpine rigorile iernii".
Pe scurt din celelalte județe• CLUJ. In orele de virf ale dimineții transportul s-a desfășurat în general normal pe majoritatea traseelor (11, 12, 21, 23, 26). Sînt necesare măsuri pentru îmbunătățirea ritmicității, mai ales după-amiaza și mai ales spre cartierele „Grigores- cu" și „Mănăștur". Se preconizează o măsură bună : în curînd va lua ființă o cursă specială pentru transportul mamelor cu copii, din „Mănăștur" spre piața „1 Mai". (AI. Mu- reșan).• TÎRGOVIȘTE. în stații există grafice de circulație, dar care, la primele ore ale dimineții, nu se respectă. La ora 5 dimineața, de pildă, mașinile de pe traseele spre „Gura Ocniței" au intîrziat cu 20 de minute. Pe de altă parte, se produc dereglări în acoperirea necesităților de transport pentru că dirijarea mașinilor pe trasee se face de către taxatoare și nu de către... șoferi. (Cazul

PENTRU AGENDA DV.• Sir. Chiristigii 8—10 (ling*  halele Obor) tel. 3517 70. A luatființă — in cadrul I.U.B., aparținind cooperației de consum — o secție complexă de servire publică. La adresa indicată mai sus se execută produse după comandă și lucrări de reparații din sectorul de tinichi- gerie, timplărie, strungărie, nichelărie, lăcătușerie, vopsitorie, reparații îa aparatele electrotehnice ș.a. Unitatea execută lucrări șl la domiciliul clienților. „ .• Str. Lipscani nr. 6. La această adresă membrii A.C.R. din Capitală iși pot programa automobilele pentru efectuarea reviziei tehnice pe 1974. . .... . ,• 12 60 53 — 31 51 71. Aveți nevoie de ajutor la spălatul rufelorsau la efectuarea curățeniei în apartament ? Sunați la unul din aceste numere de telefon și cooperativa „Deservirea" vă va scoate din încurcătură. „ • • ■ '
COMERȚ —SERVICII• „Mercur" de— Buzău. Convinși de rezultatele mai mult decît promițătoare ale primei case de comenzi „Mercur" din Buzău, co- mercianțli de aici și-au propus să înființeze in acest prim trimestru al anului o nouă unitate similară la Buzău și o alta — în premieră — la Rm. Sărat.• Ziua bună se cunoaște de dimineață — spune zicala. Iar Insatele județului Constanța „dimineața" noului an este „încărcată" de evenimente : .darea In folosință — in primul trimestru — a super- magazinului din Ovidiu, înființarea a 37 de noi raioane specializate în vînzarca produselor nealimentare, organizarea a 200 noi secții de prestări-servicii (Hirșova — 31 secții, Băneasa — 27, Cernavodă — 26, Cogealac — 21 etc.). ..• Vă veți mula în casă nou*  sau veți schimb*  mobilierul actualului apartament 7 Pentru ambele situații industria mobilei a pregătit in acest an mai multe noutăti : 10 noi modele de dormitoare, 18 de sufragerie și camere de zi, 22 garnituri dfr hol, 15 biblioteci, 12 canapele extensibile, 14 tipuri de fotolii, 9 garnituri de bucătărie ș.a_. Și acum, rețineți citeva nume care vor mobila pentru prima dată apartamentele în 1974 : „Sirius" (dormitor), „BeiuȘ" (cameră-com- binată), „Octav" și „Juventus" (camere pentru tineret) ș.a.• Minimagazine. în acest an craiovenii vor realiza un tip original de minimagazine din prefabricate de beton (cu o suprafață utilă de 180 mp) care vor fi amplasate — în lipsa temporară a complexelor comerciale — in cartierele de locuințe. Drumul craiovenilor după cumpărături va fi astfel mai scurt. Dar de ce oare numai al lor ?
TELECOMUNICAȚII• Adrese codificate. Pentru semestrul al îl-lea a! acestui an este anunțată introducerea codificării poștale. în acest scop, se află în curs de tipărire — pentru informarea publicului — nomenclatoarele codificate ale localităților, hărți mici (la scara 1 :3 milioane) cu codurile tuturor orașelor țării etc.• Și poșta și telegraful in aceeași clădire. După această concepție au fost realizate și date recent în folosință oficiile P.T.T.R. din comunele Sacoșul Turcesc și Nădrag (județul Timiș). în 1974 vor mai beneficia de asemenea noi localuri și alte localități din județele Caraș-Severin, Dolj, Iași, Ialomița, Mehedinți, Vaslui, Tulceet ș.a.• Noi cărți de telefon. în acest an se vor tipări noile cărți de telefon ale abonaților din Cluj și Botoșani, iar la Piatra Neamț, Tirgoviște, Deva, Roman și Petroșani se vor edita suplimente la cărțile de telefon existente.
CONSTRUCȚII

SO CI A L-CULTURALE• De ce nu și în ianuarie 7 Infirmînd uncie obiceiuri de a „planifica" darea in folosință a apartamentelor doar la sfîrșit de trimestru, semestru sau an, constructorii bucureșteni s-au angajat să predea „la cheie" — încă din luna ianuarie — 600 de apartamente din planul de pe acest an.• Toate comunele din județul Mureș au schițele de sistematizare definitivate. în plus, asemenea schițe au fost întocmite și pentru 40 de sate. Rezultatele acestor schițe : dublarea densității populației rurale și eliberarea a 9 000 ha ce vor fi redate agriculturii.• Viziru 3. Prin efectuarea în aceste zile a probelor la piloții de consolidare a fundațiilor primelqr. 3 blqquri cu 10 etaje (de, pe șoseaua Viziru)' s-ă' Semnat „certificatul de naștere" a unui nou' cartier brăilean — Viziru 3. în final, in 1975, noul cartier va avea 528 de apartamente.• 240 plus 100, plus 50... Bilanțul ultimelor luni anunță citeva vești bune pentru cei mai mici locuitori ai orașului Sf. Gheorghe : o grădiniță (cu 240 de locuri) și o creșă (cu 100 de locuri) — în cartierul Ciucului, o altă grădiniță (cu 50 de locuri) la ferma Câmpul Frumos din Sf. Gheorghe a trustului județean I.A.S. Așadar 240 + 100 + 50... „Adunarea" continuă.
DIVERSE• Microstatislică bucureșteani. în medie, zilnic, In Capitală, serviciile de stare civilă oficiază 60 de căsătorii, înregistrează 67 de nașteri, iar serviciile de spațiu locativ inminează cheile a 86 de apartamente.• Bihorenii și-au propus : încălzirea noilor blocuri din apropierea „Parcului muncitoresc" din Oradea, a celor 2 000 de apartamente care se vor construi tot la Oradea (pe drumul ce duce la Felix), precum și a serelor și solariilor din împrejurimile Secuienilor, Harghitei, municipiului Oradea ș.a. să se facă în exclusivitate cu... apă termală. Se vor economisi astfel citeva mii de tone de combustibil. Și Inc*  ce oraș 1 Se spune adesea că noul cartier bucureștean Balta Albă este mai mare decît multe orașe din țară. Și, dacă mai aveți unele îndoieli, vă oferim, spre meditație, citeva cifre, lăsîndu-vă să apreciați singuri veridicitatea comparației : aici sînt construite circa 63 000 apartamente (cifra este in continuă creștere), 3 policlinici, 7 licee și școli profesionale, 11 creșe și grădinițe, 12 școli generale, 200 terenuri de joacă pentru copii, 13 complexe comerciale, 350 ha spații verzi, parcuri și baze de agrement etc.

ți

Hi

în finalul acestei anchete, ce-ar fi de subliniat — în citeva rînduri din sumedenia dc aspecte relatate <le colegii noștri corespondenți 71. Exist*  posibilități ca autobuzele, tramvaiele și troleibuzele s*  circule normal și să ofere cetățenilor condiții civilizate de călitorie. Exemplele bune citate mai sus sint convingătoare in acest sens.2. Cele mai multe defecțiuni care apar in funcționarea transportului public sint de natur*  organizatoric*  : neinlreținere, lipsă de control tehnic, nepregăiire pentru timpul de iarnă, indisciplina personalului etc. Este limpede că sînt defecțiuni care pot fi remediate.3. în multe locuri s-au luat măsuri (urmate, din păcate, de rezultate diferite) ca transportul oamenilor către locurile lor de muncă să se facă, dimineața, fără intirzieri și fără supraaglomerări. Nu aceeași preocupare, insă se manifestă și pentru funcționarea transportului la orele dc prinz și dc după-amiază, cind oamenii muncii se întorc la casele lor.4. Cițiva corespondenți sesizează că in orașele lor, in ultima vreme, s-au desființat curse sau trasee. Este de presupus c*  unele dintre ele erau de mult inutile și că era necesară mai de mult desființarea lor. de aceea nu ne putem pronunța noi, acum, aici, asupra oportunității acestor măsuri. întrebăm insă dacă asemenea reduceri nu conduc» intr-un fel sau altul, la aglomerările și situațiile criticate mai sus. Ceea ce pot răspunde numai organele locale respective ; evident, dup*  o analiză responsabilă și chibzuită....Asupra unora dintre aspectele semnalate în această anchetă vom reveni, mai pe larg, cu alte prilejuri.

deficiențe : au fost reduse cinci trasee (nr. 8, 11, 24, 25, 26) ; în stații ț nu există afișate grafice cu orele de sosire ale autobuzelor. (T. Oancea).
• BAIA MARE. între orele 5.30- 7,00 autobuzele de pe toate traseele su circulat conform graficelor. Chiar și pe unul din traseele aglomerate — cel spre uzina mecanică — transportul a decurs normal. Nimeni n-a întlrziat de la serviciu din cauza autobuzelor. (Gh. Susa).
• REȘIȚA. Circulația se desfășoară aici, in general, bine. Explicația ? Iată declarația directorului întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă, Intîlnit dis-de-dimi- neață în control : „Ca urmare a unui studiu de optimizare a transportului, am mărit parcul de autobuze pentru orele de vtrf, de la 70 la 90, și, în plus, am intensificat controlul". 

(N. Cătană).

• VASLUI. Mal rtulți muncitori de la întreprinderea de mobilă au sosit cu întîrziere la lucru. De ce ? Autobuzele de pe traseele ce vin din comunele Muntenii de Jos și Muntenii de Sus nu au oprit în stație. Călătorii au trebuit să vină pe jos. 
(V. lancu).

• CONSTANȚA. Pe linia nr. 4, din 21 de autobuze planificate prin grafic să se afle pe traseu, au circulat doar 15. Nu sînt autobuze suficiente la Constanța ? Sînt, numai că circa 1/5 din ele stau „pe butuci" în garaj din lipsă de piese de schimb. (G. Mi- hăiescu).
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Sensul unic al chemărilor la întrecere: 

LA NIVELUL MAXIM AL PUSIBILITĂTILUR! 
întreprinderea de strunguri-Arad

către toate întreprinderile 
constructoare de mașini-unelte 

și de mecanică finăMuncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii. de strunguri din Arad, în frunte cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor de muncă din unitățile constructoare de mașini-unelte și de mecanică fină chemarea la întrecere socialistă pentru depășirea sarcinilor de plan ce revin acestui sector al economiei naționale pe anul 1974, angajîndu-se să realizeze următoarele :• Sporirea producției fizice față de 1973 cu 900 strunguri, din care100 peste plan, între altele, prin :— atingerea cu 6 luni mai devreme a parametrilor proiectați de către noile capacități puse în funcțiune, ceea ce echivalează cu 500 strunguri convenționale.• Pentru diversificarea tipurilor și creșterea calității strungurilor nepropunem următoarele :— asimilarea în condiții optime a cinci noi tipuri de mașini-unelte ; modernizarea produselor din fabricația curentă, astfel incit in acestan 47 la sută din totalul producției să-l reprezinte produsele noi și modernizate, depășindu-se cu 5 milioane lei sarcina planificată la acest indicator :— perfecționarea tehnologiilor de prelucrare a 65 la sută din totalul reperelor de bază ;— asigurarea verificării pe bancuri de probă și rodaj a tuturor suban- samblelor ce concură la cinematica strungurilor, concomitent cu creșterea exigenței controlului în toate fazele de fabricație.• Vom spori volumul exportului cu 20 la sută față de anul 1973 și vom depăși cu 2 milioane lei valută planul pe anul 1974 :— pentru a răspunde prompt la cererile clienților externi vom Spori cu 30 la sută stocul de piese de schimb existent în centrele-service.• Vom realiza sarcinile de plan in condițiile unei eficiențe economice•POrite, materializate în :— creșterea productivității muncii cu 20 la sută față de nivelul anului 1973 și cu 1 la sută peste sarcina planificată pe acest an ;— reducerea cheltuielilor totale de producție cu 3 la sută și a cheltuielilor materiale cu 2,8 la sută ;— depășirea beneficiului planificat cu 2 la sută.• Vom acorda in continuare o atenție deosebită pregătirii și perfecționării forței de muncă.
Secretarul comitetului

de partid
Gheorghe GHIȚA

Președintele (Comitetului
sindicatului

Pavel GROZA

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

Ioan BLAGA1LA
Secretarul comitetului 
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Ioan CIORBA

BEZEBKLE flGRICULTURII SOCIALISTE - 

INIEGRfll $1 GOSPQBARESTE VALORIIICRTE

Prin măsuri bine cintărite,

Schela de forai - extracție-Brăila 
către toate unitățile din industria 

extractivă de petrol și gazeIn entuziasta activitate pentru realizarea cincinalului înainte de termen, petroliștii Schelei de foraj—extracție-Brăila adresează colectivelor de oameni ai muncii din toate unitățile industriei extractive dc petrol și gaze chemarea Ia întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan prevăzute pentru anul 1974 și asigurarea de .resurse energetice și materii prime sporite, necesare dezvoltării economiei naționale.• Depășirea planului : la cu 5 milioane metri cubi, la 1 500 metri.• Intensificarea injecțieiaplicare și extinderea acestei _ ................ _______ _____________aceasta se pretează, în scopul creșterii factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte.• Sporirea productivității muncii cu 2 500 Iei pe salariat, față de sarcina planificată, prin creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp cu 1 la sută față de realizările din anul 1973, extinderea acordului global la 50 la sută din totalul salariaților și prin intensificarea preocupării pentru calificarea și perfecționarea pregătirii cadrelor.• Reducerea cheltuielilor planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 3 Iei, îndeosebi pe seama micșorării consumurilor de materiale, piese de schimb, combustibili și energie, ceea ce va duce la obținerea unui beneficiu net, peste plan, de 1,5 milioane lei.• Economisirea unor fonduri de investiții prin folosirea la realizarea obiectivelor industriale noi a unor utilaje disponibile, rezultate din raționalizările efectuate în cadrul capacităților de producție existente, care să asigure creșterea producției globale la 1 000 lei fonduri fixe cu 1 la sută.• In scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale salariaților vom construi două blocuri cu 100 de apartamente, un cămin cu 300 de locuri și o cantină și vom moderniza 20 km de drumuri de schelă, obiective la care salariații schelei vor muncă patriotică.
Comitetul de partid
lng. Ilie MARIN

Comitetul sindicatului
Dumitru DRAGOST1N

țiței extras cu 6 000 tone, la gaze utilizabile gazolină cu 100 tone, precum $1 la foraj cude fluide în strat la procesele în curs de metode în cazul tuturor obiectivelor la care

presta un volum de 10 000 ore
Comitetul oamenilor muncii 

lng. State BOTEZ 
Comitetul U.T.C.

Gheorghe CATR1NESCU

efe hu/w gospodari-spre 
producții agricole sporite

Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Sighetu-Marmatiei 
către toate unitățile de prelucrare 

a lemnuluiîntregul colectiv ai Combinatului de prelucrare a lemnului din Sighe- tu-Marmației adresează tuturor combinatelor și Întreprinderilor de prelucrare a lemnului chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1974, fixindu-și următoarele obiective :• Depășirea sarcinilor <le plan cu 8 milioane lei la producția globală 
șl eu 6 milioane ici la producția-marfă. Numai în acest an, față de prevederile cincinalului, se va realiza o producție suplimentară de 40 milioane lei.Vom pune la dispoziția economiei naționale, peste prevederile planului pe acest an : mobilă și mobilier din lemn in valoare de 2,8 milioane lei ; 200 mii metri pătrați furnire estetice ; 500 tone plăci aglomerate, precum și alte produse și articole din lemn în valoare de peste un milion lei.• In anul 1974 se va asigura sporirea volumului de export cu 20 la sută 
față de realizările anulni trecut ș! depășirea sarcinilor de plan cu cel puțin un milion lei valută, prin diversificarea și ridicarea calității produselor.• Se va intensifica procesul de modernizare și Înnoire a producției șl de ridicare a calității produselor. în anul 1974 cel puțin 40 la sută din valoarea producției va fi constituită din produse noi.Față de realizările anului 1973, in anul 1974 proporția calităților superioare va crește cu 2 la sută la plăci aglomerate din lemn și cu 1 la sută lă placaj și furnire, ceea ce va asigura ca ponderea calităților superioare la P.A.L. și furnire să reprezinte 90 la sută, iar la placaj 45 la sută.• Prin utilizarea judicioasă a masei lemnoase, valoarea produselor obținute dintr-un metru cub de material lemnos va crește cu 3 la sută față de realizările anului 1973.Aplictnd neabătut In viață măsurile stabilite de conducerea de partid și de stat, vom reduce consumul de energie electrică cu cel puțin un milion kWh șl cu 600 tone pe cel de combustibil convențional, prin diminuarea normelor de consum pe fiecare produs și activitate, eliminarea pierderilor de agenți energetici, dimensionarea la strictul necesar a consumurilor și recuperarea resurselor energetice secundare.• Se va asigura depășirea sarcinii dc creștere a productivității muncii pentru anul 1974 cu 0,5 la sută, iar față de prevederile din cincinal cu 4 la sută ; peste 70 la sută din sporul producției industriale se va realiza pe seama creșterii productivității muncii.• Vom asigura perfecționarea pregătirii profesionale a unul număr de cel puțin 1000 de salariați, prin forme proprii și prin participarea la cursurile organizate pe plan central, precum și pregătirea a 370 muncitori prin ucenicie la locul de muncă, prin școlile profesionale și liceele de specialitate.Se va extinde capacitatea de cazare In căminul de nefamiiiști cu încă 148 de locuri și se va imbunătăți transportul muncitorilor. In spațiile existente vom amenaja o grădiniță cu orar salariaților noștri.

Secretarul comitetului 
de partid 

Gheorghe NEGREA

Institutul de proiectare tehnologică 
de uzine si «statali metalurgice 

IPROMET - București
către toate unitățile de proiectare 

din țară

normal pentru 100 de copil ai

Președintele comitetului 
sindicatului 

Gheorghe HOROTAN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

Inq. Gheorghe 
GRUNȘTE1N

Secretarul comitetului 
U.T.C.

Ing. Ștefan KERTESZ

■ rAțJșfColectivul institutului se angajează să realizeze in anul 1974 :• Elaborarea de studii tehnico-economice care promovează soluții tehnologice moderne, asigură valorificarea materiilor prime indigene, reducerea consumurilor de energie și de combustibil, reducerea ponderii lucrărilor de construcții-montaj, folosirea intensivă a suprafețelor construite și o înaltă eficiență economică â investițiilor, în valoare totală de 3 miliarde lei.•• Elaborarea proiectelor de execuție și asigurarea asistenței tehnice pentru recuperarea principalelor resurse energetice secundare, dintre care menționăm : căldura gazelor de la oțelăriile cu converti- zoare și cuptoare Martin, căldura cocsului descărcat din baterii, tota- lizînd o economie de minimum 100 000 tone combustibil convențional anuali• Elaborarea proiectelor de execuție pentru 3 000 tone utilaje tehnologice, in condiții tehnice care să asigure omologarea și tipizarea pentru investiții viitoare.•• Reducerea valorii investițiilor cu 85 milioane lei, față de studiile tehnico-economice aprobate, prin adoptarea în proiectele de execuție a unor soluții tehnologice și constructive optimizate.• Reducerea In proiectele de execuție a efortului valutar pentru importuri cu 12 milioane lei, față de studiile tehnico-economice aprobate și proiecte similare elaborate anterior.• Reducerea in proiectele de execuție a consumului de metal cu 4 5C0 tone, față de studiile tehnico-economice aprobate și proiecte lare elaborate anterior.Creșterea gradului de ocupare a terenului la minimum 82 la prin organizarea mai compactă a secțiilor și ansamblelor uzinale rurgice.Creșterea realizărilor la export ale institutului cu valută peste sarcinile de plan pe anul 1974, privind exportul și prestații de servicii inginerești.e Scurtarea duratei de elaborare a unui număr de 400 execuție, totalizind 4 500 zile față de termenele din plan, ceea mite devansarea predării unui număr de 40 proiecte din anul 1975.• Economii dc timp in cadrul lucrărilor de proiectare totalizind 300 000 ore medii, prin refolosiri de proiecte-tip, ansamble, subănsamble și detalii din documentații existente.«. Obținerea unor beneficii peste plan în valoare de 1 000 000 lei, prin reducerea cheltuielilor riale existente.•> Efectuarea unui mentară, pe șantiere și jelor, rodajelor, probelor tehnologice și obiective siderurgice.
Comitetul de partid

lng. Mlhal NICULESCU
Comitetul sindicatului

lng. Petru DASCĂEU

simi-sută, side-1 500 000 leide proiecteproiecte de ce va per-
de proiectare și folosirea optimă a bazei matevolum de 15 000 ore de asistență tehnică suplj- in secțiile de producție, pentru asigurarea monta- punerea în funcțiune a marilor

Consiliul științific
lng. Ion PR1SECARU

Comitetul U.T.C.
Ing. Mihai IACOMl

I

în această perioadă, în cooperativele agricole au loc adunările generale ale cooperatorilor, care dezbat și aprobă planurile de producție șl financiare pe 1974, măsurile pentru înfăptuirea lor, precum șl angajamentele în întrecerea socialistă pe acest an. în cele mai multe cooperative, adunările generale aflate in curs de desfășurare se caracterizează prin participarea activă a coope- ra.torilor la dezbateri, prin atitudinea lor plină de exigență șl responsabilitate. într-o asemenea ambianță tonică, generatoare de optimism, s-a desfășurat zilele trecute adunarea generală de la cooperativa agricolă „8 Martie“-Ulmeni, județul Ilfov.Experiența anilor precedenți. a- naliza aprofundată a posibilități-, lor existente, baza materială care permite extinderea mecanizării, fertilizării și irigațiilor au determinat stabilirea unor ție superiori în comparație cu anii anteriori. Dacă adăugăm șl ho- tărîrea cooperatorilor de a folosi mai bine posibilitățile materiale și umane existente în unitate, rezultă că planul pe anul în curs are premise bune pentru a fi realizat. Cooperatorii au prevăzut să obțină în acest an oproducție medie la hectar de3 800 kg grîu — cu 400 kg mai mult decit anul trecut,-4 700 kg porumb — cu 400 kg mai mult, 2 300 kg floarea- soarelui — cu 650 kg mai mult, iar la sfecla de zahăr planul prevede realizarea unei recolte de 35 tone la hectar — cu patru tone peste nivelul anului precedent. în zootehnie s-a planificat să se obțină 2 250 1 lapte de vacă — cu 150 litri mai mult de- cît s-a realizat în anul trecut.Important este că la stabilirea a- cestor indicatori și-a adus contribuția Întreaga masă de cooperatori și specialiști și tot ei au concretizat uri amplu prograrii • de măsuri ’’pentru îri- făptuirea propriilor angajamente. Iată cîteva din aceste măsuri alese din multe altele formulate în cadrul adunării generale. Pentru o mai bună folosire a fondului funciar — a- precia inginerul-șef al cooperativei, Dumitru Pop — toate drumurile dintre tarlale vor fi reamplasate pe lingă canalele de irigații, iar suprafețele ocupate cu actualele drumuri vor fi redate agriculturii pină la 15 aprilie a.c. îndată după îngroparea conductelor de irigații urmează să fie efectuate lucrările de nivelare, copertare și darea în cultură a terenului. Cu încă 9 ha va crește suprafața agricolă printr-o mai bună organizare a terenurilor din vatra satului. O atenția deosebită se va acorda calității lucrărilor agricole. Astfel, s-a stabilit ca toate lucrările necorespunzătoare să fie executate de aceiași cooperatori fără să li se a- corde alte norme de lucru. Nu vor fi admise la lucru atelaje care nu sint bine puse la punct. Vor fi introduse în sol semințe de mare productivitate și verificate cu 20—30 zile Înainte de semănat. Pînă la 10 a-

indici de produc-

prilie va fi transportat și încorporat în sol tot gunoiul de grajd care se găsește în cantități mari ; îngrășă- mintele chimice vor fi administrate numai conform planului de fertilizare. Pentru combaterea buruienilor vor fi erbicidate 800 ha cu grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și alte culturi.Măsurile eficiente, bine gîndite au fost stabilite și în sectorul zootehnic. De exemplu, adunarea generală a însărcinat consiliul de conducere să urmărească ca toate furajele grosiere să fie administrate în hrana animalelor tocate, me- lasate și saramurate spre a fi consumate în totalitate și cu o bună eficiență economică. Pe timp de vară, în rații vor fi administrate cît mai multe furaje verzi. O atenție deosebită se va acorda creșterii animalelor tinere și selecției în funcție de producție și spor în greutate.
• Agrotehnica — la mare cinste ® Extinderea acordu
lui global ® Numai unii brigadieri pot să obțină 
8000—10 000 kg porumb la hectar? ® însuflețit răspuns 

la chemarea cooperatorilor din Scornicești-Olt

O altă măsură decisă de adunarea generală prevede ca lunar șeful contabil al unității să prezinte consiliului de conducere situația financiară a Unității,. din care să reiasă modul în care se realizează planul de producție, angajamentele luate și eficiența cheltuielilor etc. în ■ felul a- cesta se va putea interveni operativ cu măsuri adecvate acolo unde se bate pasul pe loc și unde se cheltuieli de forțe și materiale ne- economicoase sau inutile.în cadrul dezbaterilor au fost scoase în evidență și mai pregnant rezervele și posibilitățile existente pentru o . mai bună gospodărire a reșujșelpp,, la ș materiale în vederea sporirii pro- ’ girul duețl’ei. Brigadierul Nicolae Vișări cond preciza că există toate condițiile pentru realizarea producției planificate. Mulți cooperatori, ‘ 'terenul în acord global și toate măsurile agrotehnic

fac

lucrînd terenul în acord global și aplicînd toate măsurile agrotehnice indicate de specialiști, au realizat peste 6 000 kg porumb la ha, ceea ce demonstrează că nivelul înscris în planul de producție pe acest an poate fi depășit.Rolul determinant în obținerea de producții mari ÎI are aplicarea cu consecvență a retribuirii in acord global. în natură și bani. în felul a- cesta se poate urmări și stimula munca fiecărui cooperator. Brigadierul Ion Balea a scos In evidență experiența bună acumulată anul trecut ci nd munca în acord global s-a organizat pe formații de lucru stabile, alcătuite de cooperatorii înșiși. Multi cooperatori din brigadă, care au efectuat lucrările la timpul optim, au respectat întocmai densitatea plantelor la hectar, cît și celelalte indicații date de specialiști, au obținut 8 000— 10 000 kg porumb la hectar. Ținînd seama de experiența cîștigată, în numele brigăzii el s-a angajat să de-

pășească indicatorii stabiliți în planul de producție, la toate culturile. La porumb, brigada condusă de Ion Balea s-a angajat să depășească producția cu 500 kg la ha, și, in acest sens, a chemat la întrecere pe toți cooperatorii din Ulmeni.în dezbaterile pe marginea planului de producție, o deosebită atenție s-a acordat fertilizării pămintu- lui. Brigadierul Mihai Vlad, secretar al Comitetului de partid, a propus măsuri concrete pentru fertilizarea terenurilor cu cantități cît mai mari de gunoi de grajd, acțiune la care urmează să participe toți cooperatorii în perioada de iarnă.în dezbaterile adunării generale s-au scos în evidență resursele de creștere a producției zootehnice. Cooperatorul Marin Beldan, care lucrează de 13 ani în zootehnie, a realizat anul trecut 2 500 I lapte de la fiecare vacă furajată din grupa pe care o are în primire. El a susținut în fața consătenilor săi că dacă animalele sint bine hrănite și îngrijită pot da lapte mai mult decît s-a stabilit în planul de producție. Despre posibilitățile de a realiza și depăși planul pe 1974 au vorbit și Maria Moldoveanu, tehniciană zootehnistă, Burtoi Mihalache, îngrijitor la ferma de porci, Ion Tănase, șef de fermă la bovine, și alții. Sinteza gîndurilor exprimate de ei s-ar putea formula astfel : depinde numai de cooperatori și specialiști, de felul cum îngrijesc animalele și gospodăresc furajele, ca sarcinile prevăzute in planul de producție să fie realizate. Vorbind în același sens, președintele cooperativei agricole, Gheorghe Porumbel, amintea că hărnicia și priceperea cooperatorilor și mecanizatorilor au rolul hotărîtor in creșterea producției agricole vegeta- iq 5iî, anirțișle, . Acest adevăr poartă ,• ui faptelor anului trecut ciad, în ~.mdiții climatice nu tocmai favorabile pentru agricultură, venitul cooperatorilor a sporit cu 14 Ici pe norma convențională, adică în loc de 24 lei cit era planificat s-au realizat 38 lei.în încheierea adunării generale, cooperatorii din Ulmeni au răspuns la chemarea la întrecere a cooperatorilor din Scornicești-Olt și, la rtndul lor, au chemat Ia întrecere toate cooperativele din județul Ilfov, cu angajamente precise, bine gîndite și analizate. Ei s-au angajat să depășească producțiile stabilite în planul de producție la majoritatea culturilor și fermelor de animale, după cum urmează : la grîu cu 200 kg ; Ia porumb cu 800 kg ; la sfeclă de zahăr cu 5 000 kg ; la floarea-soarelui cu 200 kg ; la legume cu 5 000 kg la ha ; în sectorul zootehnic se va depăși planul cu 250 1 lapte pe vacă furajată, iar în sectorul porcin — cu cel puțin 100 g va fi depășit sporul mediu în greutate.
Florea CEAUSESCU

întreprinderea de transporturi 
auto-Clui 

către toate întreprinderile 
de transporturi autoColectivul întreprinderii de transporturi auto-Cluj cheamă la întrecere socialistă pe muncitorii, inginerii și tehnicienii din toate întreprinderile de transporturi auto din țară, avind ca obiectiv principal îndeplinirea și depășirea planului de stat pe 1974. la toți indicatorii, în condiții de deplină siguranță a circulației, pe baza următoarelor angajamente :— depășirea cu 3 la sută, adică cu 870 000 tone, a volumului planificat 

al mărfurilor transportate ;— Creșterea indicilor de utilizare a capacității autovehiculelor :— cu 1 la sută productivitatea unei tone/caoacitate din parcul Inventar, echivalentul a 6,2 mii. tone/km peste plan ;— cu 1,1 la sută a parcului de autobuze, ceea ce reprezintă o depășire a planului cu 13 mii. călâtori/km ;— sporirea cu 1 la sută a productivității muncii pe salariat prevăzută prin plan ;— reducerea consumurilor normate de carburanți, realizîndu-se o economi» de 300 000 litri ;— depășirea cu 1 la sută a normei de rulaj a anvelopelor ;— realizarea de piese și agregate prin recondiționări In valoare de peste 1 600 000 lei ;— reducerea suplimentară a Costurilor cu 500 000 lei ;— depășirea sarcinii de beneficiu cu 500 000 lei.
Secretarul comitetului 

de partid
Romulus DUCA

Președintele comitetului 
sindicatului

Sabin POP

întreprinderea agricolă de stat
„Belciugalele" județul ilfov, 

către toate întreprinderile 
agricole de statColectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderea agricolă de stat „Belciugatele", în frunte cu comuniștii, cheamă la întrecere Socialistă toate întreprinderile agricole de stat din țară pentru obținerea de producții sporite și creșterea contribuției la fondul de stat.Ne angajăm să realizăm :• Depășirea planului la producția-marfâ cu 6 800 000 lei, ne baza obținerii la principalele culturi a următoarelor producții suplimentare la hectar : 550 kg la grîu, 850 kg la orz, 900 kg la porumb și 400 kg la soia. Vom realiza, pe terenuri neirigate, o producție medie la hectar de 4 150 kg griu, 5 600 kg porumb și 2 400 kg soia. în acest fel, vom livra suplimentar la fondul de stat 6 000 tone produse vegetale.• în sectorul zootehnic vom obține o producție-marfă suplimentară de 1 650 hl lapte șt 6 000 kg lină.• Pe baza creșterii randamentelor la hectar și prin utilizarea mai bună a bazei tehnico-materiaie— reducerea cheltuielilor de producție cu 3 la sută— creșterea productivității muncii, peste sarcina

pe cap de animal, vom realiza :

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

lng. Vaslle TR1FU 
Secretarul comitetului 

U.T.C.
Dominic MOGOȘ

— creșterea productivității muncii, peste sarcina planificată, cu 10 la sută, urmind ca nivelul acesteia să ajungă la 121 000 lei pe salariat ;— o economie la carburanți de 90 tone și la energie electrică de 65 000 kWh.— beneficii peste plan în valoare
Comitetul de partid,

secretar
lng. Nicolae ȚUȚUIANU

Comitetul sindicatului, 
președinte 

Alexandrina IONESCU

de 2 500 000 lei.
Comitetul oamenilor muncii, 

director 
lng. Gheorghe TÎRU

Comitetul U.T.C., 
secretar

Gheorghe DRAGHICESCU

Una din secțiile Fabricii de șuruburi din TIrgu-Secuiesc, județul Covdsna

Sporește 

producția 

de cimentîn cadrul Combinatului de lianți din Cimpulung Muscel a intrat in funcțiune cea de-a clocea linie de ciment, cu o capacitate anuală de 320 000 tona, iar cea de-a șasea linie se află în probe tehnologice, urmînd ca la sfîrșitul acestui trimestru să se alinieze efectiv la startul producției.Capacități similare vor mai intra in funcțiune, în cursul acestui an, îh cadrul marilor combinate de la Aleșd și Tîrgu- Jiu. (Agerpres)

r
buzău , PRODUSE NOIîncă din primele zile ale acestui an, nomenclatorul de fabricație al întreprinderii de prelucrare a maselor plastice Buzău s-a completat cu un nume nou: granulele de PVC. Realizarea granulelor de PVC asigură ma.eria primă la fabricarea conductelor, țevilor și fitingurilor din mase plastice, necesare in construcții și amenajări hidrotehnice. Aceste granule sint utilizate și pentru izolații electrotehnice la diferite cabluri. La punerea in funcțiune a instalației de granule. o contribuție importantă și-a adus-o atelierul propriu de autoutilări, care a realizat o bună parte din subansamblele și dispozitivele noii capacități.în nomenclatorul noilor sortimente ®e înscriu, de asemenea, trei noi tipuri de produse din polietilenă obținute prin Sinte- rizare. Paralel cu aceste trei noutăți, colectivul întreprinderii a acordat o atenție sporită

DIN MASE PLASTICE j diversificării dimensiunilor fo- ) liei de polietilenă, care își gă- \ sește întrebuințări tot mai largi i in diferite sectoare productive. ' Creșterea continuă a gradului i de prelucrare a materiei prime, obținerea Unor produse comple- \ xe de calitate superioară au con- i dus la sporire:» solicitărilor be- 1 neficiarlior interni și din nume- l roase țări ale lumii. 1— Exportul nostru, fn ahul l 1974 afirmă inginerul Ma- i rin ionOAcu, directorul Intreprin- ' derli — crește față de anul'pre- i cedent cu 284 la sută, ca urma- , re a eforturilor depuse de mun- ț citorii și specialiștii unității pen- 1 tru realizarea de produse de ' bună calitate și cu Utilizări di- l ferite. Totodată, anul 1974 în- i searnnă, pentru întreprinderea ' noastră, sporirea cu 37.2 La sută | a volumului producției globale, i care se va materializa in im-
X



PAGINA 4 SClNTEIA-foi 17 ianuarie 1974

MIȘCAREA ARTISTICĂ
DE AMATORI lN 19741974, anul marilor sărbători ale poporului român — cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al partidului — va fi, în același timp, un an de o deosebită efervescență spirituală. Alături de instituțiile artistice profesioniste, a- șezămintele culturale, artiștii amatori, întregul sistem al activității cultural- educative de masă și-au conturat un amplu și variat program de activitate, omagiu fierbinte adus patriei și partidului în anul mărețului jubileu.Alături de acțiunile cultural-educative care se organizează în întreprinderi, unități agricole, așezăminte culturale, pentru popularizarea largă a marilor realizări obținute în cele trei decenii, pentru mobilizarea maselor la realizarea sarcinilor economice și obștești, se va desfășura în perioada ianuarie—august Concursul formațiilor teatrale și muzical-coregrafice de a- matori de la orașe și sate. El va fi organizat în- tr-o strînsă colaborare de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, C.C. al U.G.S.R., C.C. al U.T.C. și UCECOM.La concurs, a cărui e- tapă de masă începe în aceste zile, participă formații de teatru, teatru folcloric și de păpuși, bri

CREȘTEREA LIMBII 
•ROMÂNEȘTIPoezia noastră trăiește. în contemporaneitate, un moment de remarcabilă afirmare, de care fără îndoială istoria literară va profita cu prisosință. Poeții adevărați de azi au creat un distinct cîmp poetic. Avînd conștiința unei asemenea realități poetice, sîntem cu atît mai îndreptățiți să polemizăm cu zonele vulnerabile ale lirismului, cu acea „producție" de poezie fără personalitate (dar cu însușiri cameieo- nice) a cărei palidă existentă se impune doar prin slăbiciuni de limbă și de cultură. E timpul să observăm că epigonismul liric este departe de a fi o rara avis în unele publicații.Orice destin poetic presupune ac- țiutiea asupra limbii. Limba, din punctul de vedere al poeziei, se a- flă într-un permanent impas. Fiecare poem, fiecare vers se cere să însemne strădania de a ieși din impas. Poezia epigonică exprimă dimpotrivă aoceptarea rămînerii în impas. Ea cultivă neutralitatea față de limbă și, deci, față de ea însăși.Or, între istoria interioară a unei limbi, de care poezia este răspunzătoare, și Istoria poporului care o vorbește există o legătură a cărei necesitate reflectă însăși existența acestora. Dintr-o atare perspectivă este firesc să considerăm că atitudinea epigonică. neutră față de limbă, înseamnă, implicit, atitudine neutră față de literatură în genere.Cu altă ocazie subliniam falsa acțiune asupra limbii, din partea creatorului, atunci cînd aceasta se întîm- plă în absența substanței, cînd autorul se complace în jocuri lingvistice exterioare. în ordinea ideilor e- nunțate se înțelege că toate revistele literare au datoria de a ilustra in paginile lor acea literatură căreia indiferența față de limbă și, implicit, față de aspectele esențiale ale culturii 11 este străină. Or, textele lirice publicate în unele reviste ne-au adus în față adeseori o poezie mi

(Urmare din pag. I)pală pentru diminuarea cheltuielilor materiale în exploatare, producție și construcții-montaj IExtinderea tehnologiilor avansate șl cu eficiență sporită în transporturi— mă refer la pachetizare, paletizare, conteinerizare și transconteinerizare— se va bucura, în continuare, de o atenție specială. Vreau să fac o observație. Nu toți beneficiarii noștri interni, aparținînd diferitelor ministere, valorifică avantajele considerabile ale acestor sisteme de transport. Adeseori, se preferă metodele clasice, mai greoaie și mai costisitoare, care solicită un mare volum de muncă manuală. Rațiuni de ordin economic impun folosirea sistemelor avansate de transport care, pe ansamblul întregii economii, trebuie să capete în viitorul apropiat o importanță majoră.
— Apreciați că sînt pregătite 

condițiile pentru extinderea teh
nologiilor moderne de transport?— Da, posibilitățile de care dispunem sînt mai mari decit cererile beneficiarilor. în prezent, deși 12 centre urbane sînt deservite de trenuri speciale de mare viteză și de mijloace auto specializate pentru colectarea, transportul și distribuirea locală a transconteinerelor, totuși volumul mărfurilor prezentate la transport este, cum afirmam, mai mic de- cît capacitățile existente. în ceea ce privește perspectiva, anul acesta va trebui să transportăm, prin sistemele de pachetizare, paletizare, conteinerizare și transconteinerizare, peste 7 milioane tone de mărfuri. Volumul va crește substanțial în anii ce vin. Există un program concret de măsuri, care urmează a fi realizat în colaborare cu celelalte ministere, privind asimilarea și dezvoltarea producției de utilaje necesare extinderii sistemelor respective de transport.

— Să revenim la aprecierile 
dv., potrivit cărora sectorul de 
transporturi este unul dintre 
principalii consumatori de com
bustibili și energie. Ținind sea
ma de preocupările generale in 
acest domeniu. înseamnă că și 
economiile realizate de acest 
„principal consumator" vor fi în 
concordantă cu spiritul gospo

găzi artistice de agitație, grupuri vocale, orchestre simfonice, de cameră, de muzică ușoară și populară, formații de dansuri, ansambluri și grupuri folclorice ; alături de ele, pe scenele întrecerii vor fi prezentate montaje lite- rar-muzicale și recitaluri de poezie, se vor întrece recitatori și povestitori, rapsozi populari, soliști vocali, instrumentiști și dansatori. După cum atestă pregătirile de pînă acum, formațiile participante la concurs includ în repertoriul lor lucrări ce reflectă viața noastră nouă, peisajul complex al transformărilor din România socialistă. Astfel, va fi promovat cîntecul revoluționar, patriotic,muncitoresc, teatrul politic, poezia militantă, dansul cu temă, spectacolul cu puternice valențe educative. In localitățile unde există formații artistice ale naționalităților conlocuitoare, acestea vor prezenta spectacolele în limba maternă.După etapa de masă, ce se va încheia în luna a- prilie, urmează o etapă județeană — pînă la 15 iunie, și confruntarea finală — între 20 iunie și 20 august, pe genuri de formații și în diferite localități.In cinstea zilei de 23 August va avea loc la „A-

renele romane" din București un spectacol festiv cu participarea celor mai valoroase formații artistice de amatori din țară, desemnate cu prilejul întîlnirilor inter- județene ale etapei finale și al spectacolelor reprezentative.Paralel cu desfășurarea acestei grandioase întreceri, se vor organiza și alte acțiuni ale artiștilor amatori și creatorilor populari. Intre ele amintim Gala filmului de amatori. Desfășurîndu-se tot în perioada ianuarie—august. festivalul va permite cineamatorilor să proiecteze cele mai noi pelicule realizate de ei, pe 8 și 16 mm, alb-negru sau color, oglindind aspecte semnificative din procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, trecutul de luptă al clasei muncitoare, al poporului român, imagini veridice din viața tineretului, a constructorilor societății socialiste. Etapa finală a galei va avea loc între 15 iulie și 10 august, în mai multe centre județene, pe genuri (tehnice, științifice, documentare, artistic etc), fiind urmată de Gala republicană a filmului de amatori, găzduită în Capitală în preajma zilei de 23 August.Alte manifestări culturale de amploare ale a- cesțui an aniversar le vor

noră, epigonică. Forța de contaminare a mediocrității acestei poezii nu este neglijabilă. După cum faptul că unele reviste nu au reușit de cîtăva vreme să impună în conștiința cititorilor nume de poeți (deși au publicat multe nume), așa cum s-a întîmplat în alte perioade, nedumerește. Există adesea numai risipă de hîrtie.Acțiunea asupra limbii este o atitudine totală, in urma unei opțiuni definitive. Nu prin supunere față de limbă sau prin abandonarea în lirismul vag se ajunge la adevărata poezie. Epigonul, poetul minor, se va pierde întotdeauna în limbă, nu , va reuși Să confere limbajului liric bțr- sonalitate, explicitatș. Fluxul complex al limbii cu anafoare la cotituri absoarbe pe înotătorii somnolenți, pe buzele cărora cuvîntui adoarme. Pentru poetul autentic lumea și limba care o exprimă conviețuiesc pînă la identitate. Nu același lucru se în- tîmplă în cazul poeziei epigonică. De aici, într-un fel, imposibilitatea acțiunii acesteia din urmă asupra limbii.Consider înșelătoare opinia după care ideile, dacă sînt puternice, se pot dispensa de simțul limbii. „Un simț sextil de stele ne desparte", zice Ion Barbu. De la Sadoveanu la Za- haria Stancu, Marin Preda. Eugen Barbu sau Fănuș Neagu, de la He- liade la Arghezi — și. exemplele sînt numeroase, cite nume de scriitori autentici avem — simțul acesta naște opere al căror singe pulsează în durata superioară a culturii române. Ienăchiță Văcărescu nu este un mare poet, dar el are meritul de a fi exprimat un Testament exemplar.„Creșterea limbii românești / Și-a patriei cinstire" trebuie să fie adevărul axiomatic, totdeauna treaz în cugetul fiecărui creator.
George ALBOIU

dăresc al lucrătorilor din trans
porturi ?— Da, se va acționa îhtr-adevăr în acest spirit. Analiza aprofundată a sarcinilor de plan pe 1974 — făcută în lumina indicațiilor conducerii ele partid și de stat, a dus la economisirea față de prevederile inițiale a 200 000 tone combustibil convențional și a 50 milioane kWh energie electrică. Considerăm însă că mai există importante posibilități de micșorare a consumului de combustibil și energie electrică și vom acționa ferm pentru valorificarea acestor posibilități, pe baza unui program concret de acțiune. Este locul potrivit să 

TRANSPORTURILE Șl TELECOMUNICAȚIILE
menționez aici că vom acorda o mare importanță și reducerii altor cheltuieli materiale. La calea ferată și in transporturile auto, cheltuielile materiale vor fi reduse, în 1974, cu a- proape 400 milioane lei. Cum se vede, o sarcină demnă de atenție. Am convingerea că inițiativele oamenilor noștri vor adăuga, la aceste cifre estimate de noi, sporuri însemnate de economii.

— Trecînd la o altă problemă, 
ce rol atribuiți organizării, con
ducerii și controlului pentru 
creșterea eficienței economice 
in unitățile ministerului ?— Practica a demonstrat și în unitățile noastre că modul de organizare a activității și stilul de conducere au un rol covîrșitor asupra rezultatelor pe care le pot dobîndi colectivele de muncă. Tocmai de aceea, punem un accent deosebit pe îmbunătățirea organizării exploatării, care trebuie să ducă la intensificarea folosirii mijloacelor. Urmărim îndeaproape metodele de muncă ale organelor colective de conducere. iar acolo unde este necesar, sprijinim direct activitatea acestora, prin colective de specialiști din centrala ministerului, ca- 

constitui expozițiile 'de artă plastică, artă populară și fotografică. Cu- prinzînd creații ale artiștilor amatori, meșterilor și creatorilor populari, fotografilor amatori de la orașe și sate, expozițiile vor reuni lucrări de pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, caricatură, costume naționale, cusături și broderii, ceramică, crestături în lemn, pictură pe sticlă, ca și lucrări în piele și metal, fotografii etc. Și de această dată, expozițiile județene vor fi urmate de expoziții republicane ce vor reuni cele mai apreciate lucrări. Astfel, Expoziția republicană de artă plastică va avea loc în luna august la Sibiu. Expoziția națională de artă populară — pe litoral ,iar Expoziția republicană de fotografii — la Brașov.Tuturor acestor manifestări cu caracter republican li se adaugă zeci de alte concursuri și festivaluri județene, ce vor stimula viața culturală din fiecare oraș și sat ale țării. Așadar, pe ansamblu, un program bogat, care configurează omagiul fierbinte pe care artiștii amatori îl aduc marilor sărbători ale poporului nostru.
C. RADU

enemac

teatre
• Radioteleviziunea română : Con
cert susținut de Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii române. 
Dirijor : Emil Simon. Soliști : 
Ranky Dezsd (R. p. Ungară) și 
Magdalena Cononovici •— 20.
• Opera Română : Povestirile lui 
Hoffmann — 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan44 — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale44 (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Apus de soare —
19,30.
• Teatrul de comedie ; Nicnic 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Vicarul — 20.
• Teatrul Mic : După cădere —
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Paradisul — 19,30,
(sala Studio) : Hotelul astenicilor 
— 20.
• Teatrul Giulești : Liola — 19,30.
• Teatrul dramatic din Baia 
Mare (în sala Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caraglale“) : 
Pentru cine bat clopotele — 
17; 20.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala din
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17, Nocturn — grup 
de dans contemporan — 21,30
(sala din str. Academiei) : Pungu
ța cu doi bani — 17.
• Teatrul evreiesc de «tat : O 
seară veselă — 19,30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lumea... cit o fi — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Reflectorul re
vistei — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Meleaguri fermecate —
19,30.
• Circul „București44 : Spectacol 
prezentat de circul Busch-Roland 
— 16; 19,30.

COTROCENI — 14; 16; 18; 20, 
MOȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
e Decolarea : CRÎNGAȘI — 16; 18. 
0 Ultimele șase minute : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20.15, FERENTARI — 15,30; 18;
20,15. • -
0 Pădurea de mesteceni : VII
TORUL — 15,30; 18.
0 Clasa muncitoare merge !n pa
radis : VIITORUL — 20.
0 Torino negru : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 16: 13,15; 20.30.
0 Dragostea începe vineri : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
0 Doi pe un balansoar : UNIREA 
— 15.30; 18; 20,15.
0 Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : GIULEȘTI — 
15,30; 18: 20,15.
0 Cea din urmă zi : MUNCA — 
18: 20.
0 Eliberarea Iui L. B. Jones : 
MUNCA — io: 16.
0 Cu cărțile pe față : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.

tv
PROGRAMUL I

16,00 — 17.00 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17.35 Curs de limba germană. 
18,05 Teleglob : Emiratele Arabe 

Unite.
18,25 Publicitate.
18.30 Aplauze pentru români. Gin

tă corul de cameră al Casei 
municipale de cultură din 
Cluj

18.45 întrebări și răspunsuri.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Aventurile lui 

Zajko.
19.30 Telejurnal 0 La cotele anu

lui XXX.
20,00 Seară pentru tineret.
21.20 Floarea din grădină x— emi- 

siune-concurs pentru tineri 
soliști de muzică populară.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. în 
pauză : 0 Telex 0 Muzee și 
expoziții.

21.45 Sociorama. Personalitatea ge
nerațiilor.

22,10 Film documentar : „Vărări- 
tul“.

— Problema disciplinei, pen
tru folosirea integrală a timpu
lui de lucru și a utilajelor — la 
dv, a mijloacelor de transport 
— se pune in acest an cu deo
sebită tărie in intreaga econo
mie. Nu încape îndoială că in 
transporturi problema discipli
nei. precum și a pregătirii ca
drelor, are o și mai mare im
portantă.— Fără discuție, aceasta a fost și este una dintre principalele preocupări în transporturi. Aici este vorba de siguranța transporturilor de călători și de mărfuri, de regularitatea circulației, de receptivitatea și ope

rativitatea în a satisface nevoile de transport ale economiei naționale și ale publicului călător. Oamenii muncii din transporturi și telecomunicații au în grija lor considerabile valori materiale — mă gîndesc la mărfurile vehiculate ; au, de asemenea, în grijă și folosesc o considerabilă dotație tehnică, întinsă pe întregul teritoriu al țării — mă gîndesc la materialul rulant, linii de cale ferată, poduri, viaducte și tunele, porturi și spații de depozitare, instalații de telecomunicații ș.a. Toată această parte componentă a avuției naționale trebuie bine întreținută și bine valorificată, cu o eficiență în continuă creștere. Numai o disciplină de fier — și liber consimțită — un control riguros pot duce la gospodărirea economică a acestei mari avuții naționale. — O ultimă întrebare : în ce 
măsură efortul pentru eficien
ță, depus in ramura transportu
rilor și telecomunicațiilor, se 
materializează in efecte deose
bite la nivelul întregii economii 
naționale 7— întrebarea are dublu aspect. Va trebui să vorbesc fi de noi, fi de be- 

în această a treia piesă a sa, dramaturgul ieșean Mircea Radu Iacoban reunește în cadrul unei agape la „Veritas", zece ani după terminarea facultății, o grupă de absolvenți ai filologiei. întîlnlrea prilejuiește, în cele din urmă, un examen cinstit și curajos al faptelor, al concepțiilor și mentalităților, care au orientat viața fiecăruia ; o dezbatere, o confruntare revelatoare și virtual tonică. Criteriile permanente ale acestor aprecieri : contribuția la progresul societății, dreptul și accesul la fericire personală.Preocupat, cum era și firesc, de aspectele dramatice ale existenței, Mircea Radu Iacoban le sondează cu predilecție. Și interesant pentru viziunea autorului : conflictele pe care Ie sesizează își au sursa în lipsa de tărie morală a indivizilor. Sub acest semn stau : „ratarea" lui Vasile, declarat mare poet peste noapte, alcoolizat și nesigur pe sine, acum ; „ratarea", și ea falsă, a lui Valentin, care, oricîte reproșuri ar face în stînga și-n dreapta, oricîte explicații ar da, și-a semnat exmatricularea cu aceeași mină cu care și-a cumpărat teza de licență. Unul dintre cele mai interesante, deși nu pe deplin realizate, personaje rămîne cel al lui Gheorghe „limbă acră" care, mișcat de demonul contradicției, rostește mereu, neobosit, lucruri neplăcute despre toată lumea, inclusiv -despre sine ; individ sterp, negativist prin excelență, care suferă el însuși de o blestemată voluptate a răului și a suferinței, om de o mare slăbiciune.Excepție făcînd acest personaj, starea de criză a majorității eroilor lui Iacoban, în vîrstă de 32—35 ani, rămîne un semn al necesarei asumări a erorilor, o probă a forței morale, a virtualităților de regenerare : în numele marilor obligații sociale pe care le au, în numele idealurilor generoase din vremea studenției. De altfel „criza" tuturor este, putem spune, o dovadă a trecerii defini
Iarna la sate: Căminele culturale

(Urmare din pag. I)în aceste comune, i-am întrebat pe organizatori : „Cum asigurați succesul de public la manifestările cultural-educative Consemnăm întii răspunsul lui Constantin Timofte, directorul liceului din Gilău-Cluj.— Avem aici în comună o universitate populară și 34 de cercuri de cultură și educație socialistă. Eu conduc, cursul „Itinerare turistice". La lecția „Ce este nou pe valea Someșului Cald" oamenii, deși cunosc bine ce se intîmplă aici, au ascultat cu interes datele despre construirea celor două hidrocentrale, implicațiile lor pentru viața economică a locurilor.De ce se adună oamenii la Gilău cu atîta promptitudine ? De ce la cele 7 cursuri ale Universității populare din Florești-Cluj participă cu regularitate peste 240 de cooperatori? Pentru că toate aceste forme ale activității cultural-educative oferă celor prezenți un sistem de cunoștințe, o adevărată școală a adulților în care fiecare descifrează posibilități reale de autoperfecționare și autoinstruire. La Florești, în săptămîna anchetei noastre, seară de seară am putut consemna manifestări remarcabile. Serile științifice intitulate „1001 fețe ale adevărului și minciunii", montajele literar-artistice, mesele rotunde, serile literare sînt activități curente. Continuitatea — iată un alt „secret" al succesului de public.O a doua explicație a succesului de public este una de natură organizatorică.i a ■ ■ ■ ■ ■ 
neficiarii noștri. întii, despre sarcinile noastre directe. Avem datoria să asigurăm desfășurarea în cele mai bune condiții a întregului proces de transport al mărfurilor, precum și de deplasare a călătorilor, potrivit necesităților întreprinderilor economice și ale populației, dar și cu grijă de a obține o utilizare cit mai eficientă a mijloacelor de transport. La fel se pun lucrurile și cu asigurarea transporturilor la export, potrivit prevederilor contractuale cu partenerii străini.Acum, despre beneficiarii noștri. O rezervă care trebuie mult mai bine valorificată in 1974, pentru ridicarea eficienței economice, constă în diminuarea la minimum a locațiilor. Dacă pentru întreprinderile beneficiare, locațiile constituie o cheltuială neeconomicoasă prin faptul că acestea au fost penalizate pentru nedescărcarea sau pentru ne- încărcarea vagoanelor în termenul tarifar, pentru calea ferată locațiile reprezintă imobilizări de capacități de transport, din vina întreprinderilor care recurg la soluția transformării vagoanelor de cale ferată în „depozite pe roți". Răspunderea comună pentru rezolvarea acestei probleme a locațiilor este evidentă. Pentru reducerea volumului acestor imobilizări, în afară de măsurile luate în cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor (și care vor trebui accentuate în continuare), este necesar, în același timp, ca la nivelul ministerelor beneficiare de transport să se ia măsuri pentru prezentarea la transport a mărfurilor în concordanță cu planul de expediție ; respectarea relațiilor de transport rezultate din programele de optimizare ; asigurarea, în incinta întreprinderilor, a unei capacități zilnice de încărcare-des- cărcare la nivelul volumului mediu zilnic de expediții sau de sosiri de materiale și mărfuri.în încheiere, apreciez că sînt asigurate toate condițiile ca în anul 1974 — anul celui de-al XI-lea Congres al partidului și al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist — lucrătorii din transporturi și telecomunicații să-și realizeze integral sarcinile de plan, satisfăcînd la timp. în deplină siguranță și cu eficientă e- conomică sporită, nevoile de transport ale economiei naționala.

tive de la o adolescență întirziată (în multe cazuri) la o deplină maturitate — la „vîrsta" în care sentimentele joacă un rol mai puțin important decit rațiunea, convertindu-se la „glasul" ei, în care cîntă- rirea lucidă a situației, sinceritatea, apelul la ceilalți prevalează asupra u- nei atitudini de frondă cam naivă.Personajele au, cum s-a remarcat, o „nostalgie a

suplinească lipsa de ascuțime a conflictelor și dramelor trăite de personaje; o prevalență a meșteșugului asupra viziunii, asupra intuițiilor inedite și autentice, totodată, cu privire la „dramele" și „comediile" vieții contemporane. Pe de altă parte — „Sîmbătă la Veritas" Iși trage seva și din numeroasele referințe satirice izvorîte dintr-o atentă observare a realității. Virtu-
CRONICA DRAMATICĂ

„SIMBATA 
LA VERITAS" 

de Mircea Radu IACOBAN 

la teatrul „Giulești"

autenticității". Și e remarcabilă măsura pe care știe să o păstreze Mircea Radu Iacoban între vinovății și merite, între lirism și satiră, priceperea cu care e- vită, cel mai adesea, tonul moralist, sentențios, strădania sa de a depăși limitele formulei alese (formulă care nu are, evident, nici meritul de a fi inedită) și care face ca adevărurile relevate să se păstreze la nivelul confesiv sau relatativ,în „Sîmbătă la Veritas" întîlnim atît calitățile cit și minusurile lucrărilor dramatice ale lui Mircea Radu Iacoban (reunite recent în volum) : faptul că nu o dată dezinvoltura dialogului șl săgețile satirice în cotidian tind să

tea principală rămîne însă aceea de a se adresa (prin autenticitatea eroilor săi, prin tensiunea dialogului etic angajat, prin veridicitatea celor mai multe dintre situațiile sale) celor din sală, îndemnîndu-i la o altă confruntare -- aceea cu propria lor conștiință, un alt examen — acela al propriei lor existențe. Trebuie să subliniem deci că, mai mult ca lucrările precedente, „Sîmbătă la Veritas" conține suficiente date care ne îndeamnă să vedem în Mircea Radu Iacoban un dotat dramaturg al actualității, apt să releve în viitoare lucrări, prin limbajul teatrului, conflicte de mai mare adîncime și rezonanță umană — semnificative pentru procesele

— în comuna noastră, la Brânco- veni-Olt sătenii se întîlnesc cu ocazia diferitelor acțiuni culturale și in alte locuri decit la căminul cultural — ne spune Ion Iordache, inginerul șef al cooperativei agricole. Aici sala e prea mare, nu întotdeauna putem să o încălzim cum trebuie.Și atunci, brîncovenii, pentru a asculta „Sfatul omeniei", „Sfatul gospodinei", pentru a participa la diverse expuneri, se adună fie la ferma zootehnică sau la sediile brigăzilor, fie la dispensar, fie chiar în casele unor săteni. în grupuri mici, sub conducerea unui cadru didactic, a medicului, a inginerului au loc discuții îndelungate, rodnice. Despre treburile lor, despre noutățile aflate, despre toate cite trebuie să știe astăzi un om bine informat. Succesul de public este astfel asigurat, pentru că niciodată la clăci sau șezători nu se făcea „mobilizarea". Și ce sînt în fond aceste întîlniri decit aspectul

Carnet cultural
PREMIERE TEATRALE• în cadrul ciclului de Teatru politic intitulat Oameni ai zilelor noastre, inițiat de Teatrul Ty, vor fi prezentate lunar lucrări care vor înfățișa oameni din uzine, de pe șantiere, din laboratoare sau din lumea satelor, ale căror fapte pilduitoare se conjugă unanim în edificarea societății noastre socialiste multilateral dezvoltate.Deschizînd seria acestor reprezentații, Teatrul TV a prezentat în premieră spectacolul cu piesa „FEMEIA FERICITA" de Corneliu Leu.în distribuție : Silvia Popovici, Colea Răutu, Octavian Cotescu, Melania Cirje, Viorel Comănici, Cornelia Thurian. Ion Siminie.Regia de montaj : Emilia An- dreescu ; operator-șef : Beatrice Drugă ; scenografia : Vasile Rotaru și Ion Olaru ; regia artistică : Nicolae Motric.• TEATRUL „A. DAVILA" DIN PITEȘTI a prezentat în premieră pe țară spectacolul cu piesa „O inimă de aur" de Oliver Goldsmith. Regia : Nicoleta Toia. Scenografia : Eugenia Tărășescu-Jianu.

UN SPECTACOL INEDITBRAlLA (Corespondentul „Scîn- teii", Valeria Stoiu). — Piesa lui Victor Ion Popa, „TACHE, IANCHE ȘI CADlR", este prea bine cunoscută. Inedit este spectacolul montat pe scena clubului „Progresul" din Brăila, cu această piesă, în sensul că ea este interpretată de o formație alcătuită din actori profesioniști pensionari și actori amatori. Experiența scenică a unora s-a împletit fericit cu entuziasmul celorlalți. în distribuție : actorii profesioniști Sabin Pop, Dorel Mihăilescu și Aneta Anastasiu și actorii amatori Octavian Frătescu (sindicatul I.J.I.L.), Radu Bodiu (sindicatul C.F.A.), Grigore Georgescu (metodist la consiliul județean al sindicatelor).
ISTORIA TEATRULUI 

IN ROMÂNIA - 
VOL. IIIîn EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA a apărut volumul al III-lea din „ISTORIA TEATRULUI IN ROMANIA" (1919—1944). lucrare care iși propune să prezinte sub multiple aspecte evoluția complexă a dramaturgiei, artei scenice și teoriei teatrale românești dintre cele două războaie mondiale.în prima zi de difuzare a cărții, Editura Academiei, împreună cu Centrul de librării — București 

evolutive pe care le cunoaște societatea noastră.TEATRUL „GIULEȘTI" este la a doua colaborare cu Mircea Radu Iacoban, „Sîmbătă la Veritas" ur- mînd montării de succes cu „Tango la Nisa". In spiritul bunei tradiții create de acest teatru în ultimii ani, recentul spectacol, în regia Getei Vlad și în scenografia Sandei Mușa- tescu, constituie încă un e- xemplu de valorificare, de abordare serioasă, de a- profundare matură a sensurilor textului dramatic. Majoritatea interpreților au urmărit să realizeze compoziții cit mai bogate și semnificative în planul caracterizării personajelor. Am putut prețui astfel dramatismul sobru și emoționant pe care l-au conferit eroilor lor în cele mai bune scene Vasile Ichim (Ion), Athena Demetriad (Ileana), Dana Cnmnea (Mara), Dorina Lazăr (mai convingătoare în partitura sentimentală decit în cea vădind intenția satirică a autorului). Foarte buni, dînd senzația că rolurile au fost gîndite pentru ei anume, ne-au apărut și Ion Vîlcu (Gheorghe), Mihai Stan (fotbalistul șicanat pe nedrept de acrul ziarist, personaj prin care M. R. Iacoban lansează cele mai spirituale replici), Peter Paulhofer (Valentin) și Cornel Dumitraș (Vasile). în perfect ton cu piesa este și Irina Mazanitis, / deși, în cazul el, s-a făcut ■ simțită tentația unor note de pitoresc comun, tentație încurajată și prin costumație. Notabilă prin talentul cu care a știut să depășească dificultățile u- nui rol de prea mică întindere, izbutind să schițeze un personaj mai plăcut și mai plin decit cel gîndit de autor, ne-a apărut Olga Bucătaru. De o plăcută dezinvoltură, fără poză ți fără excesele atît de Irezistibile în cazul partiturii unui personaj pe de-a întregul pozitiv și ireproșabil, a fost Paul Ioachim.
Natalia STANCU

modernizat al unor forme tradiționale prin care, dintotdeauna, oamenii satelor și-au manifestat setea de a ști.
★Sezonul cultural la sate este în plină desfășurare. Rezultatele bune înregistrate pînă acum în activitatea educativă de masă, dintre care am consemnat doar cîteva, demonstrează cit de înaltă este temperatura vieții spirituale sătești, atunci cînd organele culturale locale, sub directa 3,fis conducere a organizațiilor de partid, sînt preocupate să ofere localnicilor programe substanțiale, bogate și variate, apeltnd în acest scop la colaborarea tuturor organizațiilor obștești de la sate, la participarea activă a cadrelor didactice, a intelectualității sătești.La capătul unei săptămîni de Investigații putem de aceea afirma fără nici o reținere : iarna culturală la sate este un anotimp fierbinte.

a organizat o întîlnire cu cititorii la Librăria Academiei (Calea Victoriei nr. 27).Cu acest prilej au vorbit : acad. Al. Graur — directorul general al Editurii Academiei, Ion Frunzetti, directorul Institutului de istoria artei, și Simion Alterescu, redactorul responsabil al lucrării.
LA CONSERVATORUL 

BUCUREȘTEANîn peisajul vieții muzicale bucu- reștene conservatorul „Ciprian Po- rumbescu" își aduce din nou contribuția. Este vorba de premiera operei „ABU HASSAN" de Weber.— După părerea mea — ne spune tovarășul rector Nicolae Brân- cuși — este o montare interesantă. Lucrarea lui Weber este mai puțin cunoscută, dar nu lipsită de calități. Este scrisă într-un act, aparține singspielului. Muzica se bazează pe un filon melodic de nobilă esență. Libretul este o simplă farsă extrasă din povestirile celor „O mie și una de nopți". Arii frumoase, duete pline de vivacitate, ansambluri colorate se împletesc cu dialoguri vorbite într-o succesiune ritmată și un comic simplu și eficace. O bună lucrare, un material pedagogic pentru studen- ții-cirrtăreți. Interpretează : Cornelia Popa, Adrian Ștefă- nescu, Carol Herca. Regia aparține lui A. I. Arbore. Dirijează Grigore Iosub. Premiera va avea loc astă- seară, ora 20, la studioul conservatorului. în continuare va fi prezentată în cuplaj cu „Mariana Pineda" de Doru Popovici.
AZI, IN LIBRĂRII• * * • „Tinerețe fără bătri- nețe" (Ed. Minerva).• Dumitru Lupulescu : „Dreptul de proprietate comună" (Ed. științifică).• Viorel Soran : „Ce știm despre originea vieții" (Ed. științifică).• Gheorghe Ștefan ; „Formarea poporului român" (Ed. politică).• Paul Radovan : „Răspunderea unitară în conducerea activității de partid" (Ed. politică).• Aurel Drăguț : „Integrarea profesională a tineretului" (Ed. politică).• Marțian Nlciu : „Rolul O.N.U. în promovarea dreptului internațional" (Ed. politică).• • • „Uneori zborul" (Ed. Facla).

«I Capcana : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
10,30; 20,45, FAVORIT — 9,15:
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cidul (panoramic-color — am
bele serii) : SALA PALATULUI — 
16 (seria de bilete — 4937); 20 (se
ria de bilete — 4938).
0 Insula misterioasă : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30: 16;
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30: 11: 
13,30: 16; 18,30; 21.
0 Veronica se întoarce : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20.30, VOLGA — 8,30; 10.30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30, ARTA — 
10,30; 15,30; 18; 20.
• Judo: FESTIVAL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
0 Coloana de la miezul nopții : 

I ‘ EUMÎNA' — 9; 11,15; "13,30; 1.6;
■ w,15; 20,30.

a Răscoala : DOINA — 8.45; 16. ■ 
0 Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici: DOINA — 11; 13,30; 18.
LIRA — 16; 18; 20.
0 Program de filme documenta
ra : DOINA — 20.
0 Joe Kidd : SCALA — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 1.3.30; 16; 18,30: 
20,45.
0 Legenda lui Rustam : TIM
PURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 
18,15; 20.30.
0 Marele vals : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16: 19,30, GLORIA — 9,30; 
12,30; 16: 19,15.
0 „Vila44 noastră de vacanță : 
DRUMUL SĂRII — 15,30;: 18; 20,15. 
0 Anatomia dragostei : FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20.15.
0 Ghepardul (ambele serii) —
14.30, Antologia anului 1933 și 1922 
— 18,45. Fundătura — 20.45 : CI
NEMATECA (sala Union).
0 Fapt divers în prima pagină : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30. FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
0 Intîmplări cu Cosa Nostra : 
VICTORIA — 9: 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLACARA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
0 Ceața : RAHOVA — 15,30; 18;
20,15.
A Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUCEGI — 15,30: 18; 20,15,

re sînt trimise pe o artumită perioadă de timp la unitățile care au greutăți în realizarea planului. în prezent, de exemplu, o astfel de brigadă se află la Tulcea, la Comandamentul flotei de pescuit oceanic. De asemenea, în planul de măsuri tehnico-organizato- rice s-a introdus sarcina ca toate întreprinderile să analizeze, la perioade scurte, cum se realizează principalii indicatori de eficientă economică, pentru a se putea interveni o- perativ, acolo unde este cazul.între măsurile organizatorice de mare amploare, aș aminti reorganizarea activității de transport auto pe întreaga economie, la care lucrăm in prezent, prin înființarea de între-

prinderi unice de transporturi auto pe județe și centre, care să concentreze mijloacele auto și să satisfacă nevoile de transport ale tuturor unităților, indiferent de subordonarea lor. Aceste întreprinderi urmează să-și desfășoare activitatea pe baza unor programe de transport coordonate și optimizate, cu precizarea strictă a traseelor, ceea ce va avea ca efect o mai bună utilizare a capacităților de transport auto, creșterea productivității și reducerea prețului de cost. Totodată, pentru înlăturarea unor greutăți întîmpinate în anii pre- cedenți din lipsa pieselor de schimb, se va extinde producția acestora prin reprofilarea uneia dintre întreprinderile noastre de reparații auto.în privința controlului, aș dori să subliniez în primul rînd că milităm pentru un control preventiv, constructiv, care să ajute personalul nostru la îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de serviciu. Un exemplu : specialiștii din departamentul căilor ferate, precum și de la regionale merg pe teren zece zile pe lună, ajutînd concret întreprinderile în rezolvarea problemelor tehnice și economice care .se ridică în unitățile de bază.
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cu privire la dezvoltarea relațiilor de colaborare economică, ci
industrială si tebnico-stiintifică intre România si Indii, -»La Invitația guvernului indian, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Manea Mănescu, a făcut o vizită oficială în india între 8 și 15 ianuarie 1974.In cadrul convorbirilor oficiale dintre delegația română, condusă de Manea Mănescu, și delegația indiană, condusă de D.P. Dhar, ministrul planificării, s-a relevat importanța deosebită pe care a avut-o vizita în India a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și recenta vizită în România a președintelui Indiei, dr. Varahagiri Venkata Giri, evidențiindu-se rezultatele pozitive obținute in dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și posibilitățile de lărgire și diversificare a colaborării economice și cooperării industriale și tehnico-științifice între Republica Socialistă România și Republica India, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.In timpul șederii sale în India, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și președintele Comitetului de Stat al Planificării, Manea Mănescu, a fost primit de președintele Republicii India, dr. Varahagiri Venkata GirtTovarășul Manea Mănescu a avut o întîlnire de lucru cu primul ministru și președintele Comisiei de Planificare a Republicii India, Indira Gandhi. In cursul convorbirii au fost evocate bunele relații dintre România și India, rezultatele obținute în dezvoltarea colaborării economice și perspectivele cu privire la lărgirea cooperării industriale și tehnico- științifice. Au fost abordate probleme actuale ale vieții internaționale care interesează ambele țări.De asemenea, a purtat convorbiri cu ministrul afacerilor externe, Swa- ran Singh, ministrul de finanțe, Y. B. Chavan. ministrul dezvoltării industriale, științei și tehnologiei, C. Subramaniam, ministrul petrolului și chimiei, D. K. Borooah, ministrul industriei grele, T. A. Pai, și cu alți membri ai guvernului indian. La discuții au participat, de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste România Ia New Delhi, Petre Tănăsie, și ambasadorul Republicii India la București, V. K. Ahuja,Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de prietenie, sinceritate și completă înțelegere.Delegația română a vizitat obiective economice și institute de cercetări științifice, luînd cunoștință progresele economice-industriale tehnico-științifice. De asemenea, avut întîlniri cu oameni de afaceri din domeniile industriei, agriculturii și financiar-bancar.In cadrul convorbirilor, cele două părți au apreciat că în colaborarea între Republica Socialistă România și Republica India s-a acumulat o experiență pozitivă, concretizată în construirea rafinăriei de la Gauhati și a termocentralei de la Singareni, în livrarea de instalații pentru rafinăriile de la Barauni și Haldia și pentru industria materialelor de

construcții, precum și in cooperarea în producția de tractoare. Această experiență constituie o bază sigură pentru lărgirea și diversificarea in continuare a relațiilor de cooperare dintre cele două țări.Pe baza hotărîrii celor doi șefi de state, părțile au semnat documentele pentru constituirea Comisiei mixte permanente guvernamentale româno-indiene de cooperare economică, tehnică și științifică.Cele două părți consideră că crearea comisiei reprezintă o etapă importantă în evoluția relațiilor economice bilaterale, exprimîndu-și convingerea că aceasta va contribui la Intensificarea colaborării economice, cooperării industriale și tehnice, precum și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.Avînd în vedere interesul comun pentru asigurarea unor resurse de materii prime și alte produse necesare dezvoltării celor două economii naționale, părțile au evidențiat posibilitățile colaborării și cooperării pe termen lung in domeniul minier, al cercetărilor geologice și extracției petrolului, inclusiv în livrarea de echipamente petroliere, tn domeniile siderurgiei, construcției de mașini, industriei chimice și petrochimice, industriei energetice, agriculturii, cit și a cooperării pe terțe piețe.în acest context, cele două părți au căzut de acord asupra principiilor care trebuie să stea la baza acordului privind cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică pe o perioadă de perspectivă îndelungată (10—15 ani).Convorbirile au prilejuit, totodată, efectuarea unui schimb de informații asupra principalelor probleme privind perfecționarea conducerii și planificării economiilor naționale ale celor două țări aflate în curs de dezvoltare, cît și asupra principalelor direcții și obiective ale programelor lor de dezvoltare eco- nomico-socială.La încheierea convorbirilor, ducătorii celor două delegații semnat un document cu privire dezvoltarea relațiilor de ' ‘ economică, cooperare industrială tehnico-științifică între ~ Socialistă România și ca India. Documentul la prospectarea și explorarea de țiței, livrarea de echipament și uti-

con- au la colaborare ?i Republica Republi- se referă

laje petroliere, inclusiv cooperarea pe terțe piețe ; cooperarea în construirea de unități de cracare catalitică și cocsare ; livrarea de echipament și utilaje, proiectare și asistență tehnică în exploatarea de cărbune ; producerea de mașini-unelte, piese turnate, echipamente electrice și electrotehnice ; cooperarea în ce privește specializarea în producția oțelurilor aliate și laminatelor din oțel ; livrarea de echipamente pentru centrale electrice, asistență tehnică în construirea și întreținerea centralelor electrice, proiectare și cercetare, instruirea specialiștilor și personalului tehnic ; cooperarea în fabricarea de acetilenă din gaz natural și cooperarea în tehnologia unor plante tehnice și în zootehnie.Cele două delegații au semnat, de asemenea, un acord între organismele de planificare din cele două țări, de cooperare și înființare a unui grup de experți pentru studii, schimb de experiență în metodologia planificării și informații pentru identificarea de posibilități de cooperare în domeniile economic, științific și tehnic.In documentele semnate mențiunea expresă ca cooperare în domeniile fie studiate în detaliu, aranjamentele concrete zate in cel mai scurt .......„ .______ ..De asemenea, în documentele concretizate se stipulează promovarea de noi forme de cooperare pe termen lung prin înființarea de societăți mixte, în avantajul reciproc, în domeniile producției și distribuției, precum și cooperarea în promovarea de astfel de aranjamente pe terțe piețe. Totodată, sînt prevăzute extinderea și diversificarea comerțului între cele două țări, în așa fel ca volumul schimburilor comerciale dintre ele să ajungă la cel puțin 1 miliard rupii pînă în 1980.Vizita în India a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Manea Mănescu, și convorbirile avute cu acest prilej, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, constituie încă o expresie a dezvoltării relațiilor prietenești și de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica India.

Miercuri dimineața a plecat la Viena tovarășul Miu Dobrescu. membru supleant ai Comitetului Executiv ai C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Austria.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Ștefan Andrei. secretar al C.C. al P.C.R., și
în vizita pe care o întreprind in țara noastră, membrii delegației Frontului național pentru Eliberarea Angolei au fost oaspeții municipiului și județului Brașov. Delegația a avut întîlniri cu tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean
Delegația economică a Republicii Burundi, condusă de Barakamfitye Demian, ministrul economiei, comerțului exterior și interior, care a participat la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-burundeze de cooperare economică și tehnică, a părăsit, miercuri dimineața, Capitala.

Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
♦Pe aeroportul Schwechat erau de față Franz Hager, membru al Biroului Politic al P.O. din Austria, activiști ai P.C.A., precum și Gheorghe Florescu, însărcinat cu afaceri a.i. al României la Viena, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Brașov al P.C.R,, precum și cu reprezentanți ai Consiliului popular al orașului Codlea.Delegația a vizitat, de asemenea, întreprinderea de autocamioane din Brașov, cooperativa agricolă de producție Codlea, I.A.S. Prejmer, precum și stațiunea turistică Poiana Brașov.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, președintele părții române în Comisia mixtă, Nicolae Ghenea. adjunct a! ministrului afacerilor externe, și de alte persoane oficiale.) (Agerpres)

de ?> a
Miercuri la amiază, tovarășul Manea Mănescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia economică mixtă româno-americană, a avut o întîlnire de lucru cu delegația firmei „General Electric", condusă de Donald Macinnes și Paul Laptev, directori pentru Europă de est ai a- cestei firme, care face o vizită în țara noastră. , .. .în cadrul convorbirilor s-a analizat stadiul actual al relațiilor de cooperare dintre întreprinderile românești de specialitate și firma „General Electric" și s-au evidențiat o serie de posibilități pentru extinderea colaborării în producția industrială.

Pulsul Varșoviei
renăscutela lor, ca- ne- șapte

se face acțiunile de convenite să astfel incit să fie reali- timp posibil. CronicaMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Habib Chatti, cu ocazia numirii în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Tunisiene.
★Delegația guvernamentală română condusă de Traian Dudaș, mi

fi

■

zileinistru secretar de stat, care a participat la manifestările prilejuite de cea de-a X-a aniversare a revoluției din Zanzibar, s-a înapoiat in Capitală.La aeroportul Otopeni au fost pre- zențl Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și reprezentanți ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele.

Cînd se referă vîrsta orașului , mulți locuitori ai pitalei poloneze, uitînd de cele secole care s-au scurs de la fondarea Varșoviei, preferă totuși să înceapă numărătoarea de la 17 ianuarie 1945: in ajunul acestei date orașul era aproape în întregime distrus. Nu existau practic, in perimetrul său. dectt 20 milioane metri ctibi de ruine — mărturie a devastărilor demente la care s-au dedat o- cupanții fasciști înainte de a fi înfrînți și izgoniți, ca urmare a ofensivei trupelor sovietice, la care au participat și unități ale armatei poloneze și care a avut ca rezultat eliberarea Varșoviei de sub ocupația hitleristă.In perioada ce a urmat., răspunzînd cu însuflețire lozincii : „întregul popor își reclădește capitala !“, cetățenii Poloniei populare au desfășurat o muncă titanică, plină de abnegație în urma căreia, din ruine și cenușă, a apărut un o- raș cu totul nou, socialist.Varșovia de azi iși etalează cu justificată mîndrie frumusețile, îitfățișîndu-șe ca un oraș modern, în plină și continuă dezvoltare. Despre el nu se poate spune că are cartiere noi sau vechi, întrucît, in mod practic, a fost în întregime reclădit. Cu desăvîrșire noi sînt, de pildă, atît edificiile impunătoare de

pe magistrala Mar- szalkowska, între care se relevă blocurile turn cu 23 de etaje, cît și clădirile fumurii din „Stare Mjasto”rașul vechi — care au fost reconstruite măiestrie după nuri și fotografii odinioară, așa cum auarătat înainte de război.Varșovia, care are

— o-cu pla-de
i

De Ia corespon
dentul nostru

In prezent 1 350 000 locuitori, este un mare centru al vieții economice și culturale a Poloniei. în întreprinderile ei se realizează 7 la sută din producția globală țării și venitul adăpostește numeroase instituții de învăță- mînt, știință, artă și cultură, care aduc o contribuție esențială la sporirea patrimoniului de valori materiale și culturale ale Poloniei socialiste.Referindu-se la planul de dezvoltare a orașului pe 1974, J. Majewski, primarul capitalei, ne spune că în acest an se vor realiza 19 900 apartamente — cu 14,7 la sută mai mult decît în 1973. Concomitent, vor fi construite noi școli, grădinițe și alte așezăminte soci al-cul turale. Locuitorii orașului vor beneficia de o

industrială a8,5 la sută din național. Ea

rețea comercială lărgită, prin construirea de noi centre de desfacere a mărfurilor. Canalizarea, precum și alimentarea cu apă și energie electrică vor fi îmbunătățite, în care scop se vor încheia lucrările de modernizare a viaductului central și se va incepe construcția viaductului nordic din zona Bug- Narwa. In același timp, în iunie vor fi date in exploatare autostrada „Lazienkowska" ce străbate capitala de la apus la răsărit, cum și un 16 km al del”.Trebuie ampla activitate construcție ce se desfășoară la Varșovia, un rol important are munca voluntară a locuitorilor capitalei. Nu arareori, stind de vorbă cu varșovieni despre dezvoltarea o- rașului lor, aceștia, indiferent dacă sînt veterani care au participat la primele zile ale bătăliei reconstrucției sau cetățeni care nu au depășit vîrsta tinereții, evocă cu mîndrie sau zonele in fost prezenți în șir pentru voluntar peIar entuziasmul și hărnicia lor, expresie a însușirilor creatoare ale întregului popor polonez, se concretizează în imaginea tot mai înfloritoare a capitalei Poloniei socialiste.

pre- tronson de „Vislostra-spus că in de

cartierele care au duminici a munci șantiere.

Gh. CIOBANU

*

La convorbiri, care s-au desfășurat înțr-o atmosferă cordială, au participat Constantin Băbălău, ministrul energiei electrice. Vasile Pungan, consilier al președintelui Consiliului de Stat ' “România, nisterului nisterului de Mașini Grele, Ministerului dustrici Construcțiilor de Mașiiii- Unelte și Electrotehnicii ți Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.A fost de față Robert Martens, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor Unite la București.

al Republicii Socialiste cadre din conducerea Mi- Comerțului Exterior, Mi- Industriei Construcțiilor ............................................. In-

(Agerpres)
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• I.E.F.S.—Happoel Tel Aviv
94—46 • Steaua—Spartak

Brno 77—64Reprezentantele noastre în „Cupa Cupelor" au susținut aseară, fiecare, meciul retur, I.E.F.S. cu Iiappoel Tei Aviv, în optimile de finală, iar Steaua cu Spartak Brno, în sferturile de finală ale competiției. Baschetbalistele de la I.E.F.S. au avut, firește, o misiune destul de ușoară, diferența de valoare avantajîndu-le cu prisosință. De altfel, încă din partida de la Tel Aviv lucrul acesta a apărut clar, I.E.F.S. cîștigînd cu 83—64. Acum, pe teren propriu, victoria lor a fost și mai categorică, urmare a unui joc superior din toate punctele de vedere. Mai puțin din punct de vedere tehnic, partida, în general, fiind de un nivel mediocru. După ce la pauză a condus cu 51—24, în final I.E.F.S. a cîștigat cu 94—46. Coșgeterele formațiilor : Tita (13), ieri distinsă cu titlul de maes- tră a sportului, Szabo (20), Mihalic (19) — pentru I.E.F.S. ; Ryman(11 p), Dembinski (10) — pentruHappoel. Cu această victorie, I.E.F.S. s-a calificat în grupa A a sferturilor d« finală, urmînd să se întilnească (in meciuri tur-retur) cu echipele Geas Sesto San Giovanni și Sparta- cusz — Budapesta.Tentativa baschctbaliștilor de la Steaua (învinși, Ia Brno, cu 96—85) se anunța extrem de grea. Refacerea unui handicap de 11 puncte în fața uneia dintre formațiile cele mai redutabile din Europa părea multora imposibilă. După prima repriză, o astfel de șansă nu se întrevedea cu adevărat, chiar dacă la pauză Steaua a condus cu 10 puncte. Sportivii cehoslovaci, calmi și cu o bună orientare în teren, s-au menținut mult timp în limita avantajului luat la Brno. Aceasta și pentru că precizia la coș a lui Tarău și Savu a lăsat de dorit. Soarta partidei s-a decis în ultimele zece minute. Jocul echipei noastre a fost mai organizat, iar Cernat, Oczelak și Tarău și-au intrat, cum se spune, în mină, înscriind coș după coș. Adversarii forțează, dar fără succes. Cu citeva secunde înainte de fluierul final, Steaua conducea cu 77—64. Au existat, totuși, unele emoții, căci Spartak a beneficiat de două aruncări libere, dar nu a marcat nimic. Așadar, scorul general — după două partide — între Steaua și Spartak Brno este 162—160. In continuare, tot în grupa sferturilor de finală. Steaua va juca o partidă dublă (tur- retur) cu formaț'a spaniolă Estu- diantes Madrid : 20 ianuarie, laBucurești ; 27 ianuarie, la Madrid.
I. D.

Actualitatea la hocheiDUPĂ DISPUTAREA RESTANȚEI DE LA GALAȚI (Dinamo—Dunărea 6—4 !), clasamentul grupei A. înaintea turneului final, are în frunte, pe primele două locuri (departajate insă de golaveraj), echipele Steaua și Dinamo, cu cîte 20 de puncte. Pe locurile următoare : S. C. Miercurea Cine (8 puncte), Dunărea Galați (2).TURNEUL FINAL AL GRUPEI A, care va decide de altfel campioana
FOTBAL

• în campionatul european, 
România în grupă cu Spania, 
Scoția și Danemarca • La To
kio, Juventus Sao Paulo—F’.C. 

Constanța 2—1• Miercuri, la Paris, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor preliminare ale celui de-al 3-lea campionat european de fotbal (Cupa „Henri Delaunay"). Selecționata României, „cap de serie" în grupa a 4-a. va juca alături de echipele Spaniei, Scoției și Danemarcei. Iată componența celorlalte grupe : grupa l-a : Anglia, Cehoslovacia, Portugalia, Cipru ; grupa a 2-a : Ungaria, Austr.ia, Țara Galilor, Luxemburg ; grupa a 3-a : Iugoslavia, Suedia, Irlanda de Nord, Norvegia : grupa a 5-a : Italia, Olanda, Polonia, Finlanda ; Grupa a 6-a : U.R.S.S.,Turcia, Elveția, Irlanda : grupa a 7-a : Belgia, R.D. Germană, Frânta. Islanda : grupa a 8-a : R.F. Germania, Bulgaria, Grecia. Malta. Intilni- rile se vor juca tur-retur între 1 august 1974 și 31 ianuarie 1975.• De asemenea, au fost stabilite, prin tragere la sorți, jocurile din cadrul sferturilor de finală ale cupelor europene (întilnirile se vor juca tur- retur la 6 și, respectiv, 20 martie). Programul partidelor : „Cupa campionilor europeni" : F.C. Basel — Celtic Glasgow ; Steaua Roșie Belgrad — Atletico Madrid ; SparTak Trnăva — Ujpest Dozsa Budapesta ; Bayern Miinchen — Ț.S.K.A. Sofia. „Cupa U.E.F.A.” : V.F.B. Stuttgart — Vitoria Setubal ; Ipswich Town — Lokomotiv Leipzig ; F. C. Koln — Tottenham : Ruch Chorzow — Feye- noord Rotterdam. „Cupa cupelor” : A.C. Milan — P.A.O.K. Salonic : F.C. Magdeburg — Stara Zagora ; Sporting Lisabona — F. C. Zurich ; Borussia Moechengladbach — Glentoran Belfast.• Turneul internațional de fotbal, organizat de federația japoneză de specialitate, a continuat la Tokio cu desfășurarea meciului dintre echipa braziliană Juventus Sao Paulo și formația F.C. Constanța. Fotbaliștii brazilieni au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—0). Constănțenii au marcat prin Tănase.• Intr-un meci internațional amical de fotbal, echipa Herta B.S.C. a învins cu scorul de 3—1 formația Fenerbahce Istanbul. Scorul l-au deschis oaspeții, în minutul 40, prin Ender.După cum am mai anunțat. Fenerbahce va primi vizita, la Istanbul, la 26 ianuarie, a echipei României.

țării (actualmente, titlul îl dețin di- namoviștii), începe sîmbătă. pe patinoarul artificial „23 August". Cuplajele au fost stabilite astfel : Steaua— Dunărea, Dinamo—S. C. Miercurea Ciuc (sîmbătă 19 și miercuri 23 ianuarie) : Dinamo—Dunărea și Steaua—S. C. Miercurea Ciuc (duminică 20 și vineri 25 ianuarie) : Dunărea— S. C. Miercurea Ciuc și Steaua—Dinamo (marți 22 și sîmbătă 26 ianuarie).BIROUL FEDERAL, luînd în discuție pregătirea loturilor reprezentative pentru actualul sezon internațional, a făcut unele schimbări la conducerea tehnică a loturilor respective. De selecționata A se vor ocupa antrenorii Ștefan roii, ajutați de Viktor Șuvalov. lecționatei B sePuskas și N. Zografi. De pregătirea echipei de juniori se ocupă antrenorii M. Flamaropol, V. Crihan și Al. Kalamar.

Ionescu și Ion Ti- antrenorul sovietic La conducerea se- află antrenorii L.

— Apel al C.C. al P.C.I.—
La 12 februarie, comuniștii, masele largi ale oamenilor muncii din 

Italia sărbătoresc un eveniment important : împlinirea a 50 de ani din 
ziua în care, la Milano, a Văzut lumina tiparului, cotidianul „l’Unitâ", 
organ al Partidului Comunist Italian, prestigioasă tribună a comu
niștilor italieni in lupta pentru ideile păcii, democrației și socialismului.Cu prilejul semicentenarului. Comitetul Central al P.C.I. a adresat tuturor membrilor partidului un apel pentru o largă mobilizare în jurul ziarului, port-drapel timp de 50 de ani al acțiunilor pentru înfăptuirea celor mai înalte năzuințe ale poporului italian.Apelul relevă fidelitatea cu care „l’Unitâ" a urmat ideile programului • de acțiune politică și ideologică, ffif- pus încă in articolul lui Antonio Gramsci inserat în. deșchiderea primului număr al ziarului : „strînsa unitate a clasei muncitoare, unitatea dintre clasa muncitoare, țărănime și păturile mijlocii, unitatea dintre provinciile din Nord și cele din Sud, unitatea forțelor de stingă și a tuturor forțelor democratice și populare în lupta antifascistă, in vederea reînnoirii democratice, a transformării sociale, culturale și morale a țării, pentru înaintarea pe calea socialismului".După ce trece în revistă activitatea dîrză a ziarului în avangarda luptelor muncitorești și populare în anii rezistenței antifasciste, pentru proclamarea republicii și deplina înfăptuire a prevederilor constituției, lupta sa împotriva imperialismului, colonialismului, pentru pace și coexistență pașnică, apelul subliniază că „l’Unitâ" a fost și rămîne unul dintre ziarele de cel mai larg răsunet în rindurile opiniei publice italiene.„Asemenea strădanii încununate de succes nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi avut ca temelie profunda jus-

tețe a idealurilor și politicii pentru care „l’Unitâ" a combătut și continuă să combată" — arată apelul. „L’Unitâ" tinde spre o viziune nesectară tocmai pentru că se vrea un exponent al misiunii pe care comuniștii italieni și-au asumat-o — de a fi factorul național conducător al clasei muncitoare și, alături țle toți cei care îi împărtășesc vederile, interpretul nevoilor tuturor celor care muncesc, al păturilor de mijloc, al întregii țări".In condițiile actuale — continuă documentul — rolul ziarului „l’Unitâ", în lupta pentru afirmarea adevărului, pentru organizarea și lupta clasei muncitoare, pentru înfăptuirea politicii unitare promovată de comuniști, este mai hotărîtnr ca orieînd. In jurul ziarului, al ideilor și politicii pe care o promovează trebuie să se desfășoare ample dialoguri și dezbateri între muncitori, femei, tineri, păturile de mijloc, între toate forțele politice democratice. Campania pentru difuzarea ziarului „l’Unitâ" in fabrici, școli, in toate locurile de muncă trebuie să se bucure din partea tuturor organizațiilor de partid de un sprijin tot mai larg. Odată cu semicentenarul, care, readuce în memorie atîtea lupte eroice, rezistențe în fața înfrîngerilor temporare, atîtea și atîtea succese și victorii, ziarul „l’Unitâ", instrument important în lupta pentru pace, democrație, dreptate și socialism, își înalță tot mai sus și mai sus stindardul”, Încheie apelul.

Versiunea modernă
a legendei Elzbergului

ÎNSEMNĂRI DIN AUSTRIA

Declarația P. OCARACAS 16 (Agerpres). — Partidul Comunist din Venezuela a chemat muncitorii să apere noul cod al muncii și alte măsuri democratice adoptate recent de guvernul președintelui Rafael Caldera. Intr-o declarație dată publicității, partidul comunist apreciază că noua legislație a muncii este un fapt pozitiv, care răspunde unor aspirații mai vechi ale muncitorilor agricoli, ale clasei

din Venezuelamuncitoare în general și ale organizațiilor sale.Totodată, declarația respinge cri- ticile formulate de organizațiile reacționare și patronale la adresa administrației Caldera, subliniind că acțiunile acestora vor fi dejucate prin unitatea forțelor progresiste, care au sprijinit măsurile îndreptate spre apărarea intereselor naționale și a bogățiilor de bază ale țării.

Ghidurile turistice care îndeamnă la vizitarea landului austriac Stiria includ ca punct de mare a- tracție EUbergul, „ ‘talie*,  avind o inălțime de 1 500 de metri și care este format din minereu de fier cu o concentrație de 32 la sută. Inițial, Elzbergul este posibil să fi arătat asemenea unui „uriaș coif de fier". Așa îl denumește una din legendele locurilor, care spune că un geniu bun ar fi propus oamenilor de • aici să aleagă între „un picior de aur, o inimă de argint și un coif de oțel". Aceștia, înțelepți, au preferat metalelor prețioase fierul necesar 'fabricării de unelte. Minereul extras aici ia drumul furnalelor înalte de la Donawitz, unde se află unul din marile centre ale industriei rurgice din Austria.Cele dinții furnale înalte, iării și laminoare moderne Austria au apărut imediat primul război mondial ; ele fost ridicate în Stiria, în vecinătatea zăcămintelor de minereu de la Elzberg. O constelație de obiective siderurgice încadrează capitala industriei grele de la Donawitz : Kapfeberg, Judenburg, Krie- glah, Liezen...Cel de-al doilea mare centru siderurgic austriac, de la Linz, a fost amplasat într-o regiune mai favorabilă din punct de vedere al comunicațiilor decît îngustele alpestre ale Știrici. Situat tr-una din meandrele Dunării vigabile, Linz-ul se mîndrește numai cu catedralele sale in gotic renascentist sau cu reputația de leagăn al valsului, ce avea să cucerească Viena și apoi întreaga lume, ci și, în mod deosebit, cu marile uzine siderurgice „Voest", care realizează peste jumătate din producția națională de oțel laminat,

70 la sută din cea de fontă și a- proape 90 la sută din Cea de tablă. Cronica oțelului austriac înscrie’ „muntele. me- două date memorabile : anul 1948, cînd centrul industriei grele de Ia Elzberg și Uzina metalurgică „Voest" au fost naționalizate, și anul 1973, cînd cele două întreprinderi de stat au fuzionat. Acest „uriaș al siderurgiei austriece", „Voest — Alpine Ag“, produce astăzi totalitatea fontei și peste 95 la sută din oțelul și laminatele țării. Industria grea austriacă exemplifică în mod concludent posibilitățile de colaborare cu România. în cooperare cu uzinele „Voest" și după documentația tehnică pusă la dispoziție de partea austriacă, în România se execută piese grele pentru construcția de mașini și instalații. Un alt proiect de cooperare vizează construcțiile unor instalații de tablă zincată la Combinatul metalurgic de la Galați. De ambele părți se apreciază că largul ci mp de dezvoltare a cooperării industriale și tehnice între România și Austria oferă premise pentru continuarea și amplificarea cu succes, în avantajul reciproc, a acțiunilor de colaborare în domeniul siderurgic și metalurgic. De cea mai mare semnificație este faptul că în cursul vizitei întreprinse în Austria de tovarășul Nicolae Ceaușescu — moment de importanță deosebită în istoria relațiilor româno-austriece — conducătorul țării noastre a fost oaspetele furnaliștilor de la ..Voest”. Și nu este întîmplător că Dunărea, fluviu care leagă două țări între care se dezvoltă relații prietenești de colaborare, străbate deopotrivă Linz-ul și Galațiul, cele două citadele ale oțelului din România și Austria.

side-oțe- din după au

văi în- na- nu stil
Cornellu VLAD

'• >■

Un „dîsc-jockey" al postului de radio B.B.C. iși avertiza ascultă
torii : „Urmează știrile. Dacă nu vreți să cădeți intr-o stare depresivă, 
vă sfătuim să închideți radioul".

Revista vest-germană „Der Spiegel" rezumă in rindurile de mai jos 
conținutul unul asemenea buletin de știri :Soldați britanici uciși în Irlanda de Nord, săptămîna de lucru de trei zile în uzine, atentate cu bombe comise de extremiștii irlandezi la Londra, răpirea directorului filialei firmei Grundig, arestarea unui deputat al Camerei Comunelor sub acuzația de acțiuni violente la o stație de benzină (angajatul nu voia să-i vindă benzină), trenuri puține dimineața, iar duminica aproape deloc — știri la fel de obișnuite în aceste zile, ca și incripția cu „nu avem benzină" de la stațiile de benzină de pe cuprinsul Marii Britanii.Totul se grefează pe un conflict de muncă clasic : 269 C00 de mineri și-au revendicat drepturile, au în- timpinat un refuz și, ca urmare, au încetat lucrul. Astăzi însă, conflictul nu mai este limitat între sindicatele militante și guvern. Este vorba despre cea mai amară și ' fruntare ideologică și ultimele decenii.Marea Britanie se confruntată cu o serie întreagă de probleme neobișnuite și singurul lucru de pe acum deja sigur este că de pe urma lor va rămîne o balanță de plăți pasivă. Mai dureroase dintre toate problemele sînt totuși șomajul și săptămîna de lucru redusă. Pe puțin două milioane de englezi vor fi amenințați cu șomajul în a doua jumătate a lunii ianuarie. Ca urmare a grevei minerilor, industria siderurgică și-a redus deja producția cu 50 ! la sută, mii de întreprinderi au trecut la săptămîna de lucru de trei zile, alte sute se află în pragul falimentului. Pentru industria britanică, consideră „British Steel Corporation", săptămîna redusă la 3 zile este o tragedie. Cu atît mai mult acest lucru este valabil pentru muncitorii care în aceste

condiții nu mai au un venit garantat. Ce se va intîmpla însă în cazul cînd se va introduce săptămîna de lucru de două zile, așa cum a anun-

Rămin în continuare valabile cuvintele scrise, îhcă în secolul trecut, de fostul prim-ministru englez Benjamin Disraeli, în romanul său „Sybil" : „Pe insulă trăiesc două națiuni — cei bogați și cei săraci".Primii trăiesc în casele albe ale cartierelor luxoase din Londra — Kensington și Cheslea. își petrec vacanțele pe Costa Brava sau cel pu-

din Liverpool, Manchester. Cardiff, Birmingham.Cartierele sărace din Glasgow sînt, după cum scrie „Times", „cele mai îngrozitoare din Europa de vest". Mii de oameni lipsiți de locuință din cartierul londonez East End trăiesc in permanență din ajutoare. în mod oficial, nu există englezi săraci. Totuși. ziarul londonez „Sunday People"

„DER SPIEGEL' MAREA BRITANIE

IIdecisivă con- politică dinvede brusc Realități de azi... și pagini din Dickens, Marx și Engels

țat fabrica de automobile „BritishLeyland” 7
lntr-un alt articol, intitulat „Cfil© 

două națiuni ale insulelor 
britanice" aceea?‘revista aaauo‘‘ ■„Limuzine Rolls-Royce in fața operei regale, „High society" (înalta societate) la vînătorile de vulpi sau la cursele de cai, domni serioși cu umbrele și ziarul „Times" sub braț, pur- tind pe cap pălării tari și îndrep tindu-se spre City-ul londonez — astfel iși imaginează europeanul continental Marea Britanie.Această Anglie frumoasă, bogată apare insă așa doar pentru turiști.

țin pe litoralul Mării irlandeze. Nu fiecare dintre acești englezi este atit de bogat ca cei 20 000 care iși pot permite un Rolls-Royce. Totuși, ei iși permit să parieze sume considerabile la cursele de cai sau de ogari.Pentru ceilalți insă rămine, în mare măsură, valabil ceea ce au scris Charles Dickens în „Oliver Twist", Karl Marx în „Capitalul" și Engels in „Situația clasei muncitoare din Anglia", despre sărăcia și exploatarea la care sînt supuși muncitorii, ceea ce Bernard Shaw a denumit „culmea râului, cea mai mare crimă". Această „națiune" locuiește in regiuni a- proape necunoscute pe continentul european: Granby. Mass Side. Splott, Winson Green, cartierele mizeriei

scrie că la Birmingham 13 000 de copii de școală nali ; la lipsesc de lanu au pantofi. „Nu-mi pot îmbrăca copiii. Nu putem cumpăra carne" — se plînge o văduvă, mamă a 5 copii. Muncitorul constructor Albert Courtney, din Liverpool, este șomer de doi ani. Cei trei copii, în vîrstă pînă la 8 ani, împart cu părinții lor trei paturi.Mulți dintre cei 7.5 milioane de pensionari britanici sînt subalimen- tați și suferă de frig. Inflația, în special creșterea preturilor la alimente, înghite ajutoarele acordate de stat. Potrivit aprecierilor organizațiilor sociale, 50 000 de britanici sînt lipsiți

au paraziți intesti- Liverpool — copiii cursuri pentru că

de locuințe. Asociațiile de binefacere oferă, noapte de noapte, un loc de dormit unui număr de circa 8 000 de persoane. Acești oameni, lipsiți de locuință, nimeresc, in cele din urmă, in „slumsuri" care se întind, pe zi ce trece, în mai toate orașele britanice, uneori doar la cîțiva kilometri de centrul urbei. Majoritatea clădirilor din riei ___ ____1900 și nu au încălzire și instalații sanitare. Mulți dintre cei peste un milion de britanici de culoare, care au imigrat din fostele colonii engleze, sint nevoiți să se refugieze în aceste slumsuri. „Sărăcia în care trăiește acest grup de cetățeni este o rușine", a declarat, nu de mult, șeful opoziției laburiste, Harold Wilson.în 1971, potrivit datelor furnizate de autorități, în Anglia și Walles, 1,2 milioane de locuințe erau considerate inapte de a fi locuite. în afară de aceasta, 2.3 milioane de locuințe erau considerate a fi sub standardul normal. De remarcat că în această statistică nu sînt incluse locuințele mizere din Irlanda de Nord și Scoția Constatări ca „șase copii într-o singură încăpere”, „paturi în care mișună șobolani și insecte parazitare", ce se pot întilni într-o documentare întocmită de „Shelter” — o asociație filantropică ce se ocupă de soarta celor lipsiți de locuință și de locuitorii slumsurilor — nu constituie ceva neobișnuit.Concomitent, cresc preturile pentru locuințele noi, cit și chiriile la cele vechi : în comparație cu 1970. chiriile la locuințele noi au crescut cu 47 la sută, la cele vechi — cu 40 la sută. Un învățător sau profesor de școală medie nu cîștipă suficient pentru a achita, chiria unei locuințe. S-au înregistrat, de aceea, cazuri cînd numeroase școli din Londra au trebuit să suspende cursurile din cauza lipsei de învățători".

aceste datează cartiere ale din anii mize- 1850-



internațională
ORIENTUL APROPIAT

o „Dacă negocierile vor continua în același spirit, se 
poate spera că Orientul Apropiat va cunoaște, în sfîrșit, 
pacea" — declară H. Kissinger ® Poziția Siriei în proble

ma dezangajării forțelor arabe și israelieneTEL AVIV 18 (Agerpres). — Henry Kissinger și-a încheiat, miercuri, vizita la Tel Aviv. El a conferit cu primul ministru Golda Meir, cu vi- cepremierul Ygal Allon, cu ministrul de externe, Abba Eban, precum și cu ministrul apărării, generalul Moshe Dayan. în cadrul acestor convorbiri secretarul de stat american a prezentat părții israeliene hărțile, precum și contrapropunerile avansate de Egipt cu privire la detaliile dezangajării trupelor egiptene și israeliene la Canalul Suez.Răspunsul Israelului la aceste contrapropuneri a fost aprobat de Cele mai înalte foruri ale țării.în cadrul unei conferințe de presă Kissinger a declarat că discuțiile avute cu oficialitățile israeliene au fost „îndelungate, detaliate și constructive". Divergențele care existau în momentul sosirii mele în Israel — a spus el — s-au redus substanțial și sper că, atunci cînd mă voi reîntoarce la Tel Aviv, ele vor fi și mai mici. „Noi toți sperăm, de altfel, că negocierile ac
tuale vor conduce la un acord ce va 
constitui un punct de cotitură in 
situația din Orientul Apropiat. tn 
ceea ce mă privește, consider că 
unul din cele mai încurajatoare sem
ne este spiritul de corectitudine si 
dreptate care a caracterizat ambele 
părți, precum și maniera pozitivă 
în care ele au căutat să ajungă la o 
înțelegere asupra importantei pro
bleme a separării forțelor. Dacă 
acest spirit va fi menținut se poate 
spera că Orientul Apropiat va cu
noaște, in sfîrșit, pacea".

★CAIRO. — Sosit, miercuri, la Assuan, in cadrul celei de-a treia vizite întreprinse în Egipt în mai puțin de o săptămînă, Henry Kissinger a fost primit de președintele R.A.E., Anwar Sadat, cu care a avut două runde de convorbiri consacrate înfăptuirii acordului de separare a trupelor egiptene și israeliene la Suez. El a conferit, de asemenea, cu omologul său egiptean, Ismail Fahmy.Cu prilejul acestor convorbiri, secretarul de stat american a prezentat părții egiptene punctul de vedere israelian privind contrapropunerile avansate de Egipt. în legătură cu aceasta, agenția Associated Press — reluînd surse oficiale ale delegației americane — menționează că discuțiile au avut loc pe marginea unor hărți israeliene revizuite, inmînate personal secretarului de stat al S.U.A. de către ministrul israelian al apărării, Dayan, șl care Concreta zează poziția Israelului în ceea te privește realizarea acordului de dezangajare.Aceleași surse au declarat, de asemenea, că problemele ce rămîn nesoluționate sînt foarte puține și că Egiptul și Israelul „se îndreaptă către un punct de vedere comun".
„Declarația privind crearea Republicii Arabe Islamice 

are mai mult un caracter de principiu” 
PRECIZĂRILE MINISTRULUI DE EXTERNE AL TUNISIEITUNIS 16 (Agerpres). — Noul ministru tunisian de externe, Habib Chatti, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „hotărîrea de principiu asupra creării uniunii dintre Libia și Tunisia este irevocabilă", menționînd că referendumul privind aprobarea acesteia va avea loc la o dată ce va fi stabilită în conformitate cu dispozițiile constituționale din cele două țări. „Președintele Geddafi — a spus el — înțelege că, potrivit constituției noastre, un referendum popular nu poate avea loc decît peste cîteva luni, deoarece este necesară înscrierea principiului referendumului în legea supremă". Totodată, Chatti a arătat că între cele două părți vor avea loc, în următoarele zile și săptămîni, negocieri pentru crearea în comun a instituțiilor noului stat.Ministrul tunisian a descris declarația privind crearea Republicii Arabe Islamice mai mult ca o declarație de principiu, decît de acțiune Concretă, arătind că ea face parte

în perspectiva formării noului 
guvern turc

Acum, după ce Bii- lent Ecevit, liderul Partidului Republican al Poporului (P.R.P.), a primit, pentru a doua oară, misiunea de a forma guvernul, la Ankara se consideră că eforturile pentru soluționarea problemei guvernamentale prelungite timp de trei luni au intrat in faza lor finală. însuși președintele Koriitiirk a spus, cu ocazia înmî- nării mandatului, că este „mai optimist de-- cit la prima încercare".Aprecierile se sprijină, în primul rînd, pe stadiul avansat al consensului intervenit între reprezentanții P.R.P. și cei ai Partidului Salvării Naționale (P.S.N.), cu privire la aspectele de bază ale colaborării lor într-o viitoare coaliție bipartită. Potrivit zia-_______________________

rului „Milliyet", în ciuda unor deosebiri sensibile de vederi existente între cele două partide în problemele politice și social-eco- nomice, liderii lor au convenit asupra modului de formulare a prevederilor protocolului de coaliție. între altele, scrie ziarul, protocolul ar preconiza adoptarea de măsuri pentru crearea u- nei industrii grele naționale și pentru asigurarea repartizării ei echilibrate pe teritoriul țării. în domeniul agriculturii se va pune accentul pe extinderea rețelei de cooperative de producție și desfacere. Un obiectiv important este lupta împotriva scumpirii vieții și pentru protejarea categoriilor cu venituri modeste ale populației. Propunerea

în același sens, în cadrul unei conferințe de presă, Kissinger și-a exprimat speranța că noile convorbiri avute cu oficialitățile egiptene vor 
reduce și mai mult divergențele din
tre Egipt și Israel „sau, poate, chiar 
le vor elimina". El a menționat, totodată, că va întreprinde o nouă vizită in Israel, pentru a prezenta punctul de vedere egiptean asupra noilor propuneri israeliene.

★MOSCOVA 16. — Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., l-a primit pe ambasadorul Egiptului la Moscova, Abdel Kader, cu care a avut o convorbire referitoare la probleme de interes reciproc— anunță agenția T.A.S.S. Au fost discutate Îndeosebi probleme referitoare la situația din Orientul Anro- piat și la desfășurarea conferinței de pace de la Geneva.
★CAIRO — în orașul Suez și împrejurimile sale au avut loc, între forțele egiptene și israeliene, dueluri de artilerie, blindate și mortiere,— a anunțat un purtător de cuvint al O.N.U., potrivit agențiilor de presă. El a menționat că luptele, cu o durată de o oră, au izbucnit după ce forțele egiptene au deschis focul asupra unei unități israeliene, care a ripostat.
★DAMASC 16. — „Siria estefavorabilă dezangajării forțelor arabe și israeliene în măsura in care această operațiune constituie prima fază a retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate după iunie 1967“ — a declarat Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe al Siriei, într-un interviu acordat săptămînalului „Al Sayyad". „Dezangajarea — a spus șeful diplomației siriene — trebuie efectuată simultan pe cele două fronturi, egiptean și sirian".
★CAIRO 16. — Secretariatul General al Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, întrunit sub președinția lui Mohamed Hafez Gha- nem, prim-secretar al C.C. al U.S.A., a examinat recentele evoluții ale situației politice pe plan arab și internațional. Ghanetii — relatează a- genția M.E.N. — a relevat că U.S.A, a procedat, în ultima vreme, la o serie de contacte cu diferite partide și organizații politice din Europa occidentală și răsăriteană, din țările nealiniate și Japonia, in scopul consolidării relațiilor bilaterale. Mohamed Hafez Ghanem a declarat, referin- du-se la hotărîrea de fuzionare a Libiei și Tunisiei, că Egiptul, care a sprijinit dintotdeauna solidaritatea arabă, salută orice uniune între țările arabe.

din politica tradițională a Tunisiei de realizare a unității între statele din nordul Africii. „Uniunea dintre cele două țări — a spus el — nu se va face împotriva dorinței celorlalte două țări maghrebiene — Algeria și Marocul. Nu dorim ca uniunea dintre Tunisia și Libia să se facă în spiritul dezbinării Maghrebului".în context, Chatti a afirmat că declarația de la Djerba a suscitat, din partea Algeriei și Marocului, o anumită rezervă și critici, dar nu ostilitate, adăugind că va vizita, în cu- rînd, cele două țări, pentru convorbiri asupra acestei probleme. Totodată, el a menționat că intenționează să plece la Tripoli, la o dată care nu a fost stabilită, pentrp a explica președintelui Geddafi poziția tunisiană.Habib Chatti a relevat, de asemenea, că președintele Bourguiba va fi — în conformitate cu acordul explicit exprimat la Djerba de partea libiana — președintele noului stat, date fiind experiența și renumele său.
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

P.R.P. de a se reduce vîrsta electorală la 18 ani nu a fost a- doptată de P.S.N., în schimb, s-a convenit să se acționeze pentru asigurarea condițiilor necesare participării la alegeri a tuturor cetățenilor țării cu drept de vot, inclusiv a muncitorilor plecați în căutare de lucru în străinătate. în sfirșit, protocolul și-ar propune acordarea grabnică a unei amnistii generale, problemă in privința căreia vederile celor două partide sînt destul de apropiate.Un consens" pare a fi intervenit și în privința repartizării mandatelor. Ziarul „Hurriyet" informează, în acest sens, că noul cabinet va avea 25 de posturi, din care 18 vor reveni P.R.P., iar 7 P.S.N.Optimismul In pri

Lucrările Conferinței regionale a O.l. M.

ÎNFĂPTUIREA UNEI VERITABILE POLITICI

SOCIALE PRESUPUNE ACȚIUNI UNITE
ALE MIȘCĂRII SINDICALE EUROPENE

A

INTERVENȚIA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI CENTRAL 
AL U.G.S.R.GENEVA 16 (Agerpres). — La Geneva au continuat, miercuri, lucrările celei de-a doua Conferințe regionale europene a Organizației Internaționale a Muncii. Luînd cu- vînțul in cadrul .dezbaterilor, tovarășul MIHAI DALEA, președintele CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA, a spus, intre altele : Uniunea Generală a Sindicatelor din România apreciază că tematica raportului directorului general al Biroului' Internațional al Muncii tratează o problemă de mare însemnătate, aceea a țelurilor politicii sociale ce se desfășoară pe plan european. Analizînd principalele probleme de ordin economic și social și. legat de aceasta, relațiile profesionale care privesc, in primul rînd. pe oamenii muncii din țările continentului, raportul reușește să sesizeze în bună măsură aspectele esențiale aie politicii sociale la nivel euronean. Ranortul scoate în evidentă faptul că in Europa au avut loc în ultimul sfert de veac profunde schimbări în domeniul economic și social, s-au făcut și se fac eforturi pentru dezvoltare, pentru creșterea și securitatea veniturilor, pentru o mai mare umanizare a raporturilor profesionale, pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și altele.Subliniind că problema esențială este ca politica de dezvoltare economică să fie urmată de măsuri sociale pozitive concrete, vorbitorul a menționat că în România, ca urmare a profundelor schimbări ce au avut loc în domeniul politic și economic, a fost posibilă aplicarea la scară națională a unei politici sociale al cărei scop fundamental este ridicarea bunăstării oamenilor muncii — sindicatele fiind coautoare la toate înfăptuirile economice și sociale ale României socialiste.Este un fapt general recunoscut că una din consecințele negative ale progresului tehnic o constituie, in unele împrejurări și domenii de activitate, creșterea gradului de poluare a mediului de muncă și a mediului înconjurător, problemă care preocupă într-o măsură tot mai mare statele europene. După părerea noastră, acesta este unul din domeniile în care se poate institui o largă și utilă cooperare pe plan general european, implicînd și contribuția O.I.M.Apreciind ca principala trăsătură pozitivă a raportului directorului ge

agențiile de presă transmit:
Rezultatele alegerilor în 

consiliile populare din Bulga- ria au fost publicate, ieri, la Sofia. Un comunicat al Consiliului de Stat precizează că, pentru cei 52 429 de deputați au votat peste 99,57 la sută din 6 257 145 alegători care s-au prezentat în fața urnelor. Dintre noii aleși, 51,32 la sută sînt membri ai P.C. Bulgar, 18,87 Ia sută — membri ai Uniunii Populare Agrare, 36,38 la sută femei.
Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, premierul guvernului R.D. Vietnam, a primit o delegație- a A- sociației de prietenie chino-vietna- meză, condusă de Uan Pi-cen, membru al C.C. al ■ P.C. Chinez, președintele asociației. A avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă de prietenie și solidaritate. Delegația chineză a făcut, de asemenea, o vizită în regiunea Quang Tri, aflată sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

vința șanselor de reușită a coaliției bipartite este susținut și de situația reprezentării celor două partide în
Spre soluționarea „afacerii Lip“Joi, s-au împlinit 

nouă luni de la de
clanșarea crizei la u- 
zinele Lip, Besangon. 
Conflictul, început la 
17 aprilie 1973, se în
scrie astfel ca una din 
cele mai lungi bătălii 
din istoria clasei mun
citoare franceze, iar 
prin formele de luptă 
și ingeniozitatea acțiu
nilor este considerată 
ca una din cele mai 
combative și origina
le. Pentru prima oară 
muncitorii au rămas 
stăpini asupra unei 
părți a mijloacelor de 
producție, au continuat 
fabricația și vînzări- 
le, au distribuit sin
guri salariile.

O serie de încercări 
de soluționare a crizei 
au fost întreprinse, 
dar ele au eșuat, intru- 
cit nu corespundeau 
intereselor și exigen
țelor sindicatelor, tn 
sfirșit, in ultimele zi
le, planul de „redema- 
raj" a fost acceptat a- 

parlament. P.R.P. deține în Medjlis 185 de locuri, iar P.S.N. 49, ceea ce ar asigura viitorului cabinet o ma

tit de ministrul dez
voltării economice și 
științifice, cit și de 
sindicate, tn conse
cință, marți a reîn
ceput activitatea în 
sectorul de echipament 
civil și militar, urmind 
ca la sfirșitul lunii 
martie 350 de munci
tori să înceapă pro
ducția in sectorul cea
sornicăriei. Treptat, pî
nă la 1 ianuarie 1975, 
efectivul de salariați 
ar urma să ajungă la 
900 de oameni.

Dar asupra „aface
rii Lip" planează încă 
umbra unor incertitu
dini. Ultimul proiect 
de soluționare se refe
ră doar la aspectul in
dustrial al problemei, 
lăsind in suspensie as
pectul financiar. Iată 
de ce guvernul, care 
asigură doar o parte 
din cheltuielile nece
sare acestei operații, 
cere un aport finan
ciar din partea cercu

neral faptul că este străbătut de ideea necesității dezvoltării cooperării Ia nivelul întregului continent și in condiții de deplină egalitate, reprezentantul sindicatelor române a apreciat a doua conferință regională europeană ca o expresie « noii orientări spre înțelegere, un bun prilej de conlucrare constructivă' in vederea contribuției la eforturile generale pentru înfăptuirea securității europene. în acest context — a snus tn continuare vorbitorul — aș dori să subliniez ca un exemplu al cursului pozitiv din Europa primirea în O.I.M. a R. D. Germane și să felicit delegația acestei țări, care participă pentru prima dată la conferința O.I.M.Sindicatele pot juca un rol deosebit de important in realizarea dezideratelor conferinței la care participăm. După părerea noastră, mișcarea sindicală din Europa, care, din păcate, continuă să acționeze divizat, ar putea să-și unească eforturile în înfăptuirea unei veritabile politici sociale, corespunzătoare intereselor celor ce muncesc, și care poate fi realizată eficient numai în condițiile consolidării păcii și securității pe continent. Uniunea Generală a Sindicatelor din România a fost întotdeauna călăuzită de considerentul că deosebirile dintre concepțiile politice și ideologice nu trebuie să împiedice contactele și schimburile de vederi, că relațiile dintre centralele sindicale de diferite orientări pot să se dezvolte, pornind de la interesele comune ale celor ce muncesc, pe baza principiilor egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului recirtroc, în spiritul solidarității muncitorești.Apreciind pozitiv participarea tot mai frecventă la reuniunile sindicale internaționale a unor reprezentanți ai B.I.M., precum și cooperarea tot mai fructuoasă dintre birou și organizațiile sindicale internaționale și propunînd dezvoltarea acestor contacte directe ale B.I.M. în viitor, vorbitorul a sugerat posibilitama găsirii unor forme o'tin care O.I.M. să-și poată intensifica sprijinul ce-1 acordă cooperării sindicale în Europa.In încheiere, vorbitorul a propus conferinței să recomande consiliului de administrație să studieze posibilitatea de a stabili un Cadru instituțional european în domeniul muncii.

La Havana 8 sosit 0 delesatie parlamentară canadiană, care face o vizită oficială de cîteva zile în această țară, la invitația guvernului revoluționar cubanez. Conducătorul delegației — Gerald Laniel, vicepreședintele parlamentului canadian și-a exprimat dorința ca prezenta vizită a parlamentarilor canadieni să contribuie la strîngerea relațiilor dintre Cuba și Canada, îndeosebi sub aspect economic.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Albania, Mehmet Shehu, a primit delegația guvernamentală comercială chineză condusă de Li Cian, ministrul comerțului exterior, care se află in vizită la Tirana. A avut loc o convorbire cordială, prietenească. Cu prilejul vizitei a fost semnat protocolul cu privire la schimbul de mărfuri și plăți pe anul 1974, între guvernele R.P. Albania și R.P. Chineze, precum și protocolul cu privire la utilizarea de către partea albaneză a creditului acordat de R.P. Chineză pentru anul 1974, conform acorduri

joritate teoretică de 234 din cele 450 de mandate ale parlamentului.
Ion BADEA

rilor de afaceri intere
sate.

Acesta este motivul 
pentru care sindicate
le, acceptind in prin
cipiu noul proiect, 
privesc cu prudență 
realizarea lui. Federa
ția C.G.T. atrage aten
ția asupra faptului că 
„in actuala situație 
trebuie asigurate locu
rile de muncă, resur
sele, pregătirea profe
sională și statutul so
cial al personalului".

După 274 zile de cri- \ 
ză, o nouă etapă începe 
astfel în „afacerea Lip". 
Refuzul muncitorilor 
de a accepta desfiin
țarea întreprinderii o 
obținut ciștig de cau
ză. Ei sînt hotăriți a- 
cum să continue lunta 
oentru soluționarea de
finitivă a crizei, pen
tru asigurarea dreptu
rilor lor vitale.

Paul 
DIACONESCU

Paris

„național herald-, „fructuoase convorbiri 
privind cooperarea economică româno-indiană"

DELHI IS — (Cores
pondență de la 1. Pu- 
țineltt) : Sub titlul 
„Discuții fructuoase de 
cooperare" — ziarul 
indian „Național He
rald" publică un edi
torial consacrat coope
rării economice romă- 
no-indiene, In cart 
se scrie : Nu de mult, 
președintele Indiei, 
V. V. Giri, și președin
tele României, Nicolae 
Ceaușescu, au subli
niat intr-un comunicat 
comun necesitatea u- 
nei largi cooperări in
ternaționale tn vede
rea eliminării bariere

lor din relațiile econo
mice interstatale, care 
au afectat negativ e- 
forturile de creștere 
economică ale țărilor 
în curs de dezvoltare. 
Comunicatul nota, de 
asemenea, dorința am
belor țări de a lărgi 
și de a diversifica 
colaborarea economică 
dintre ele.

Recenta înființare a 
comisiei mixte guver
namentale cu scopul 
de a examina perspec
tivele de cooperate și 
colaborare in domenii 
specifice ca explora
rea petrolieră, in

„Expresie a relațiilor prietenești 
dintre România și țările arabe"

UN ARTICOL DIN ZIARUL IORDANIAN 
„AL DOUSTOUR"AMMAN 16 (Corespondență de Ia Crăciun Ionescu). — Ziarul iordanian „Al Doustour" a publicat un articol consacrat relațiilor economice, în continuă dezvoltare, între România și țările arabe. Articolul evidențiază creșterea considerabilă 

a exporturilor de mărfuri românești, de importanță deosebită pentru economia țărilor arabe, cum ar fi : ciment, cherestea, instalații petroliere, vehicule auto, echipamente speciale, produse alimentare etc. „Al Doustour" relatează că, in 1974, exporturile românești în țările arabe vor spori în continuare, contribuind la acoperirea unor necesități ale acestora. Se relevă, de asemenea, sprijinul tehnico-științi- fic acordat de România unor țări
1975, AN Al PATRIMONIULUI ARHITECTURAL EUROPEANO serie de manifestări de anvergură yOr marca anul 1975, declarat- An al patrimoniului arhitectural european. între altele, va fi lansată revista „PATRIMONIUL EUROPEI", redactată In patru limbi, și al cărei prim număr Va fi consacrat temei „Orașul în plină transformare".

lor pe termen lung încheiate între cele două țări.
Guvernele R. D. Vietnam 

și Maltei au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, anunță un comunicat o- ficial difuzat la Hanoi.
Președintele interimar al 

R. P. Bangladesh, Mohammed Ulla, a declarat, cu prilejul inaugurării lucrărilor sesiunii de iarnă a Adunării Naționale, că țara sa perseverează in eforturile de normalizare a relațiilor cu Pakistanul, astfel ca toate țările din zonă să-și poată aduce contribuția la menținerea unui climat de pace.
Acord de cooperare so- 

vieto-vest-german.ott0 Wolf von Amerongen, președintele Uniunii Industriale și Comerciale din R. F. Germania, și Djerman Gvi-
„FRANCE PRESSED

BILANȚUL CONSILIULUI 
S-A SOLDAT MAI MULTComunitatea Economică Europeană (C.E.E.) va fi prezentă la conferința principalelor țări consumatoare de petrol, care se va ține luna viitoare, la Washington, din inițiativa Statelor Unite. Piața comună va ti reprezentată de președintele in exercițiu al Consiliului ministerial, Walter Scheel, și de președintele Comisiei Executive, Franțois-Xavier Ortoli. „Dincolo de această decizie de procedură, luată marți de miniștrii de externe ai celor nouă, prima sesiune din acest an a Consil. dui ministerial al C.E.E. s-a soldat mai mult prin semne de întrebare decît prin rezultate concrete" — a- preciâză agenția France Presse. Parisul nu s-a opus ca Piața comună să răspundă favorabil la inițiativa S.U.A. — menționează A.F.P. — dar ministrul său de externe. Michel Jobert. a ținut să precizeze că „concepțiile franceze rămîn Ia antipodul celor americane în ce privește soluționarea crizei petrolului". De altfel, — așa cum relatează A.F.P. — guvernul francez va transmite secretarului general al O.Ș.U., Kurt Waldheim, propunerea făcută marți de Jobert la Bruxelles de a se organiza, sub egida Națiunilor Unite, o conferință mondială in problemele e- nergetice și îi va cere ca această 

dustria, comerțul, na
vigația și tehnologia 
reprezintă o acțiune 
întreprinsă în baza de
ciziilor adoptate anul 
trecut.

Apreciind drept fruc
tuoase recentele con
vorbiri economice ro- 
mâno-indiene de la 
Delhi, ziarul scrie : 
„In ceea ce privește 
India, rezultatele aces
tor tratative sînt con
forme cu politica sa 
tradițională de coope
rare economică cu toa
te țările, pe baza ega
lității și avantajului 
reciproc".

arabe, unde numeroși specialiști români lucrează la construirea și darea în funcțiune a unor obiective industriale și agricole. Ziarul Iordanian consideră dezvoltarea comerțului și a cooperării economice româno-arabe drept o ilustrare a relațiilor prietenești existente Intre România și țările arabe. Un articol despre dezvoltarea relațiilor dintre România și țările arabe a apărut și în ziarul iordanian „Al Ra’ I". Produsele industriei chimice românești sînt tot mai solicitate pe piețele țărilor arabe din Orientul Apropiat. în decurs de trei ani, volumul importurilor acestor mărfuri s-a dublat în Liban, Kuweit și Iordania.

Este prevăzută și organizarea unor seminarii, dintre care primul pe tema turismul și mediul înconjurător — care se va desfășura la Copenhaga. Campania pentru protejarea arhitecturii europene se va încheia printr-un congres organizat în octombrie 1975 la Amsterdam.
șiani, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., au semnat la Koln un acord de cooperare tehrico-științifi- că pe o perioadă de cinci ani.

In mesajul adresat națiu
nii, noul președinte al Braziliei, generalul Ernesto Geisel, a făcut o prezentare a liniilor generale ale politicii pe care guvernul său o va promova in următorii 5 ani. El a precizat că guvernul său va fi receptiv la toate sugestiile și criticile constructive, supunîndu-le unei examinări imparțiale, și și-a reafirmat, totodată, hotărîrea de a continua, în esență, politica celor trei guverne care s-au succedat la conducerea țării după anul 1964.

Zăpezi abundente în Li
ban I” uhimele zile, în Liban au căzut zăpezi abundente, dincolo de 800 metri altitudine, chiar la circa 20 km de Beirut. Cîmpia Bekka, principala zonă agricolă a țării, situată pe podișul dintre munții Liban și Antiliban este acoperită de zăpadă. Termometrul a scăzut și el simțitor în aceste zile pînă la 8 grade pe litoral și minus 5 grade în munți.

MINISTERIAL AL C.E.E.
CU SEMNE DE ÎNTREBAREreuniune să fie convocată cit mai curînd posibil.în ce privește dezbaterile asupra constituirii Fondului regional european, ele au fost întrerupte, urmînd să fie reluate la 30 ianuarie, în cadrul unei sesiuni speciale a miniștrilor de externe. Se știe că la întilnirea la nivel înalt de la Copenhaga, din decembrie anul trecut, se hotărise ca politica regională să fie pusă in aplicare în- cepînd de la 1 ianuarie 1974. Este pentru a treia oară de Ia această întîlnire cînd „cei nouă" amină o astfel de decizie, care bate pasul pe loc, datorită neînțelegerilor ivite în legătură cu repartizarea contribuției financiare și a beneficiilor acestei politici.Tot printr-un eșec s-au soldat și negocierile de luni dintre miniștrii agriculturii, reuniți la cererea Franței, care dorește sporirea prețului la carne. Referindu-se la dificultățile pe care „cei nouă" le întîmpină pe diferite planuri, ministrul italian al agriculturii, Mario Ferrari, a declarat : „Dacă la criza politicii energetice, a politicii regionale și a celei monetare, se va adăuga și cea din domeniul agricol, unde in uliimii ani s-au realizat progrese indiscutabile, o sumbră perioadă va începe pentru membrii comunității".

DE PRETUTINDINI
• COMETA „KOHOU- 

TEK" ÎN PUNCTUL CEL 
MAI APROPIAT DE TE
RRA cursul zilei de ierl> cometa „Kohoutek" a ajuns pe orbita sa siderală in punctul cel mai apropiat de planeta noastră. Deși se află acum la aproximativ 120 milioane kilometri depărtare de Pămint, ea nu va putea fi observată fără ajutorul telescopului. Un purtător de cu- vint al Observatorului astronomic Hamburg-Bergedorf a declarat că luminozitatea astrului este inferioară celei scontate.

• PRIN ARCTICA, CU 
„PERNA DE AER". c^iV8 ingineri canadieni au realizat un transportor bazat pe perna de aer. Platforma autopropulsată de 18 tone, care suportă o încărcătură de aproximativ 45de tone, a „zburat" deasupra j deltei riului Mackenzie, în condiții de vizibilitate zero, folosind pentru orientare instalațiile radar. Platforma este destinată transporturilor în zonele arctice, în care începe să ia amploare exploatarea petrolului.

• IN LOC DE BENZI
NĂ... VIN SAU CIDRU ? Victimă a unui furnizor necinstit care l-a înșelat, vînzîn- du-i benzină amestecată cu apă, un inginer francez și-a instalat la automobilul pe care îl conduce (de tip Renault) un dispozitiv care permite combustia unui amestec de apă cu alcool. Dispozitivul nu este nou, fiind inventat încă în 1947, dar, datorită circumstanțelor economice de atunci, a fost dat uitării. Inginerul, care a Început acum să-1 folosească, afirmă că va reuși să obțină funcționarea motorului folosind amestecuri pe bază de wisky, vin roșu sau chiar cidru ! Numai de n-ar merge automobilul pe două cărări...

• MILIOANELE LUI 
TARZAN Cind> în 1912’ Ed_ gar Rice Burroughs dădea naștere, ca modest autor, personajului Tarzan, nici nu visa că „omul junglei" îi va aduce âtîta faimă și, mai ales, o avere de milioane. Conștienți de „mina de aur" pe care o posedă, urmașii lui, organizați în „Edgar Rice Burroughs Corporation", minu- iesc o rețea mondială de afaceri — în nici un caz numai literare — sub marca „Tarzan" : film, televiziune, reclamă, suveniruri. După cum declara Danton Burroughs, nepotul scriitorului, „nu există numai brelocuri și maiouri „Tarzan", ci și cuțite „Tarzan", costume de baie, jocuri de cărți, șosete, pînă și limonada „Tarzan". Indiferent ce oferi sub numele de „Tarzan", ai siguranța că lucrul respectiv se „vinde bine".

• JEAN-CLAUDE KIL
LY - FĂRĂ SCHIURI, între 28 și 29 ianuarie se va desfășura la Rotonda, în Florida, unul din cele mai insolite concursuri sportive din lume. 24 de atleți renumiți se vor înfrunta la 10 discipline sportive, altele decît cele prin care și-au ciștigat celebritatea. Printre participant se numără tenis- manii John Newcombe, Rod Laver, Stan Smith și Arthur Ashe, boxerul Bob Foster, decatlonis- tul Bill Toomey, schiorul Jean- Claude Killy, Acesta din urmă, de pildă, va alerga, va înota, va sări, va ridica haltere, va juca tenis, dar nu va avea voie să se ' . atingă de schiurile cu care și-a ciștigat notorietatea mondială.în competiția de anul trecut, locul întîi a fost ocupat de săritorul american cu prăjina Bob Seagren.

• STARE DE URGEN
ȚĂ PROVOCATĂ DE 
„VERDELE DE PARIS". De-a lungul întregului litoral atlantic al Columbiei a fost declarată starea de urgență ca urmare a deversării accidentale, la 12 Ianuarie, în golful Santa Marta a peste 8 200 de litri de „parathion", cunoscut și sub numele de „verde de Paris", insecticid concentrat foarte periculos. După i ce au interzis cu strictețe pescuitul și scăldatul pe cuprinsul întregului litoral, autoritățile columbiene depun în prezent eforturi susținute pentru determinarea exactă a zonelor afectate de acest lichid ucigător.

• SATELIȚII SI AMA
ZONIA. Brazilia urmează să devină a treia țară din lume posedind un sistem național de telecomunicații bazat pe utilizarea sateliților. Un raport în această privință, întocmit de Comisia braziliană pentru cercetări spațiale, arată că numai prin folosirea sateliților se va putea realiza un circuit telefonic care să cuprindă imensul teritoriu al țării (în prezent doar 2 000 din cele 4 000 de districte ale Braziliei au instalații telefonice). Totodată, sateliții vor contribui Ia răspîndirea televiziunii pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale țării, ceea ce va permite televizarea unor cicluri speciale de lecții pentru elevi și a unor cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice. Sateliții vor fi unul din mijloacele principale prin care Amazonia va putea fi ridicată Ia nivelul de viață al restului Braziliei — a declarat Higino Corsetti, ministrul telecomunicațiilor.
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