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ADUNĂRILE GENERALE^ Acțiuni pentru

ALE OAMENILOR MUNCII
valorificarea
superioara

sub semnul exigenței și hotăririi de a ridica a metalului

eficiența întregii activități economice

Intflnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu delegația Frontului Național pentru

Eliberarea Angolei, condusă
de Roberto Holden, președintele F. N. I. A.

Pentru noi toți, pentru întregul popor, anul 1974 are semnificații cu totul aparte. El va intra în istorie ca anul Congresului al XI-lea al partidului și al celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist ; va fi anul celui mai înalt ritm de dezvoltare economică din istoria țării ; 1974 va fi — și de fapt a și început să fie — anul intensificării preocupărilor pentru ridicarea mai accentuată a eficienței economice, pentru îmbunătățirea calitativă a Întregii activități in economie.De altfel, perioada aceasta dintre Congresul al X-lea al partidului și prezent este cea mai rodnică, cea mai semnificativă în împliniri din întreaga noastră existență socialistă. în acest cadru, după cum se știe, programul elaborat da Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului a dat un conținut și un sens nou rolului oamenilor muncii in societatea noastră — rolul de proprietari colectivi asupra mijloacelor de producție și, totodată, de producători ai bunurilor materiale ; în această etapă au fost legiferate formele concrete de adincire a democrației economice și sociale, astfel incit fiecare dintre noi să poată parti cipa oricînd, oriunde și nemijlocit, cu inițiativa și cu fapta, la înflorirea patriei socialiste. Așa se explică realizările remarcabile și progresive obținute în anii acestui cincinal, după cum tot astfel se explică și avîntul, cu totul deosebit, care cuprinde țara într-o vastă întrecere, ale cărei înflăcărate chemări și angajamente se publică în presă, de o săptăngină încoace.
In acest cadru, de muncă rodnl-

___________

că și întrecere entuziastă pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1974 — ca etapă importantă in înfăptuirea cincinalului inain-/ te de termen — încep să se desfășoare in curind adunările generale ale oamenilor muncii. în decurs de peste o lună (20 ianuarie — 28 februarie) colectivele din unitățile socialiste de stat și cooperatiste vor dezbate, intr-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate partinică, modul cum sînt traduse în viață sarcinile stabilite rîrea Plenarei comune P.C.R. și Consiliului Dezvoltării Economice din noiembrie 1973, indicațiile prețioase date cu acest prilej de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care constituie pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii un program concret de acțiune.Moment deosebit de important în viața economică a țării, cu largi rezonanțe în întreaga noastră viață socială, deoarece marchează, în întreprinderi, luarea unor decizii de o maximă importanță, adunarea generală a oamenilor muncii trebuie să stea în centrul preocupărilor actuale ale organelor și organizațiilor de partid. Nimic nu poate suscita un interes mai larg și mai profund ca acest forum suprem de conducere a activității unităților economice, viabil și cu depline puteri, în care se hotărăște bunul mers ăl producției, baza dezvoltării noastre generale. Acestea sînt și motivele pentru care supunem atenției organelor și organizațiilor partidului, cîteva probleme de însemnătate majoră în

prin hotă- a C.C. al Suprem al și Sociale

pregătirea și desfășurarea adunărilor generale ale oamenilor muncii.Ordinea de zi este amplă. In unitățile socialiste de stat se vor dezbate : darea de seamă, pe bază dg bilanț, asupra activității întreprinderii și a organului său de conducere colectivă, pentru plinirea planului pe 1973 ; rile tehnico-organizatorice asigurarea condițiilor de realizare a sarcinilor de plan pe anul 1974, angajamentele pentru depășirea indicatorilor de plan din acest an, precum și răspunsul la chemarea la întrecere ; contractul colectiv pe anul in curs ; alegerea reprezentanților oamenilor muncii in comitetele oamenilor muncii și în consiliile oamenilor muncii la centralele unde acestea exercită și atribuțiile comitetului oamenilor muncii ; completarea consiliilor de control muncitoresc și a comisiilor pe domenii. In unitățile cooperației meșteșugărești și de consum, adunările generale vor dezbate darea de seamă pe 1973 a consiliului de conducere, raportul comisiei de revizie a cooperativei, planul și angajamentele pe 1974, vor alege organele de conducere ale cooperativei — acolo unde normele prevăd alegeri în a- cest sens.Rețineți ce probleme de-însemnătate deosebită stau pe agenda adunărilor generale. Rezolvarea l?r cu succes, in spiritul unei eficiente sporite, va fi garantată de felul în care comitetele sindicatelor și comitetele oamenilor muncii — care' au directa răspundere in organizarea adunărilor generale — vor reuși să creeze cadrul și climatul

înde- măsu- pentru

(Continuare tn pag. a IlI-a)

în industria constructoare de mașini-unelte și electrotehnicii se desfășoară cu succes acțiunea de valorificare superioară a metalului. Prin reinnoirea și modernizarea diferitelor tipuri de mașini și echipamente industriale, valoarea specifică a ma- șinilor-unelte cu comandă numerică s-a ridicat, în medie, la peste 130 lei pe kg produs, iar în cazul echipamentelor de tehnică de calcul s-a ajuns la 4 000—7 000 lei pe kg. La această realizare au contribuit în mod substanțial introducerea și extinderea unor tehnologii înaintate, între care deformarea plastică a metalului, extruziunea la rece, turnarea de precizie a pieselor etc., procedee care au determinat reducerea consumului de metal. La construcția motoarelor antiexplozive și antidefla- grante, de pildă, se obține, comparativ cu cele fabricate în anii trecuți, o economie de metal de circa 14 la sută, iar în cazul motoarelor asincrone de peste 100 kW — produse introduse recent în fabricație — consumul de metal este cu 10—20 la sută mai mic.> (Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a întîlnit la 17 ianuarie, la Predeal, cu delegația Frontului Național pentru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.), condusă de Roberto Holden, președintele frontului, care, ia invitația C.C. ai P.C.R., face o vizită în țara noastră.Au participat : tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănes- cu, Gheorghe Pana, Constantin Dră- gan, Stefan Andrei, general-colonel Ion Coman, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Radu Enache, secretar al " " U.T.C.Din delegația Frontului Național pentru Eliberarea Angolei Johnny Eduardo Pinnock, însărcinat cu relațiile externe ale F.N.L.A., Ngola Kabangu, însărcinat cu Departamentul Afacerilor Interne. Pedro Ngadimpovi, însărcinat cu Departamentul Educației, Hendrik Vaal Neto, adjunctul șefului relațiilor externe, Paulo Tuba, directorul de ca-
\N ZIARUL DE AZI

C.C. al
fac parte

bine* al președintelui, comandant Salva, din conducerea Armatei de eliberare națională a Angolei, doamna Monteiro și doamna Mateus Neto, membri ai Biroului Politic al F.N.L.A.Președintele Frontului Național pentru Eliberarea Angolei a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporului român salutul călduros al membrilor organizației sale, al combatanților angolezi, evidențiind totodată importanța ajutorului frățesc și militant pe care poporul român 11 acordă luptei popoarelor aflate încă sub jugul dominației coloniale, pentru eliberarea națională, pentru o dezvoltare liberă, independentă, fără amestec din afară, pe calea progresului economic și social.Mulțumind pentru aprecierile și urările transmise de delegația Frontului Național pentru Eliberarea Angolei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat poporului angolez calde urări de succes în lupta sa legitimă împotriva colonialismului, pentru triumful cauzei emancipării sale naționale și sociale, pentru o dezvoltare liberă, independentă, pentru o viață demnă și prosperă.

în cursul convorbirii au fost a- bordate probleme ale activității desfășurate de Partidul Comunist Român și de Frontul Național pentru Eliberarea Angolei, precum și referitoare la evoluția vieții internaționale actuale, la lupta forțelor antiimpe- rialiste din întreaga lume împotriva colonialismului, neocolonialismului și discriminării rasiale, contra politicii imperialiste de dominație și dictat.Ambele părți au hotărît să continue contactele reciproce, schimbul de vederi și de informații, conlucrarea multilaterală în interesul popoarelor român și angolez, al unității frontului antiimperialist In lupta pentru victoria cauzei libertății și independenței naționale, progresului, și cooperării între popoare.
★După convorbiri, tovarășul Ceaușescu și tovarășa Ceaușescu au reținut la dejun pe membrii delegației Frontului Național pentru Eliberarea Angolei.Convorbirile și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.

a păcii
Nicolae Elena

Rubricile noastre : Viața de partid ; Din poșta re
dacției ,* Faptul divers; Carnet cultural; Răsfoind 

presa străină; Sport. ALTE UNITATI FRUNTAȘE 
CHEAMĂ LA ÎNTRECERE

„Pentru noi, tiranii, iarna e un sfetnic bun
Ce fac, ce ar
cîțiva dintre

//

dori să facă și pe cine sînt supărați
interlocutorii corespondenților noștri»

pentru depășirea planului 
în acest an, pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen

Iarnă In plin. Din toate zonele țării, buletinele meteorologilor vin ca rapoarte despre „i gerului la orașe și Teleconferință de azi o dedicăm veștilor de la sate. „Iarna pe uliță"..............copiicu multe sănii (...)“.............șise-mping și sar rîzînd...". Știți dumneavoastră cum e tradiția unor asemenea vești, în asemenea anotimp. Da, dar nu e numai atît. Căci, in versiunea ’74, iarna aduce pe ulițele satului românesc nu numai zurgălăii vii ai chiuiturilor copilărești. Argumente ?Să dăm cuvîntul, pe fir, solilor noștri din județe... Nu, nu încă, pentru că, lată, ne sosește un sol— in

niște .mersul sate“.
Flo- rumen la de gerulețul cim- Raportcazi

carne și oase : colegul rea Ceaușescu, obraz p iilor ilfovene.telegramatic :— Pe cîmp — zăpadă ; în
noi pe care membrii cooperativei agricole din comună le-au luat în aceste zile cu asalt. Cu căruțe și sănii \ îl cară în cîmp. Au. transportat pînă acum 3 000 de tone și mai au circa 5 000.

1 000 metri pătrați de răsadnițe calde.— Deci, tot vești calde... Să vedem, acum, ce spune telefonul.— Spune de bine. Sint
vor cultiva pe tară — după tehnologii speciale, pentru a se obține 30 000 kg la hectar — 9 100 hectare revin județului Suceava, exact 22,7 ia sută.— Cred că nu se plinge

La TELECONFERINȚĂ DE AZI • ILFOV : Vești calde de la... Fierbinți • SUCEAVA : Un 
raport și o doleanță de pe „frontul carto>ului’* ® PRAHOVA : Un rîu care nu îngheață 
niciodată : Apa Sîmbetei ® OLT: Demers pentru buna planificare a... planurilor 

® BACĂU : Se mișcă pămintul către belșug
a..

aer — minus 18 grade. Dar griul arț plapumă bună.— Iată o veste care... (ine de cald.— Am alta la fel. e de la... Fierbinți. Aici am văzut cum se degajă aburi calzi din platformele de gu-
La fel și la Gîrbovi (6 000 de tone administrate pe terenurile unde se va cultiva sfecla de zahăr), sau la Gurbănești, unde au fost duse în cîmp 2 500 tone gunoi de grajd, iar cu o altă cantitate s-au amenajat

Gheorghe Parascan de la Suceava și...— Și. desigur, vrei să ne spui ceva despre cartofi...— Exact. Știți doar că Suceava are sarcină specială în această privință : din cele 40 000 hectare care se
nimeni că e mult, doar Suceava are experiență.— Nici vorbă. Peste tot, acțiunea a fost îmbrățișată cu multă însuflețire. Pregătirile în vederea obținerii unor recolte record se desfășoară din plin. Să vă

spun ce mi-a relatat pentru teleconferință tOv. Nicolae Elîndu, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole din Bosanci : „Din cele 500 hectare pe care le vom cultiva în acest an cu cartofi, 350 hectare sînt cuprinse în sarcina specială. Aci vom dovedi tot ce pot face oamenii prin priceperea lor. întreaga suprafață a fost arată din toamnă, pe 200 ha am aplicat gunoi de grajd, iar pt; 250 hectare — cîte 200 kg îngrășăminte chimice la hectar". Merită consemnată și o cifră globală pe județ : s-au transportat 138 000 tone gunoi de grajd din cele 198 000 tone prevăzute pentru tarlalele cu cartofi.— Vești bune !
(Continuare in pag. a IV-a) y

Gînd de prețuireDespre ce altceva aș fi putut discuta cu prietenul — 
tehnician la o mare fabrică sibiană — pe care il vizi
tam după aproape 20 de ani, cind, de îndată ce i-am 
trecut pragul casei, am aflat că fiul său este bolnav 
de mai multă vreme ? Înainte de toate, firește, despre 
ceea ce se face sau mai trebuie făcut pentru grab
nica însănătoșire. Deodată, trăgind cu urechea spre 
camera alăturată, amicul mi-a atras atenția ;

— Ascultă ! A ajuns la ora de geografie...
__ ! •>
— Cum termină medicul vizita, sosește învățătoarea.

PICĂTURA DE CERNEALĂ
Pentru lecții. Aritmetică, geografie, istorie... Tot ce se 
învață in ziua respectivă la școală.

La un moment dat ' învățătoarea, încheindu-și lec
țiile, a venit să-și ia rămas bun.

— Poate, totuși, serviți o cafea, o bnbia gazda.
— Cu plăcere, dar... altădată. Acum mă grăbesc să 

ajung la Șerbănescu, apoi la Hogan.
După plecarea învățătoarei, prietenul meu mi-a 

vorbit cu ușoară emoție :
— Un dascăl minunat. Un om care merită tot res

pectul.
A doua zi am avut prilejul să discut despre Mana Molodeț, învățătoare la școala generală nr. 5 din Sibiu, 

de aproape 40 de ani in această nobilă muncă, cu. 
inspectorul general al inspectoratului școlar județean. 
„O cunosc, a spus el. Este intr-adevăr o învățătoare cu 
„inima fierbinte".

Am ținut să consemnez gîndul simplu, de prețuire, 
pentru acest dascăl cu inima fierbinte și cu sufletul 
de aur...

Nicolae BRUJAN Întreprinderea de utilaj terasier din Buzâu : se executâ ultimele finisdri la
rulourile compactoare R 8—14

Foto : E. Dichiseanu

• COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ • STAȚIUNEA 
PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII DIN SCORNI- 
CEȘTI, JUDEȚUL OLT • ÎNTREPRINDEREA DE INDUS
TRIALIZARE A CĂRNII-SUCEAVA • COMBINATUL 
PENTRU LIANȚI Șl MATERIALE REFRACTARE-TURDA
• ÎNTREPRINDEREA COMERCIALĂ DE STAT PENTRU 
PRODUSE INDUSTRIALE-PIATRA NEAMȚ • DEPOUL

DE LOCOMOTIVE ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA

Combinatul chimic Fâgâraș

NE FACEM CASĂ LA GALAȚI 
cu materialele abandonate 
de constructorii risipitoriInvitația suna astfel : „Veniți la Galați și cutreierați șantierele de locuințe. Iar dacă din materialele pe care le veți găsi risipite de constructori nu veți reuși să vă faceți o casă vă cedez locuința mea". Invitație insolită și, trebuie să recunoaștem, foarte curajoasă. I-am dat curs.Ce-i trebuie omului pentru a-și face o casă ? Firește, înainte de toate, un mijloc de transport pentru a căra materialele.— Nu-i nici o problemă — ne liniștește un locatar din blocul „Carpați" (str. 1 Mai nr. 32 bis). Veniți la noi și veți avea de unde alege.Ne deplasăm la fața locului. Acolo, ce constatăm ? Informația era doar parțial exactă Din cele trei roabe uitate de constructorul blocului, numai una singură era validă. Restul — inutilizabile.— Știți — se scuză cel ce ne invitase — în septembrie, cind constructorii au terminat blocul și au părăsit șantierul, roabele mai erau Încă bune. Acum in

să... A trecut peste ele toamna, a venit între timp și iarna...Și ca să nu plecăm supărați de „Inexactitatea" informației, gazda ne umplu roaba cu tot ce se găsea în jurul ei : materiale abandonate de constructor și lăsate în fața blocului. Bidoane și un butoi de mortar, bușteni de brad (în denumirea constructorilor : bile-manele), o scară metalică, panourile din lemn, o țeavă (groasă cit pumnul), un colac de vreo 20 metri de cablu din aluminiu...întorși la sediu! subredacțlei — după ce intre timp am trecut și pc la miliția municipală unde am lăsat cîteva mostre din probele luate — telefonul ne pune( din nou în alertă.— Alo ! — răsună o voce de la celălalt capăt al firului. Am auzit că vă plimbați cu roaba prin Galați. V-aș ruga să vă abateți și pe Ia noi, în microra- ionul 38 (Țiglina III). N-o să regretați. Constructorul a abandonat aici multe materiale.La fața locului găsim : două lăzi de geamuri (e adevărat, lăzile erau începute), trei butoaie de mortar, o „grămăjoară" de

buloane (de vreo... 200 de bucăți), 20 țevi de doi țoii, mai multe bidoane, cărămizi, nisip, pietriș, fier-beton...— Și rogojinile de ce le lă- sați ? — strigă după noi un locatar cind să dăm colțul la plecare. Constructorul le-a părăsit de mult.După ce facem cîteva transporturi din micro 33, ne abatem și pe la micro 19. Pentru a ne completa stocul : cîteva sute de cărămizi (numai calitatea I). mai multe plăci de beton (un fel de pereți gata turnați), din nou fier-beton, nisip, pietriș și chiar... o barcă (că de, ne aflam doar la cîțiva pași de Dunăre).Ajunși în acest punct al documentării, ne-am retras să facem socotelile : ne iese sau nu casa ? în mare, cele adunate ne erau suficiente. Totuși, mai lipseau cîteva lucruri. Așa că am pornit din nou la drum. Ce materiale am mai găsit ? în strada Primăverii — mai multe grămezi de nisip, două varnițe pentru preparat mortar, un butoi metalic. în strada 1 Mai nr. 22 — coturi ți țevi de fontă, cofra-

je de lemn. în strada Gării nr. 16 — o grămadă de cărămizi și o alta de nisip (recolta noastră a fost ceva mai săracă aici, dar constructorul are „circumstanțe atenuante" : n-a avut la această adresă decit o singură lucrare — repararea unui horn de sobă). în strada 1 Mai nr. 18 — doi căpriori metalici, var, nisip, cărămizi, seînduri......Vă imaginați, desigur, că o simplă roabă nu ne era suficientă pentru a căra toate materialele găsite. Tocmai de aceea le-am lăsat acolo unde le-am găsit și am pornit-o spre sediul proprietarilor lor : trustul județean de construcții (T.J.C.) și întreprinderea. de gospodărie loca- tivă (I.G.L.). Numai că. ajunși acolo, ne-am abținut să punem întrebări al căror răspuns ”il știam dinainte. De ce ? Din experiență cunoșteam că s-a format la anumite categorii d»
Mihai IONESCU 
Tudorel OANCEA

(Continuare in pag. a Il-a)
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I Covorul n-a
| fost fermecat
I
I
I
I
I

DIVERS
„In vino 
veritas“Control inopinat In 16 unități ale întreprinderii viei și vinului din Constanța, asupra modului în care se țin evidențele vinurilor din pivnițe. Lucrătorii de miliție s-au apucat să „măsoare" licoarea lui Bachus din butoaie și s-o compare cu scriptele. Și ce credeți ? Se „omise- seră" să se treacă in scripte 8 500 (opt mii cinci sute) litri de vin. Vin care era „viu și natural", vin care exista în butoaie, dar nu și pe hîrtie. Stri- cindu-li-se tot „cheful" cu a- menzile primite, mai marii pivnițelor s-au convins încă o dată cum că, în cazul lor, numai (,în vin e adevărul".
Cum, nu 
mă cunoști, 
colega ?

După ce a lucrat un timp la 
Întreprinderea de industriali
zare a laptelui din Drobeta 
Turnu-Severin, unde nu prea 
s-a omorît cu treaba. Al. Șer- 
ban și-a confecționat un fel de 
„permis" sau „legitimație" de 
„ofițer de miliție" ?i a trecut 
la... acțiune. Cum te vedea că 
treci strada printr-un loc ne- 
permis, cum scotea „permisul" 
și plaivasul și te încondeia, pe 
loc, cu amenda legală. Mai gă
sea el și alte motive de amen
dă. Pini și unui lucrător de 
miliție, care-i dibuise urma, 
i-a spus cu o nonșalanță 
maipomenită: „Cum. nu 
cunoști, colega 1“ 
noască mai bine, 
invitat in fața unor 
tentici. Cu ce se va 
cufia lor... colegială 
vadă la tribunal.

,Cum.
• Ca să-l

„colega" 
ofițeri 
solda 
o

ne- 
mă 
cu
i-a

au- 
dis-

să se

Doi tineri fără căpătii, din Sibiu, pripășiți la Piatra Neamț, s-au furișat în casa lui Ion Cristea (strada Meteorului nr. 1) de unde au luat cam tot ce au găsit de valoare, inclusiv niște covoare, pe care le-au folosit drept așternut, într-o altă casă, pe strada Cuza Vodă. După atîta „muncă", cei doi au adormit buștean, visindu-se că... zboară cu un „covor fermecat". Dar visul li s-a întrerupt, brusc, în aceeași noapte. Acum, rămași și fără covor, sînt in aer ! Poate că, în sfîrșit, lse vor trezi și la realitate 1

I Sa j întîmplat I pe Arieș
I La miezul nopții, o sumede-
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La miezul nopții, o sumede
nie de sloiuri de gheață de pe 
riul Arieș se îmbulzeau, ame
nințător, spre camerele de cap
tare de la stația de pompare a 
întreprinderii „Industria sir- 
mei" din Cimpia Turzii. In ace
lași timp (și tot din cauza slo- 
iurilor), nivelul apei scăzuse cu 
un metru, punind in pericol a- 
provizionarea întreprinderii, 
unde procesul de producție nu 
încetează niciodată. Se impu
nea o intervenție rapidă, în
drăzneață. Maistrul Ion Șcurtu și electricianul Ion Rus, încinși 
cu centuri, prinse de niște fnn- 
ghii și cu ajutorul unor căngi 
de fier, inotînd cu greu prin o- 
chiurile de apă rece, s-au lup
tat toată noaptea cu sloiurile, 
reușind să le schimbe direcția. 
Și „focul continuu" al întreprin
derii a continuat fără nici o 
piedică. După cum nimeni nu 
i-a împiedicat pe colegii celor 
doi eroi sd-i îmbrățișeze cu o 
căldură care ar fi topit toate 
sloiurile...

I Soare intră 
| în... umbră

IAvea Gheorghe Soare din 
Valea Călugărească (Prahova) 
o meserie bună •— conducător 
auto. Și era — spun colegii —

Iun meseriaș bun. La un mo
ment dat i-a intrat in cap 
să-și însușească o altă meserie,

Ipe care singur și-a botezat-o 
„otepie". Mai concret : „opera
tor telefoane publice". Și a tot 
, operat" Soare de vreo șase ori

I cutiile de telefoane publice din 
i Ploiești, pînă cind zornăitul mo- 
1 nedelor de 25, care-i umpluseră 
(buzunarele, l-au dat de gol. Pma 

una, alta, in așteptarea sentin
ței, Soare a intrat în... umbra, 
iar „otepia" lui, in eclipsă totala.

I Nu mă lăsa, 
| nea Vasile!

1 Auzind că e pe cale să vină comisia de inventariere și ști- indu-se cu goluri în gestiune,
IGh. Jubleanu, de la bufetul din Nucșoara (Argeș), s-a gîndit sa și le „umple" cit mai repede. A dat fuga in satul vecin, la
IV. Stănescu, tot gestionar, la un magazin al I.A.S. „Nu mă lăsa, nea Vasile, că n-o sa te
Ilas nici eu, cind ți-o fi greu". „Suflet milostiv" (pe banii statului), V.S. i-a dat „vecinului de suferință" mărfuri de 37 400 Ide lei. Numai că G.J., apreciin- du-și greșit situația, n-a putut să-și umple toate golurile, ra- Imînînd 54 000 de lei fără... acoperire. Descoperindu-li-se „ajutorul reciproc", Cei doi (ca doi buni vecini) vor fi „ajutați" să Istea, pentru multă vreme, sub același... acoperiș.

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii

„A APARUT UN NUMĂR NOU 
AL GAZETEI DE PERETE"...

Ce le spune cititorilor?
Adevărate cronici vii ale evenimentelor, gazetele de perete au prins a depăna și ele evenimentele noului an. întreprinzători, redactorii multor gazete din fabricile Capitalei n-au așteptat să treacă săptămîni pentru apariția noilor ediții, ci, din primele zile ale lui ianuarie, le-au făcut să se înscrie printre cele mai dinamice mijloace de informare a colectivelor de muncă asupra sarcinilor ce le revin in 1974, de mobilizare a oamenilor la desfășurarea amplă a întrecerii socialiste pentru devansarea realizării cincinalului, pentru ridicarea eficienței economice în toate domeniile.Am urmărit in ultimul timp numeroase gazete de perete din întreprinderi și instituții bucureștene. Privindu-le sau răsfoindu-le „colecțiile" se remarcă, înainte de toate, eforturile pentru abordarea unei tematici majore, de actualitate, pentru un conținut bogat in fapte și idei. Chiar numai enumerarea unor teme cum ar fi : pregătirea forței de muncă in noul an („înainte" — „Tricotajul roșu"), reducerea importului la investițiile cincinalului („Cerceta- re-proiectare-progres“ — I.C.P.A.),ce înseamnă a fi tinăr comunist („Celuloza" — ICPCH) — ni se pare concludentă pentru orientarea majorității gazetelor. Articolele cîș- tigă in greutate datorită caracterului lor concret, ele vizind deopotrivă experiențe și neajunsuri, cit și datorită semnatarilor lor — muncitori și specialiști apreciați, cadre de conducere, activiști din organizațiile de partid, sindicat, femei, U.T.C., oameni cu autoritate în rîndul celor alături de care lucrează.Dar să exemplificăm mai în amănunt. La uzina „Autobuzul" (sectorul 5), gazetele de perete — una centrală și cite una în fiecare secție — se bucură de o bună reputație. „Secretul" reușitei ? îndrumarea nemijlocită a gazetei de către comitetul de partid, cooptarea in colectivul de redacție a unor reprezentanți ai secțiilor uzinei, alcătuind de fapt „antene" în măsură să transmită în permanență știri „la zi".Spațiul nu ne îngăduie să cităm pe larg texte care prezintă un legitim interes pentru cei cărora li se adresează. Notăm însă apariția unui ele

ment nou in activitatea gazetelor de perete de aici : folosirea foarte frecventă a fotografiei și desenului ca una din modalitățile de abordare concretă a unei multitudini de probleme. Cum se respectă disciplina ? Răspunsul l-a dat, nu o dată, „negru pe alb", prin imagini de necontestat, raidul cu aparatul de fotografiat în mină. Cum prinde viață inițiativa „fiecare ucenic, fiecare elev al școlii profesionale să producă cu 6 luni mai devreme la nivelul unui muncitor calificat" 7 Instantaneele fotografice i-au surprins atît pe cei grijulii față de calificarea tinerilor, cît și pe

Rețin atenția și alte reușite încercări de a scoate gazetele de perete din monotonia obișnuitelor prezentări. Bunăoară, dactilografierea articolelor pe coloane înguste, asemănătoare celor de ziar, redactarea acestora intr-o formă concisă, publicarea regulată a unor rubrici informative cu știri și note scurte („Ultima oră", „La zi", „Știați că...“), titlurile viu colorate, scrise de mina, permit redacțiilor gazetelor „înainte" de la întreprinderea „Tricotajul roșu" ori „Munca noastră" de la fabrica de pielărie și încălțăminte „Pionierul" să realizeze ediții cu o
VIAȚA DE PARTID

cei delăsători. Tot in imagini sint prezentați, lunar, la rubrica „Colțul fruntașilor", cei mai buni dintre cel buni. O mențiune specială merită, după părerea noastră, rubrica „Ieri și azi". Inserînd, de pildă, intr-un număr, imagini care surprind manifestări de dezordine dintr-o secție, gazeta publică, în numărul următor, aceeași imagine, împreună cu alta, care înfățișează situația la zi. Un mijloc operativ de urmărire a eficienței intervențiilor critice, realizat simplu, cu ajutorul cîtorva fotografi amatori, care fac din această activitate o sarcină de partid.Alături de fotografie, printre mijloacele educative s-a impus in mod curent caricatura, numărul gazetelor satirice — ca și al colțurilor satirice la gazetele obișnuite — sporind considerabil datorită atragerii la activitatea acestor colective a unor oameni cu vădit talent de graficieni. Avînd nume sugestive — „Scurt circuit" („Elcctroaparataj"), „Te văd, te văd..." (Industria bumbacului), „Săgeata" (întreprinderea de țevi „Republica"), „Tonul face... telefonul" (telefoane sector 1), ori cel consacrat de „reflector", la aceste gazete caricatura ori desenul (deseori și fotografia) sînt comentate prin versuri scurte, incisive, la obiect sau prin epigrame. Și intotdeauna cu bune rezultate.

mare diversitate tematică, să abordeze nu doar 2—3 subiecte, ci 5—6, într-o formă care suscită interesul cititorilor.O privire mai de ansamblu asupra gazetelor de perete scoate însă in evidență necesitatea de a se înlesni pe diverse căi schimbul de experiență între redacții, de a se generaliza mai operativ metodele de muncă eficiente. Pentru că în activitatea unor gazete se mențin în continuare lipsuri de structură, de conținut și formă. întreprinderea de materiale de construcții „Cesarom" (sectorul 7), de exemplu, a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare continuă. Cu oricine stai de vorbă in întreprindere iți va povesti fapte interesante. Ce relatează despre ele gazetele de perete 7 Lăsînd la o parte faptul că, în luna decembrie, unele gazete afișau articole scrise In octombrie și noiembrie, articolele abundă In generalități. Cit privește ilustrația, chiar și cea mai simplă — lipsește cu desăvîrșire. Mai grav este .că, datorită lipsei de îndrumare și control din partea comitetului de partid, a biroului organizației de bază', colectivul gazetei de perete din secția energo-mecanică, pentru a „asigura" apariția unor noi ediții, și-a îngăduit să republice, la

interval de o lună-două, copia unor articole publicate anterior ! Comentariile le credem de prisos. După cum la gazeta întreprinderii I.I.S. „Dacia" (sectorul 8) — „Oameni și fapte" — abundența de floricele ce încadrează articolele nu poate să suplinească nicidecum abordarea la modul general a problemelor și sărăcia tematicii, ci amplifică doar caracterul festivist al unor numere.Nici unele inițiative reușite nu se cunosc suficient și nu se extind. Este cazul „televizorului" de la uzina de utilaje și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții — formă inedită, ingenioasă de gazetă de perete — care, deși ființează de mai bine de o jumătate de an, pare să fi rămas, aici în București, un unicat. Iată, după părerea noastră, argumente pentru schimburile de idei și de experiență, de metode interesante în acest domeniu al muncii politice. Și nu ar fi poate lipsit de interes — din acest punct de vedere — ca în cadrul selecțiilor pentru expoziții, care se organizează periodic, să-și găsească locul și gazetele de perete mai slabe, refuzate privirilor vizitatorilor, deci și unei aprecieri publica intr-un înțeles mai larg. Credem, totodată, că intr-un asemenea cadru ar merita discutată și posibilitatea de a se acorda, mai ales în gazetele ce se bizuie pe ilustrație, un loc corespunzător cuvintului cititorilor într-o problemă sau alta.Repetăm deci : birourilor organizațiilor de bază, comitetelor de partid le revine răspunderea directă, efectivă pentru activitatea gazetelor de perete. De aceea, este de datoria acestora să le îndrume îndeaproape spre o intervenție utilă și eficientă in mobilizarea colectivelor de oameni ai faiuncii la îndeplinirea obiectivelor economice și educative, asigurînd ca experiența valoroasă, preluată și individualizată -în raport cu specificul fiecărei unități economice, să fie transmisă neîntîrziat. Este, de altminteri, condiția consolidării reușitelor deosebite dobindite în Capitală în lărgirea audienței gazetelor de perete.
Maria BABOI AN

INVITAȚIE LA HANURILE COOPERAȚIEI DE CONSUM
1

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

® Prevederile Planului de transport de mărfuri, pe primele 10 zile ale lunii ianuarie a.c., au fost depășite la stațiile C.F.R. Curtea de Argeș cb 1 610 tone, Bradu de Sus — cu 521 tone și Bradu-Rafinărie — cu 6 028 tone. La obținerea acestor rezultate a contribuit, în bună măsură, reducerea simțitoare a timpului de staționare a vagoanelor la încărcare-descărcare. (Gheorghe Diaconu, muncitor, Pitești).
• Solicitam condlleerii Autobazei Drăgășani să pună In circulație incă un autobuz pe traseul comuna Scundu — orașul Drăgășani. Actualele mijloace de transport auto de pe această rută sint insuficiente față de numărul muncitorilor navetiști șl al celorlalți cetățeni care călătoresc spre Drăgășani și Rm. Vilcea. (Constantin Țăpirlan, muncitor, comuna Scundu, județul Vilcea).
• 6 366150 kWh energie electrică șl 6 963 tone combustibil convențional s-au economisit în anul 1973 la I.P.R.S. Băneasa- Bucureștî. (Alexandru Marinescu, fizician).
• MOȘtOrii Strică.. De aProaPe două săptămîni, la scara A din blocul M 7 (cu 10 etaje) de pe Aleea Pașcani nr. 10, cartierul Drumul Taberei, se perindă mereu diferiți meșteri de la „Ascensorul" pentru a repara liftul. Așa de bine îl repară însă, că aproape imediat după plecarea lor liftul se defectează din nou. Și cind te gindești că liftul abia a fost dat in folosință... (Un grup de locatari).
• Un nou complex sanatorialcu 250 paturl>dotat cu aparatură modernă de tratament, se va construi In acest an în stațiunea balneo-climaterică Pucioasa, județul Dîmbovița. Se află, de asemenea, în studiu proiectele unei policlinici și al unui spital cu 400 de paturi. Intr-un viitor apropiat, stațiunea Pucioasa va deveni astfel un puternic centru de tratament medical pentru cel cu afecțiuni reumatismale și ale aparatului locomotor. (Ion Șcrbănoiu, pensionar, Pucioasa).
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In aceste zile de iarnă, amatorii de drumeții, cei care doresc să-și petreacă o parte din concediul de odihnă sau sfîrși- tul unei săptămîni de muncă in mijlocul unor priveliști de neuitat, beneficiind de condiții de catfâre și masă dintre cele mai bune, pot alege unul din traseele turistice pe care li așteaptă ospitaliere, hanurile cooperației de consum. Ele oferă oaspeților camere confortabile, cu incălzire centrală, restaurante cu "preparate culinare tradiționale specifice bucătăriilor locale, produse de cofetărie și vinuri din podgorii renumite.Fiind amplasate pe trasee turistice de o rară frumusețe și de largă circulație, în vecinătatea unor importante monumente istorice și de artă sau chiar în stațiuni • balneoclimaterice, hanurile cooperației de eonsum oferă multiple posibilități de petrecere a timpului liber In mod deosebit de plăcut și atractiv. Așa sînt de pildă hanul „Agapla", din județul Neamț, motelul „Ilișești" din

județul Suceava sau hanul „Bucura", din județul Hunedoara. Foarte anului, rației de cunoscutele stațiuni balneoclimaterice Sovata („Ursul Negru"), Slănic Prahova (un complex turistic), Geoaglu-Băi, Covasna și altele, care asigură toate condițiile pentru o odihnă reconfortantă și tratament. In afară de unitățile menționate mai sus, cooperația de consum dispune și de alte hanuri turistice, fiecare în parte constituind un ideal loc de popas. Intre acestea, se numără hanurile „Cheia" și „Slănic" (de ne Valea Prahovei), hanul „Rucăr", „Dealul Sasului" (pe șoseaua națională Cîmpulung Muscel — Brașov), hanul „Bran", motelul „Topolog" (la 18 km de Rm. Vîțcea), „Casa Arcașului" (la Tg, Neamț), hanul „Drăgușeni", (la 52 km de Suceava spre Roman), complexul turistic „Piatra Craiului" (județul Bihor) și altele.

solicitate, tot timpul sînt hanurile coope- consum aflate in
*

î4
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® 7 vagoane de... rugină. Pe rampa gărli șendrem-ser- daru, din județul Galați, stau aruncate de circa 6 ani aproape șapte vagoane de conducte metalice, in lungime de 8—10 metri fiecare. Strădaniile șefilor de stație, de a afla cărei unități aparțin aceste materiale ce au ruginit de pomană, au rămas fără rezultat. Cine — și mai ales cind — va lua măsuri de recuperare a pagubelor șl tragere la răspundere a celor vinovați 7 (Ion Păduraru, tehnician).
• 315 000 km fără nici o reparație capitală a parcurs, cu mașina pe care lucrează, conducătorul auto Ion Vlăsceanu de la cooperativa meșteșugărească „înfrățirea" din Moreni. El s-a angajat să parcurgă încă 60 000 km fără reparații capitale, respectînd consumurile de carburanți stabilite. (I. Popescu, orașul Moreni, județul Dîmbovița).
® Cel© 5 500 tone de cărbuni extra?> peste plan în anul 1973 de către colectivul de mineri ai sectorului IV, din cadrul Exploatării miniere Petrila, reprezintă o garanție în plus că angajamentele asumâte în acest an in întrecerea socialistă vor fi îndeplinite și depășite. (Petru Găină, miner).
® PfOpUnOm organizali^or comerciale din Capitală să pună în vînzare, în cantități suficiente, dispozitive automate de aprindere și stingere a luminii pe scările blocurilor. S-ar crea astfel posibilitatea înlocuirii la timp a celor ce se defectează, prevenindu-se risipa, deloc neglijabilă, de curent electric. (Constantin Maziliu, șoseaua Viilor 101, București).
* Tradiția unul vechi meșteșug. SătenceIe comunei Morunglav, județul Olt, sînt vestite pentru neîntrecuta lor îndemînare în arta cusăturilor naționale. Recent, la căminul cultural din localitate, s-a deschis un cerc în cadrul căruia învățătoarele Speranța Cotigă și Angela Ionescu inițiază tinerele amatoare in arta acestui meșteșug cu o tradiție seculară pe aceste meleaguri. (Titus Ciortescu, activist cultural, orașul Balș). /
® La moară la... Izvorul.Moara din salul Izvorul-comu- na Crețeni, județul Vilcea, mai mult stă decît macină. Ba nu-l morar, ba n-au boniere — și uite așa, cooperatorii din comună sînt nevoiți să bată drum de zeci de kilometri la morile din alte localități. (Un grup de cetățeni, comuna Crețeni, județul Vilcea).
® III prima decadă 3 ianuarie, in dotarea comandamentului flotei fluviale Galați a intrat o macara plutitoare cu o putere de ridicare de 16 tone. Totodată, flota a primit un nou împingă tor „Unirea", care, alături de celelalte nave de acest tip, va aduce o contribuție însemnată la extinderea metodei de navigație prin împingere, mai rentabilă decît sistemul clasic de transport prin remorcare. (Ștefan Ignat, comandant instructor flotă).

Cum este și firesc, în tî- năra industrie a județului Alba lucrează foarte mulți muncitori și specialiști tineri. Băieți și fete de pe aceste meleaguri au învățat o profesie și s-au încadrat în ritmul dinamic al producției. In sprijinul lor, fonduri însemnate au fost alocate nu numai pentru crearea de noi locuri de muncă, ci și pentru construirea de locuințe moderne. Pentru tinerii muncitori nefamiliști, care constituie majoritatea noilor angajați în întreprinderi, s-a prevăzut construirea — într-o primă etapă — a 7 cămine muncitorești, cu o capacitate totală de 1 400 locuri.Au trecut însă luni și luni de zile de cînd primele cămine pentru tineret trebuiau predate beneficiarilor la întreprinderea de hîrtie „Petreștl", la întreprinderea de produse refractare și la întreprinderea județeană de con- strucții-montaj.— Deși cu întîrziere, căminul întreprinderii noastre, cu 300 locuri, construit in comun cu întreprinderea de produse refractare, Va fi dat in folosință in cî- teva zile, ne-a dat o ultimă asigurare loan Muncus, inginerul-șef al I.J.C.M. Alba. Se lucrează de zor la dotarea camerelor cu mobilier. Acest cămin are la parter club și dispensar medical.Această asigurare este, de fapt, o... autocritică a conducerii unității. O consemnăm, deci, ca atare.Și tinerii nefamiliști de la întreprinderea de hîrtie „Petrești" așteaptă de 7 luni de zile inaugurarea casei lor, cu 115 locuri. După stadiul prezent al construcției se pare că mai au de așteptat. Ridicat la roșu, blocul arată ca și cum ar fi fost... a- bandonat : uși distruse, geamuri sparte, scări deteriorate, instalațiile sanitare și de apă nemontate... Cu toate acestea, căminul nu este abandonat, în el am întîlnit mulți constructori. Dar nu erau la lucru. Constructorul acestui obiectiv — șantierul Alba lulia al Trustului de construcții industriale Cluj, care efectua lucrări de investiții in

fabrică — a amenajat în mal multe camere ale căminului... dormitoare pentru salariații proprii.— Așa se explică de ce constructorul nu are nici un interes să termine acest •cămin de care avem mare nevoie, întrucît angajăm noi muncitori pentru capacitățile de producție în construcție — ne-a mărtu-

contract și un termen de dare în folosință, a opinat Silvestru Moldovan, directorul întreprinderii de porțelan. Avem și noi, ca beneficiari, îndatoriri în a- ceastă privință. Problemele tinerilor sînt și ale Întregului colectiv. Avem în fabrică sute de tinere muncitoare și ne este foarte necesar căminul de 116
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risit Vaier Catană, secretarul comitetului de partid al întreprinderii de hîrtie „Petrești". Cei care s-au autogăzduit în acest cămin se comportă de parcă după ei ar veni potopul, nu ca niște tineri muncitori.Așadar, pînă acum au fost de vină constructorii. Unul dintre ei, respectiv I.J.C.M. Alba, execută în acest an aite 5 cămine pentru întreprinderea de porțelan, turnătoria de fontă pentru mașini-unelte și întreprinderea de utilaje și piese de schimb, toate din Alba lulia, pentru întreprinderea metalurgică Aiud și întreprinderea mecanică din Cugir.— Execuția căminelor pentru tineret nu este numai o sarcină a constructorului, chiar dacă are un

locuri aflat în construcție. Zilnic, 15-20 de tineri muncitori din fabrică participă pe șantier la execuția acestui cămin pentru a grăbi terminarea lui.Iată, deci, punctul pe „i“. Construcția căminelor pentru nefamiliști este o problemă socială care trebuie privită cu toată răspunderea. Cînd este vorba de condițiile de viață ale tinerilor muncitori, dornici să se atașeze de locul de muncă, formalismul și lipsa de receptivitate sint deosebit de dăunătoare. Exemplul tinerilor de la „Porțelanul" Alba lulia ar putea fi preluat și de alte unități. Dar și preocuparea conducerii acestei fabrici, care urmărește cu mult interes execuția căminului, este demnă de urmat Ceea ce nu se poa

te spune despre întreprinderea de utilaje și piese de schimb din aceeași localitate, angajată de aproape un an de zile într-un vîrtej de adrese, telefoane și discuții cu constructorul șl proiectantul pentru a stabili tipul de proiect pentru un cămin cu 150 locuri. Beneficiarul dorea un cămin din prefabricate, alegind justificat o soluție mai economicoasă. Constructorul, I.J.C.M. Alba, nu se angaja la e- fectuarea lucrării pentru că nu-i convenea soluția de execuție. Nu-i de mirare că de atîta grijă pentru condițiile lor de viață unii tineri au plecat din această unitate alegind locuri de muncă apropiate de domiciliile părintești, cu riscul chiar de a lucra în altă ramură industrială. Iar construcția căminului— care trebuie terminat în luna septembrie a.c. — nu a început nici acum, deși părțile au ajuns, în sfîrșit, la o înțelegere. Cit privește căminele pentru tineret de la Aiud (30ț) locuri) și Cugir (115 locuri), acestea nu au pînă acum asigurate nici documentația și nici • amplasamentul— obligații ale beneficiarilor — deși execuția lor trebuia să înceapă.S-ar putea spune, în finalul acestor investigații, că lipsa de interes s-a simțit ca la ea acasă. Pentru că nu s-a construit parterul, criticăm pe alții ; pentru că nu s-a construit etajul, ne facem autocritica— aceasta ar fi „explicația" dată de cei responsabili. Dar tinerii nu se încălzesc cu explicații. Este de așteptat ca in acest an construcția căminelor pentru tineret să se desfășoare intr-adevăr în ritm tineresc și în județul Alba. Se impune, de asemenea, mai multă inițiativă și din partea organizațiilor U.T.C. din întreprinderile respective, care pot șl trebuie să sprijine, mobili- zind tinerii cînd este cazul, execuția unor lucrări, darea în folosință a acestor cămine atît de necesare și așteptate.
Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scinteii"

r

*
*
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La Industria iînii Timisoara

Țesături fine, frumoase, trainiceîntreprinderea Industria linii din Timișoara a cunoscut în primii trei ani ai actualului cincinal un puternic proces de modernizare, majoritatea sectoarelor de producție fiind dotate cu mașini și instalații de înaltă tehnicitate. Utilizarea cu randament sporit a acestei baze tehnice, precum și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor au permis colectivului de textiliști de aici să producă în plus, față de plan, în aceeași perioadă, peste 360 000 metri pătrați țesături de lină și de lină în amestec și 212 tone fire pieptănate. In acest an este prevăzută executarea unor noi lucrări de modernizare la țesătorie și la filatura pieptănată . Concomitent, se va acționa și mai enerțic pentru diversificarea nomenclatorului de fabricație.— In acest scop — ne spune inginerul Dumitru Vinereanu, directorul întreprinderii — vom aplica măsurile stabilite privind utilizarea mai rațională a

linurilor și înlocuirea lor cu fibre chimice românești, în vederea realizării de stofe cu înalt grad de finisare. Ne străduim să introducem In fabricație tehnologii moderne adecvate producerii noilor sortimente. Este vorba de utilizarea melanei în firele cardate destinate fabricării stofelor pentru paltoane șt pardesie, realizarea de țesături pentru costume conținînd fibre poliesterice, creșterea gradului de finețe a firelor întrebuințate la producerea de țesături ușoare și altele.în prezent, In procesul de fabricație au fost introduse 46 de articole noi, în aproape 500 de poziții coloristice și desene diferite, colectivul de creație al întreprinderii acționînd in continuare pentru realizarea unor modele de țesături cu aspect plăcut și cu rezistență sporită, care să satisfacă în mai mare măsură exigențele cumpărătorilor.
Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

*

*

*
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Spre patinoar

NE FACEM CASĂ LA
(Urmare din pag. I)oameni un reflex uimitor, un fel de-al șaptelea simț, incit intotdeauna cînd le adresezi întrebările așteptate au răspunsul gata pregătit. Așa, de pildă, n-am pus responsabililor risipitori întrebarea dacă au prea multe materiale incit își permit să le irosească. Răspunsul ar fi venit atunci „ca pe apă". Nu am pus, de pildă, nici întrebarea privind cauzele organizatorice ale risipei, pentru că și aici răspunsul îl știam dinainte : ba că la

un volum mare de construcții o mică risipă nu contează, ba că se lucrează pe multe șantiere și ele nu pot fi controlate. Dar cum totuși eram în fața tovarășilor Victor Praisler, directorul tehnic al T.J.C., și Victor Haiduc, directorul E.G.L., am consemnat răspunsurile, venite aproape 'fără să mai punem... întrebări :— Știți, noi avem lucrări de volum mare, Incit un kilogram în plus sau in minus apare precum picătura intr-un o- cean (Victor Praisler).— La noi e un alt specific. Avem lucrări mici,

dar foarte numeroase. Practic, cu personalul de care dispunem e greu să controlăm fiecare lucrare în parte (Victor Haiduc).Să ne oprim puțin la aaeste răspunsuri : un kilogram în plus sau în minus apare precum picătura de apă într-un ocean. Trebuie să recunoaștem, formula o folosesc nu numai constructorii risipitori, ci risipitorii de orice gen. O folosesc atît de des incit dacă te interesezi totuși de soarta picăturii din ocean, întrebarea pare pentru aceștia ridicolă. E

GALATI ca și cum oceanul ar fi făcut picăturile și nu invers !în final facem următoarea propunere organelor locale din Galați : să facă un inventar amănunțit al tuturor materialelor risipite de constructori și, adunind, să vadă cite apartamente stau risipite la scările... apartamentelor găjățene.N-am început construcția casei la Galați pentru că între timp am fost solicitați să ne deplasăm și în alte județe. Să luăm treaba de la capăt.Ne dă oare cineva o mînă de ajutor ?
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Alte unități
fruntașe cheamă la întrecere

Adunările generale 
ale oamenilor 

muncii
(Urmare din pag. I)

către toate unitățile de industrie 
chimică anorganică, de îngrășăminte 
chimice, de prelucrare a maselor 

plastice și cauciuculuiîn întâmpinarea marilor evenimente pe care le sărbătorește poporul român în acest an — a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român — colectivul nostru de muncă cheamă la întrecere socialistă pe anul 1974 toate colectivele de muncă ale unităților din industria chimică anorganică, de îngrășăminte chimice, de prelucrare a maselor plastice și cauciucului, pentru depășirea planului de producție, creșterea eficienței întregii activități economico-financiare,. depășirea sarcinilor la export, precum și gospodărirea mai eficientă a combustibilului și energiei.Examinlnd posibilitățile existente în cadrul Combinatului chimic Făgăraș, prin mobilizarea întregului potențial uman șl material, sub conducerea organizației de partid, he angajăm să realizăm următoarele :• Depășirea pianului de producție globală cu 30 0O0 800 lei, a produc- ției-marfă cu 15 800 080 lei, Concretizată în 1 230 tone mase plastice șl rășini sintetice ; 1 400 tone intermediari pentru coloranți și medicamente ; 500 tone îngrășăminte chimice ; 700 tone săruri anorganice ; 100 tone explozivi minieri ; 100 tone anilină ; 25 tone repere industriale din mase plastice.• Depășirea planului la export cu 2 la' sută.• Vom acționa permanent pentru aplicarea măsurilor de raționalizare 
a consumului de combustibil și energie ; pe această bază vom obține o economie de 3 500 000 metri cubi gaz metan șl 650 000 kilotvați-ore energie electrică.Prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație și eliminarea risipei vom reduce indicii de consum la materii prime, auxiliare și materiale, obținind economii în valoare de 2 000 000 lei.• Creșterea productivității muncii cu 2 500 Iei pe salariat.• Sporirea aportului cercetării științifice proprii la dezvoltarea producției de mic tonaj prin introducerea în fabricație a 20 noi sortimente de erbicide selective, săruri minerale, adezivi pentru industria lemnului, lianți pentru turnătorii șl repere din mase plastice pentru construcția de mașini.• In domeniul Investițiilor vom asigura condiții și vom concentra eforturile pentru desfășurarea ritmică a lucrărilor, astfel ca toate obiectivele să fie realizate la termenele planificate ; ne angajăm să punem în funcțiune fabrica de oxigen cu un devans de 30 zile.Vom depăși cu 3,5 la sută planul la producția de piese de schimb, utilaje și mijloace dc mici mecanizare prin auloutilare.Angajamentele ce ni le asumăm exprimă încrederea și adeziunea noastră totală la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, hotărîrea fermă a întregului colectiv, in frunte cu comuniștii, de a aplica cu consecvență prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei sale de lucru în uzina noastră, de a înfăptui integral și depăși sarcinile de plan pe anul

Secretarul comitetului 
de partid

Ing. Victor 1OVU
Președihtel6 tomitetillul 

sindicatului
Nlcu GHEORGHE

Ceavșescu, hotărîrea neclintită de a înfăptui obiectivele trasate de Con- greșul al X-lea și Conferința Națională ale partidului nostru, pentru înflorirea multilaterală a României socialiste.
Secretarul comitetului

de partid
Ion BILAN

Președintele comitetului 
sindicatului

Nicolae ȘTEFANESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

Alexandru D1ACONU
Secretarul comitetului 

U.T.C.
Dumitru STANESCU

pentru produse industriale
Piatra Neamț

Inireprinderea de industrializare

către toate unitățile de industrie 
alimentarăactiv în marea întrecere socialistă pentru realizarea înainte actualului cincinal, aplicind in viață indicațiile prețioase ale

1974.
Președintele comitetului 

oamenilor muncii 
Ing. Teodor ȘUTEU 

SssăfOtCirul» corrffletului 
U.T.C.

Constantin FAIMA

*

încadrațids termen a . ....____ ,____ _ ______  __ ___Conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor de lucru și analizelor făcute în întreprinderile de industrie alimentară, stimulați de aprecierea activității din anul 1972 prin acordarea .,Ordinului Muncii" clasa a IÎI-a — muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderea noastră, in frunte cu comuniștii, cheamă la întrecere toate întreprinderile din ramura industriei alimentare și se angajează să realizeze următoarele obiective :• Depășirea planului producției globale și marfă cu 15 milioane lei. Producția suplimentară se va obține prin :— sporirea cantității de carne în viu preluată din sectorul gospodăriilor populației cu 400 tone taurine, pe seama greutății medii ;— realizarea in îngrășătoriile proprii a unui spor de carne în viu de 100 tone peste nivelul planificat ;— creșterea indicelui de valorificare a materiei prime cu 1 500 lei per tonă ;— producerea peste plan a 200 tone conserve carne, 200 tone preparate Carne, 150 tone, preparate și semipreparata culinare, utilizînd mai rațional capacitățile de producție.• Ridicarea nivelului calitativ și de prezentare a produselor alimentare î în acest scop vom asigura :— introducerea în fabricație a 34 sortimente noi cu o producție de 560 tone, din căre 11 sortimente create local.
o Productivitatea muncii va crește cu 1 500 lei față de sarcina planificată.• Realizarea peste plan a unui beneficiu de 1,1 milioane lei.• Reducerea oonsumului de energie cu 800 000 kWh și economisirea a 1 500 tone combustibil convențional față de normele de consum planificate.Călăuziți de orientările și sarcinile cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușesțu la Plenara comună a Comitetului Central al P.G.R. șl Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, vom acționa cu toată dăruirea pentru îndeplinirea exemplară a obligațiilor ce ne revin, asigurînd, în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XI-lea al partidului, realizarea planului pe primii patru ani din cincinal la data de 20 august.

Președintele comitetului 
oamenilor muncii

Emilian PETRESCU
Secretarul comitetului 

U.T.C.
Nicolae BRUJA

către toate întreprinderile 
comerciale de statHotăriți să ridicăm în continuare nivelul calitativ și de eficiență al întregii activități comerciale, să obținem in anul 1974 realizări demne de semnificația marilor evenimente pentru viața și activitatea poporului român — aniversarea a 30 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al P.C.R. -- chemăm la întrecere socialistă toate colectivele de lucrători din întreprinderile comerciale din sistemul Ministerului Comerțului Interior pentru depășirea sarcinilor pe acest an, angajîndu-ne Bă înfăptuim următoarele obiective :• Depășirea planului de desfacere cu amănuntul cu 3,5 milioane lei prin :— atragerea unui fond de marfă suplimentar de la industria locală și unitățile cooperatiste, corespunzător cererii populației ;— îmbunătățirea vitezei de circulație a mărfurilor cu o zi față de plan, prin mobilizarea la desfacere a stocurilor din depozite și magazine și prevenirea formării de stocuri cu vinzare lentă ș.a.• Reducerea cheltuielilor de circulație cu 300 000 lei, prin :— diminuarea cu 2 la sută a perisabilităților normate, printr-o mai bună păstrare și manipulare a mărfurilor ;— sporirea cu 1 la sută a productivității muncii prin organizarea și utilizarea rațională a forței de muncă din magazine și depozite ș.a.• Depășicea beneficiului planificat cu un milion lei J creșterea rentabilității cu 0.2 la sută față de plan.• îmbunătățirea nivelului de servire a populației.Ne exprimăm convingerea că toate colectivele unităților comerciale de stat vor răspunde chemării noastre la întrecere șl, sub conducerea organizațiilor de partid, nu-și vor precupeți eforturile pentru îmbunătățirea aprovizionării și a nivelului de servire a populației, adueîndu-și astfel contribuția la înfăptuirea programului partidului de dezvoltare și înflorire a patriei noastre, de ridicare a nivelului de

Secretarul comitetului 
de partid

Nicolae PRUTEANU
Președintele comitetului 

sindicatului
Toma SIMA

traî al întregului popor.
Președintele comitetului 

oamenilor muncii
Dumitru DORIN

Secretarul comitetului 
U.T.C.

Ștefan D1M1TR1U

primii patru ani din cincinal la data de 20 
Secretarul comitetului 

de partid
Constantin POPOV1C1

Președintele comitetului 
sindicatului

Gheorghe LUCA

către toate unitățile de transporturi 
feroviare

către toate stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturiiLucrătorii Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii din Scorniceștl, județul Olt, analizînd posibilitățile de care dispun pentru ca in 1974 — anul celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist și al Congresului al XI-lea al partidului — să contribuie la obținerea unei producții agricole record, cheamă la întrecere socialistă toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cu următoarele obiective :• Executarea la timp și de cea mai bună calitate a tuturor lucrărilor agricole mecanizate la flecare cultură, astfel incit pe raza consiliului intercooperatist deservit să se realizeze in medie următoarele sporuri de producție : la cultura griului — 400 kg/ha ; la cultura porumbului, 400 kg/ha ; la cultura florii-soarelui — 200 kg/ha. ,• Angajarea și executarea tuturor lucrărilor agricole mecanizate In acord global, prin organizarea activității mecanizatorilor în formații mixte de lucru cu cooperatorii din unitățile agricole deservite.— Prin organizarea mai bună a muncii vom realiza insămințatul porumbului concomitent cu erbicidarea Întregii suprafețe în 10 zile, iar recoltarea griului în 9 zile.• în colaborare cu cooperativele agricole de producție deservite, se va intensifica acțiunea de mecanizare a proceselor de lucru din sectoarele zootehnice, astfei incit să se realizeze :— mecanizarea în totalitate a lucrărilor de producere și recoltare a furajelor ;— bucătării furajere pentru toate termele zootehnice ;— alimentarea cu apă în fiecare adăpost de bovine și porcine— mulsul mecanic la adăposturile de vaci cu lapte,• Creșterea cu 12 la sută față de plan a timpului de folosire toarelOr prin extinderea și diversificarea lucrărilor, folosind mai capacitatea de lucru a utilajelor agricole din dotare.• Raționalizarea consumului de combustibil și lubrefianțl la secțiile de mecanizare, prin încărcarea judicioasă a puterii tractoarelor, evitarea deplasărilor în gol, mai buna gospodărire a produselor petroliere etc., astfel Incit o zi pe lună să se lucreze cu economiile realizate.• Reducerea cheltuielilor de producție cu 5 la sută, obținind economii in valoare de 500 000 lei și depășirea planului de venituri cu 1 100 000 lei, respectiv, cu 15 la sută• Realizarea programului de pregătire a cadrelor și de ridicare acalificării. v ,Ne exprimăm convingerea că toți lucrătorii din stațiunile pentru me-

a trac-deplin

A obține la fiecare hectar o recoltă de floarea- soârelui din care să rezulte minimum 1000 kg ulei este un obiectiv care poate fi atins de către fiecare u- nitate agricolă, iar in viitor — chiar depășit — a- firma într-o recentă convorbire publicată in ziarul nostru („Scintela" nr. 9750) tov. Viorel Vrînceanu, creatorul hibrizilor de floarea- soarelui. Cooperatorii din Tichileștl au dovedit că pot atinge acest obiectiv, obținind anul trecut, pe 300 de hectare, o producție medie de 2 574 kg lâ hectar, cea mai mare recoltă din județul Brăila pe terenuri neirigate.După cum ne spune tov. Titus Șerban, inginerul șef al cooperativei agricole, a- tingerea acestui nivel a fost determinată de reconsiderarea teoriilor privind cultura florii-soarelui. conform cărora numai anumite elemente ale tehnicii de cultivare ar avea impor

tanță. Punctele înscrise în fișa agrotehnică trebuie respectate in totalitate și Îndeplinite cu rigurozitate matematică, pornind de la întocmirea asolamentului și pînă la recoltarea Intr-un termen cit mai scurt, la momentul optim. Transpunerea în practică a acestor lucruri a fost posibilă numai printr-un efort de organizare, conceput după principii științifice, Încă de la amplasarea culturii pe teritoriul unității agricole în acest sens, cunoscin- du-se bine pretențiile florii- soarelui în ce privește planta premergătoare, s-aU ales terenurile pe Care cultura revenea la cel puțin 8 ani.Elementul de bază care a dus la obținerea recoltelor mari a fost, cum era șt normal, aplicarea corectă a tehnologiei acestei culturi. Așezat in nord-estul Bărăganului, teritoriul cooperativei agricole din Tichileștl este adesea lovit de sece

către toate întreprinderile 
producătoare de materiale 

de construcțiiColectivul Combinatului pentru lianți și materiale refractare-Turda, angajat cu toate forțele în realizarea mărețelor sarcini trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, este hotărit să-și înzecească eforturile pentru a obține în acest an noi succese in îndeplinirea sarcinilor de plan. Animat de o înaltă conștiință patriotică, adresează tuturor combinatelor și întreprinderilor producătoare de materiale de construcții chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1974 și se angajează să realizeze următoarele obiective : '• Depășirea producțiel-marfă cu 10 milioane lei, concretizată în principal in : 15 000 tone ciment ; 200 tone cărămizi refractare : 10 000 tone calcar pentru industriile chimică și siderurgică.• Creșterea productivității muncii, față de plan, cu 1 000 lei pe salariat.• Reducerea cheltuielilor de producție planificate dhi care la cheltuieli materiale cu 800 000 lei.• Depășirea beneficiului planificat cu 5 milioane 
o Realizarea prin acțiunea de autodotare a unorschimb, peste plan, in valoare de un milion lei.Ne exprimăm încrederea că, sub conducerea organizațiilor de partid, colectivele unităților producătoare de materiale de construcții, participante la întrecerea Socialistă în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de Sub jugul fascist și a Congresului âl XI-lea al partidului vor pune toată energia șl priceperea lor în slujba sporirii cantitative și Calitative a ‘ ’ .......astfel la realizarea _ ________ _ _____ _______ ____.____mului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

Secretarul comitetului 
de partid

Traian ȘCHIOP
Președintele comitetului 

sindicatului
Teodor StRBU

cu un milion lei,lei.utilaje și piese de
producției materialelor de construcții, contribuind cincinalului înainte de termen, lâ înfăptuirea progra-

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

Ing. Constantin GAETAN
Secretarul comitetului 

U.T.C.
Petru RUSU

Exprimînd prin muncă adeziunea și încrederea deplină în politica internă și externă a partidului și statului nostru, dragostea nemărginită față de Partidul Comunist Român și de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceferiștii din Depoul de locomotive Adjud, în dorința fierbinte de a contribui cit fhai substanțial la îndeplinirea înainte de termen a actualului cincinal, cheamă ia întrecere socialistă pe anul 1974 toate colectivele de muncă din unitățile de cale ferată pentru realizarea și depășirea planului de transporturi feroviare, în depline condiții de siguranță și regularitate a circulației, luindu-și următoarele angajamente :• Depășirea planului de transport cu 2,5 la Sută, ceea ce reprezintă o Creștere de 174 280 mii tone brute km.• îmbunătățirea indicelui de utilizare a locomotivelor.• Remorcarea tuturor trenurilor de călători și de marfă în depline condiții de siguranță a circulației și fără nici o întârziere.• Depășirea productivității muncii planificate cu 3,5 la sută :— vom asigura sporirea indicelui de folosire a timpului de muncă â salariaților la cel puțin 98 la sută :— vom organiza cursuri de calificare și ridicare a calificării întregului personal al depoului.o Reducerea cheltuielilor de exploatare planificate cu 2 la sută, realizind pe această cale economii in valoare de peste 1 800 000 lei prin :— reducerea consumului specific de combustibil cu 1,5 la sută, în valoare de 484 000 lei ;— reducerea consumului de lubrefianți cu 10 la sută, în valoare de 240 000 lei ;— reducerea consumului de energie electrică cu 6 la sută șl a combustibilului tehnologic cu 11 la sută, echivalentul unei economii de 570 000 lei ;— obținerea de economii prin autodotare, în valoare de 500 000 lei.• îmbunătățirea indicilor de utilizare a capacității mașinllor- unelte cu 10 la sută față de realizările anului trecut.• îmbunătățirea activității de inovații, astfel ca economiile post calculate să ajungă la 832 000 lei, adică cu 39 000 lei mai mult față de realizările anului 1973.• Eliminarea accidentelor de muncă,în vederea înfăptuirii acestor obiective, vom acționa cu toată fermitatea, in lumina hotârîrilor Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Sunrem al Dezvoltării Economice și Sociale a României din noiembrie 1973, a prețioaselor indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru utilizarea cit mai judicioasă a locomotivelor, îmbunătățirea continuă a calității reparațiilor și întreținerea acestora, folosirea eficientă a timpului de lucru al personalului de locomotivă și de atelier, înlăturarea oricărei risipe de combustibil, energie '
Secretarul comitetului 

de partid
Ștefanache BALAN
Președintele comitetului

Sindicatului
Iordache PACURARU

și materiale.
Șeful depoului

Ion CRISTEA

Secretorul organizației
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Gheorghe ARNAUTU
Jtă. De aceea, înmagazlna- rea unei rezerve de apă în sol din precipitațiile * de toamnă-iarrtă reprezintă un „punct cheie", un coeficient de siguranță al viitoarei

umidități suficiente dezvoltării în bune condiții a plantelor în toată perioada de vegetație. Cu toate că vara trecută a fost deosebit de secetoasă, cultura
să se asigure densitatea de 37 000 plante la hectar, cea mai potrivită condițiilor de neirigare din unitate. Firește, producțiile amintite au fost influențate in

și testat de mai mult timp — și 150 de hectare cu hibridul „Romsan-53“, care s-a dovedit, încă din primul an de cultură, mai productiv decit soiurile fo-
DIN EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR AGRICULTURII

CUM SE POATE OBȚINE 0 TONĂ DE ULEI 
DE FLOAREA-SOARELUI IA HECTAR

recolte. Arăturile adinei de toamnă și întreținerea lor prin grăpări și discuiri de bună calitate au constituit pîrghii eficiente pentru a- cumularea în sol a unei
florii-soarelui nu a dat niciodată semnele lipsei de apă. Semănatul, care a fost declanșat în 5 aprilie și a dufat numai 3 zile, a fost organizat în așa fel incit

bună măsură și de folosirea semințelor din soiuri productive, cu valoare biologică ridicată. S-au în- sămînțat 150 de hectare cu soiul „Record" — cunoscut
——■ ■ ilosite anterior, datorită rezistenței la secetă, boli și dăunători.Nu mai puțin importantă a fost combaterea dăunătorilor. Imbinînd trata

mentul manual cu cel mecanizat, imediat după răsărire, au fost administrate cite 30 kg HeclotoX la hectar în termeh de numai două zile, eliminîndu-se pericolul apariției dăunătorilor. Apoi, atenția a fost îndreptată spre întreținerea culturii fără buruieni, in așa fel incit rezerva de apă și hrană din sol să fie folosită exclusiv de către plante. S-au aplicat trei prașlle mecanice și două manuale. Pehtru realizarea îh bune condiții a polenizatului au fost asigurați cite doi stupi la fiecare hectar.Recoltele mari care se anunțau, prin evaluările făcute, au impus organizarea temeinică a recoltatului, lucrare care s-a efectuat în totalitate mecanizat. Aceasta a permis terminarea lucrării în numai 7 zile, fapt de o deosebită importanță, deoarece fiecare zi în plus ar fl însemnat pierderi irecuperabile de recoltă prin scuturare.„Tehnologia recomanda

tă de specialiștii unității noastre s-a răsfrint în producții mari și datorită înțelegerii de care au dat dovadă cooperatorii, care, lucrînd în acord global Cultura, au fost interesați să aplice corect toate lucrările pentru a realiza recolte cit mai mari" — ne spune Ion Nica, președintele cooperativei. Munca membrilor cooperatori a fost organizată pe echipe, dintre acestea distingîndu-se cea condusă de Mihalache Mazilu, care a realizat pe terenul atribuit cite 2 720 kg la ha. Același lucru se poate spune și despre echipa Condusă de Ilie Horneț.Pentru anul acesta, cooperatorii din Tichilești și-ău propus să obțină o producție de 3 000 kg floa- rea-soarelui la hectar, în condiții de neirigare, lucru absolut posibil dacă se iau în considerare condițiile tehnico-materiale de care dispune cooperativa.
Ștefan DORGOȘAN

propice unei dezbateri aprofundate, deschise, in deplină cunoștință de cauză și constructive, cu participarea și contribuția activă de idei, propuneri și angajamente ale fiecărui lucrător.Cum este și firesc, pretutindeni, adunările generale vor stărui cu precădere asupra problemelor și sarcinilor prezentului, ale producției din acest an, anul calității și eficienței superioare. Ca atare, este imperios necesară desfășurarea unei activități eficiente în toate sectoarele, orlentindu-se eforturile spre folosirea deplină a potențialului tehnic, uman și material de care dispunem.Dările de seamă ce vor fi prezentate, precum și dezbaterile se vor dovedi cu atât mai substanțiale și utile cu cit vor fi axate pe principalele obiective și sarcini de producție care stau azi în fața întregii noastre clase muncitoare, în fața colectivelor din toate unitățile economice și care urmăresc, în esență, obținerea unei sporite eficiențe economice în absolut toate domeniile producției materiale. Folosirea integrală a capacităților dc producție și a suprafețelor construite, prin îndesirea utilajelor (de preferință, realizate prin autodotare), pentru a se obține maximum de producție ; introducerea tehnologiilor noi și moderne, precum și perfecționarea din mers a fluxurilor tehnologice existente ; ridicarea nivelului calitativ al producției pe calea reproiectărilor și asimilării în fabricație de noi produse cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, introducerea în producție a progresului tehnic ; grija individuală și colectivă pentru creșterea productivității muncii atât pe fiecare mașină, cit și pe ansamblul întreprinderii, pregătirea din vreme a cadrelor pentru obiectivele noi ; reducerea continuă și bine marcată a costurilor de producție șl, Îndeosebi, a cheltuielilor materiale, prin reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie ; întreținerea și buna exploatare a utilajelor existente în dotare, atât pe calea Întăririi disciplinei și răspunderii personale, dar și printr-un control riguros ; asigurarea ritmică a producției destinate exportului și sporirea eficacității acestuia — toate aceste sarcini reclamă, pentru îndeplinirea lor, o foarte pronunțată concentrare de forțe Umane și materiale, o angajare și o participare totală, a fiecăruia și a tuturor.La sarcinile economice mari, comune unităților, se adaugă altele, specifice ramurii și chiar întreprinderii. Astfel, in construcții, sarcina de căpetenie constă in asigurarea punerii în funcțiune, la termenele planificate și realizate cu costuri cit mai reduse, a obiectivelor economice noi, menite să contribuie la creșterea producției materiale problemă in Care slntem interesați îrt Cel mai Înalt grad. După cum, în unitățile de transporturi utilizarea mai bună a parcului de material rulant existent, precum și economisirea de carburanți și energie, trebuie să ocupe în continuare un „loc de vîrf" pe ordinea de fiecare zi a preocupărilor. Obiective majore revin, cum este firesc, adunărilor generale din institutele de cercetări și proiectări, dată fiihd sarcina de a crește contribuția lor la .asigurarea Îndeplinirii prevederilor din planul de dezvoltare eco- nomico-socială pe acest an.Concomitent cu dezbaterea sarcinilor economice pe anul 1974 și adoptarea măsurilor tehnico-organi- zatorice pentru îndeplinirea lor și a angajamentelor asumate în întrecere, apropiatele adunări generale vor aproba acordarea titlului de „fruntaș în întrecere" celor mai buni muncitori, ingineri și tehnicieni, ca și echipelor, brigăzilor, secțiilor și atelierelor ale căror colective s-au distins în activitatea de producție pe anul trecut.Așadar, în adunările generale ale oamenilor muncii se vor lua multe decizii de însemnătate excepțională pentru realizarea planului pe acest an ; participanții vor aduce la tezaurul experienței colective multe propuneri și sugestii vizînd ridicarea eficienței întregii activități economice. Totul va depinde de măsura în care aceste propuneri vor fi analizate cu grijă ulterior. Reamintim obligativitatea de a se răspunde, în cel mult 30 de zile de la adunarea generală, tuturor celor ce au făcut propuneri de orice natură. Se știe că numai consultând larg oamenii muncii și ținînd seama de părerile lor se poate ajunge, cu deosebire în sfera producției, la decizii și măsuri care să reflecte realitatea din întreprindere, să canalizeze forțele spre Împlinirea intereselor generale ale economiei și să întrunească adeziunea generală — condiție de bază în realizarea oricăror hotăriri.Se spune adeseori — și de altfel sîntem cu toții de acord — că în înțelepciunea colectivă, în spiritul muncitoresc, militant și creator, in dezbaterile oamenilor muncii găsim experiență și sinteza multor fenomene pozitive. Prin urmare, adunările generale constituie un bun prilej pentru orice conducător din economie, de a cunoaște realitatea și problematica economică și socială cu care se confruntă cei angajați direct în producția materială. Dc aceea, centralele industriale, ministerele economice, celelalte organe de sinteză, comitetele executive ale consiliilor populare vot repartiza din timp cadre cu munci de răspundere care să sprijine pregătirea adunărilor generale din întreprinderile productive și să soluționeze problemele de care depind îndeplinirea și depășirea planului pe 1974.Nu încape îndoială că organele șl organizațiile de partid, sub a căror directă și competentă îndrumare se vor desfășura pregătirea și apoi lucrările adunărilor generale ale oamenilor muncii, împărtășesc unanim răspunderea ce le revine. Avînd loc la început de an și, mai ales, ținin- du-se seama de însemnătatea obiectivelor ce le stau pe agendă, apropiatele adunări generale vor avea o influență cu totul deosebită asupra mersului producției pe întregul an. Tocmai de aceea, pregătirea temeinică și desfășurarea in condiții optime a adunărilor generale trebuie să constituie principala sarcină politică a organelor și organizațiilor partidului in aceste zile ale anului 1974, an al unor noi și mărețe realizări în înfăptuirea cincinalului înainte de termen, în mersul înainte al patriei noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.
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ȘCOALA Șl EDUCAȚIA Carnet cultural
POLITICO-CETĂȚENEASCĂ

A ELEVILOR
PIONIERII

Șl ÎNVĂȚĂTURA

Oră de dirigenție la Școala generală din Recea, o comună nu departe de Baia Mare. Elevii din clasa a V-a stau de vorbă cu diriginta lor, profesoara Elisabeta Boca, încercînd să răspundă la întrebarea : „sînt prea mic pentru a-mi sluji patria?". Pentru această discuție, diriginta le-a cerut să răspundă pe scurt, în scris (fără a se iscăli), la următoarele întrebări : ce este patria ? cum o pot sluji oamenii mari ? dar copiii? Acum, în ora de dirigenție, sînt citite și comentate părerile exprimate de elevi :— ...patria este casa noastră, este leagănul nostru... este locul în care trăim, învățăm și muncim... este viitorul noștru... e ceva ca lumina ochilor și a frunții... ea ne este mamă și tată... este Republica Socialistă România...Copiii sînt emoționați de propriile lor cuvinte, de plasticitatea imaginilor, sînt curioși să afle cine sînt autorii celor mai izbutite.Răspunsurile scrise sînt completate acum, în clasă, cu alte și alte aspecte, văzute de elevi în comuna lor, la locul de muncă al părinților — mineri, constructori, crescători de animale — în „excursiile la Baia Mare și In alte localități din județ.— ...eu îmi slujesc patria îngrijind șl păstrînd bunurile obștești, învă- țînd, învățînd ca să ajungem oameni în toată firea și să putem înălța patria spre comunism... respectînd pe părinții mei și pe cei din jur... învă- țind...Concluzia firească a discuției : nu, nu sint prea mic pentru a-mi sluji patria I— La vlrsta copilăriei, a școlii generale, educația politică-cetățeneas- că pe care este chemată s-o realizeze școala presupune ca element fundamental CUNOAȘTEREA și ÎNȚELEGEREA de către copil a realității în care trăim, a vieții noi din patria noastră — este de părere prof. Elisabeta Boca. Din moment ce societatea noastră socialistă, locul în care trăim și muncim, programele de Invățămînt ne oferă cadrul excelent pentru o muncă educativă, cu un bogat conținut de idei și emoțional, preocuparea, grija noastră de căpetenie trebuie să fie aceea de a găsi formele cele mai adecvate de lucru cu copiii — la lecții, în activitățile din afară de clasă și școală, în toate împrejurările — pentru a le înlesni înțelegerea vieții.în multe din școlile Maramureșului, strădania și preocupările slujitorilor școlii pentru educația poli- tico-cetățenească a copiilor și a tinerilor sînt vizibile, iar rezultatele pe măsura așteptărilor. Nu ne-a fost ușor să alegem, din multitudinea acțiunilor întreprinse, cu concursul cadrelor didactice, al organizațiilor de partid, al organizațiilor de pionieri și U.T.C., exemplele cele mai ilustrative.— Constatăm, în cele mai multe împrejurări, că, de fapt, educația politico-cetățenească înseamnă, pentru elevii noștri, ATITUDINE. PARTICIPARE LA ACȚIUNE în vederea realizării obiectivelor politice, economice, culturale ale poporului și partidului nostru — consideră prot. Nicolae Fornade, directorul Grupului școlar minier din Baia Mare. De aceea, întotdeauna ne străduim să le oferim elevilor noștri nu numai noțiuni și precepte educative, ci și

prilejul concret al transpunerii lor efective în viață, ca dovadă că ei le-au înțeles și le-au însușit.ACest „prilej" înseamnă, în practică, foarte multe lucruri. Aici, în școală, cei mai mulți profesori și di- riginți se străduiesc să îmbine cît mai firesc formele și modalitățile de informare politică a elevilor, de educație și conduită cetățenească, cu pregătirea profesională și cu obiectivele de lucru de la viitoarele locuri de producție. La anul III — electricieni de întreținere asistăm la o discuție Ilotărîrii ComitetuluiC.C. al P.C.R. în legătură cu dezvoltarea energeticii și măsurile de economisire a combustibililor și energiei electrice. Elevii de școală profesională, care numai peste cîteva luni se vor încadra în producție, vorbesc cu convingere despre semnificația politică și socială a măsurilor preconizate de conducerea partidului și statului nostru, dar, ca adevărați „specialiști" în materie, fac socoteala ce înseamnă reducerea cu un singur procent a consumului de energie cum se pot bustibil la Aproape pe vați-ore și ție, discuția conștiință și riginta, profesoara Doina Brâncuș, și le-a propus spre dezbatere în ora de dirigenție îneepută cu acest „moment" de informare politică.Și la Centrul școlar de construcții din Baia Mare, educația politico-cetățenească a elevilor — ca țel fundamental al întregii activități din școală — și-a conturat un cadru deosebit de rodnic de acțiune. Elevilor — constructori de mîine ai Maramureșului, ai țării — li s-a încredințat înalta răspundere cetățenească de a-și clădi singuri școala. La chemarea organizației U.T.C., elevii au primit cu entuziasm să-și „petreacă" vacanța de vară lucrînd pe șantierul școlii. într-un singur an au ridicat o primă clădire cu 12 săli de clasă (pe care au mobilat-o și împodobit-o, prin Inițiative tinerești la fel de remarcabile), se află la roșu cu construcția celuilalt corp cu 13 săli de clasă și au turnat fundațiile pentru două hale industriale-școală.Participarea elevilor-constructori la această lucrare înseamnă pentru ei mindria de „constructori ai școlii", nume cu care sînt cunoscuți de toți tinerii din oraș și chiar din alte părți ale țării.— Pe acest fundal de muncă și învățătură se desfășoară ceea ce numim, de obicei, proces educativ — ne spune prof. Ioan zlnjjheluță — formarea spiritului de disciplină și economie, de grijă șl răspundere față de avutul obștesc, stimularea dorinței de a participa In marea operă constructivă ce se desfășoară in județul, in țara noastră.Intr-o discuție tunde, cu cadre ai organizațiilor neret din școlile și reprezentanți de invățămînt — organizată cu concursul Inspectoratului școlar al județului Maramureș — am încercat să aflăm, dincolo de certele împliniri și satisfacții ale activității de educație politică și cetățenească a elevilor, ce direcții de lucru au fost

și reparații, pe marginea Executiv al

electrică In industrie, face economii de com- fiecare loc de muncă, neobservate, de la kilo- procente de produc- ajunge la noțiunile de constrîngere pe care di-

in jurul mesei ro- didactice, secretari de partid și de ti- orașului Baia Mare ai forurilor locale

UN REUȘIT SPECTACOL TEATRAL LA TELEVIZIUNE

„Femeia fericită"
de Corneliu LEUTV. în- altor rea-

Incă insuficient fructificate, ce greutăți întîmpină școala în realizarea importantei sale misiuni educative.— In îndeplinirea responsabilităților sale politice, sociale, școala are nevoie de sprijinul total al familiei .— ne spune prof. Elena Negru, directoarea Școlii generale nr. 11. Desigur, lucrăm și cu părinții elevilor noștri, le explicăm și lor principiile educative pe tem copiilor, dar, ori nu reușim să facem ca școala și familia să acționeze în deplină consonanță. In această privință, ne-ar fi de mare folos dacă organizațiile de partid din întreprinderi ș' instituții s-ar ocupa mai atent de modul cum membrii lor iși îndeplinesc îndatoririle de părinți, cum contribuie la formarea politică, cetățenească, etică a copiilor lor.— Mai ales in centrele cu densă populație tînără, cum este orașul Baia Mare, cred că teatrele, instituțiile de cultură, editurile ar trebui să-și orienteze mai ferm activitatea, spre a satisface nu numai cerințele spirituale ale tineretului, dar și a contribui programatic la educația Iui politică, cetățenească — este de părere ing. Constanța Filip, directoarea Centrului școlar de construcții. Și încă ceva. Cînd a trebuit să ne ornăm școala, cînd elevii de la cămin au căutat pentru colțul lor de studiu fotografii ale unor personalități remarcabile ale științei și culturii, portretele 'scriitorilor, savanți- lor îndrăgiți, a căror pildă de muncă și viață încearcă să o n-am găsit. In și centrele de fotografii ale mult sau mai unor cîntăreți despre care mîine sau poimîine nimeni nu-și va mai aminti. Se vind, de asemenea — adevărată impietate — cărți de joc cu... portrete de scriitori ! La ce bun o asemenea producție ?Ca o concluzie a anchetei noastre și, totodată, ca o condiție esențială pentru profunzimea și eficiența muncii politice a școlii am nota entuziasmul și pasiunea, răspunderea educatorului față de îndeplinirea îndatoririi sale de comunist. Și satisfacția că în școlile maramureșene întîlnești astăzi nenumărați profesori și învățători care se consacră cu pricepere și dăruire creșterii și educării oamenilor de mîine ai Maramureșului, ai țării întregi.

care le transmi- din păcate, une-

urmeze, schimb, toate librăriile difuzare sînt pline de unor vedete (mai puțin îmbrăcate), ale autohtoni și străini

Florica DINULESCU 
Gheorghe SUSA.

teatr

Astăzi are loc în Capitală plenara Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Despre această manifestare am avut o scurtă convorbire cu tovarășul VIRGILIU RADULIAN, președintele C.N.O.P.— Care este ordinea de zi a plenarei ?— Obiectivul fundamental al dezbaterii 11 va constitui problema contribuției activității pionierești la formarea atitudinii inaintato față de învățătură, modul cum organizația pionierilor își poate spori contribuția la transpunerea în viață a hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R., din iunie 1973, privind dezvoltarea și perfecționarea tnvăță- mîntului. Va mai fi prezentată o informare cu privire la desfășurarea activității internaționale a C.N.O.P. pe anul 1973, în care se va releva faptul că în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, organizația pionierilor și-a dezvoltat relațiile cu organizații de pionieri și copii din numeroase țări ale lumii.— Cine participă Ia plenară ?— Directori de școli, comandanți instructori de unități șl locțiitori pionieri al președintelui C.N.O.P., academicieni șl oameni de știință și cultură, reprezentanți ai forurilor centrale cu care organizația noastră conlucrează în educația copiilor — Ministerul Educației și învățămîntului, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Culturii și Educației Socialiste etc.— Ce măsuri mai importante vor fl incluse in planul de muncă și planul_ de relații externe ale ce va fl a-

va le organizează anual In fiecare țară — o atestă.„Prezint în această expoziție — ne-a spus MARGARETA STERIAN — o serie de lucrări realizate in ultimii doi ani. Din punct de vedere tematic, m-am orientat spre scene de gen, imagini folclorice, peisaj și flori. Scenele de circ m-au atras, de asemenea, pentru munca grea și tn același timp artistică pe care o reprezintă. Veneția fastuoasă și liniștită mi-a plăcut de asemenea.Urmăresc prin intermediul acestei expoziții nu numai o confruntare cu mine însămi, ci In primul rind o confruntare cu publicul. As dori ca fiecare să recepteze, conform propriei sensibilități, a propriilor preocupări, aceste lucrări. Nu vreau să impun. Prezint’doar."
CASA MUZEU 

„MIHAI EMINESCU" 
IN RESTAURARE

Expoziția descoperirilor 
arheologice ale Republicii

• •

Populare Chineze

de relații C.N.O.P. pe anul 1974, doptat la plenară 7— Planul nostru de 1974 este orientat Hotărîrii Secretariatului P.C.R. referitoare la în acest an a unui bogat program de manifestări dedicate aniversării unui sfert de veac de existență a Organizației pionierilor din România. Sînt prevăzute, de asemenea, ample acțiuni cultural-educative prin care pionierii vor aduce omagiul lor celei de-a XXX-a aniversări a eliberării și Congresului al XI-Iea al partidului.

muncă pe in spiritul C.C. al organizarea

F. D.

LA GALERIILE DE ARTA 
„SIMEZA"Galeriile de artă „Simeza" Magheru nr. 20) s-a deschis

— La casa memorials Mihai E- minescu din Ipotești — ne-a spus tovarășul profesor loan Costaș, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Botoșani — au început lucrările de restaurare. Am pornit de la tipul casei Eminovici și intenția noastră este să reconstituim acest tip. Lucrarea se desfășoară sub controlul direcției monumentelor istorice.— Ce va putea vedea vizitatorul tn noua casă Mihai Eminescu 1— Vrem ca vizitatorul ce vine la Ipotești să fie introdus atît tn atmosfera de familie cît și In universul creației poetului. Una din camere, pe baza detaliilor din lucrarea lui George Călinescu „Viața lui Mihai Eminescu", va reconstitui atmosfera salonului familiei Eminovici, iar alta — odaia de dormit. A treia cameră va ilustra, prin exponatele sale, două idei : că Ipo- teștii sînt locul copilăriei poetului, că aceste locuri au constituit o puternică sursă de inspirație. Holul casei va fi rezervat organizării unor expoziții. Reconstrucția casei va fi terminată în mai-iunie 1974. Casa-muzeu va avea o cu totul altă înfățișare decît pînă acum, iar exponatele vor fi mult mai diverse.
PREMIERE TEATRALE

O reușită ■ teatrului scriindu-se în continuare lizări de prestigiu ale scenei cu cei mai mulți spectatori, a fost spectacolul recent, remarcabil, cu „Femeia fericită".Piesa lui Corneliu Leu concentrează în chip remarcabil cîteva planuri dramatice substanțiale. Intîlnim in desfășurarea ei o dezbatere, privind falsa și adevărata fericire a femeii- soție, mamă și valoros medic ; o alta privind conflictul dintre generații și căile rezolvării acestui conflict, cu un accent binevenit pus pe osmoza, pe transferul de idealuri și de resurse morale — făcut nu numai dinspre generația matură către cea tinără, ci și invers. Un alt plan important al piesei privește problemele conducerii politice, ale respectării și dezvoltării principiilor democrației, eticii și echității sociale. Probleme ca : înțelegerea și exercitarea puterii ca răspundere energică, eficientă și nu ca abuz, capacitatea conducătorului de a-și recunoaște greșelile, dar și cea de a rămîne ferm pe pozițiile pentru care și-a riscat cîndva viața, da a apăra și demonstra convingător — prin fapte, prin intervenția în cursul existenței, prin rezistenta și triumful „la greu" — superioritatea principiilor comuniste, situează „Femeia fericită" în centrul de interes al publicului.Spectacolul TV (atît prin adaptare, cît și prin regie) a operat o subtilă adîncire a frămîntărilor interioare, a dat o acuitate inedită dezbaterilor angajate, semnificațiilor lor etice și politice și a operat o deschidere (inedită totuși față de textul cunoscut de la lectură) dinspre zona unor probleme de familie de interes mai restrîns, către cea a problemelor ridicate de dezvoltarea noastră socială, de raporturile dintre generații sau de cele cristalizate In interiorul uneia singure — Intre indivizi cu puncte de pornire și, mai ales, evoluții diferite. Și credem că nu greșim afirmînd că, mai ales spectacolul la care ne referim, a dat lucrării lui Corneliu Leu, scriitor preocupat statornic de problematica actualității, o certă dimensiune de teatru politic.Soluții bine alese privind conceperea cadrelor, alternarea unor scene de teatru cu imagini filmate și cu fragmente de peliculă documentară (care ne-au readus In memorie urgia inundațiilor și examenul de forță și solidaritate umană, dat atunci), au contribuit la această reușită.Meritul principal al spectacolului 
TV (în regia lui Nicolae Motric)

rămîne însă cel al distribuției și îndrumării interpreților — performanțele realizate de actori binecu- noscuți precum Silvia Popovici și Colea Răutu, Octavian Cotescu, a- portul substanțial al unor interpreți mai tineri : Viorel Comănlci și Melania Cirje.Silvia Popovici a dat o interpretare tulburătoare „femeii fericite". Am aflat, urmărind-o, binecunoscutele sale calități dar și acele elemente de surpriză pe care ți le dau întotdeauna actori cu adevărat talentați — calități inedite, care stau sub semnul „identificării cu personajul" — fiind de fapt, în chip paradoxal, autentice acte de creație. Interpreta „femeii fericite" și-a compus cu simplitate personajul, în sensul adînci- rii dilemelor lui psihologice, sugerării unei stări dramatice preexistente declanșării conflictului, dar mereu disimulate cu discreție. Miza pe substanța replicii s-a îmbinat — ca și in cazul partenerului ei de joc, Colea Răutu, căruia i-a revenit o altă partitură dificilă — cu forța de expresie a chipului, a privirii. Colea Răutu a marcat, la rîndul său, alte succese în valorificarea creatoare a textului. Dialogurile angajate (cu fiul său, cu Andronic) au căpătat incandescența • unor dezbateri grave de idei, apte să pună în evidență maturitatea, omenia, siguranța, autoritatea, capacitatea profesională, ca și simțul autocritic al „președintelui" și să-i contureze dimensiunile eroice. Foarte exact în rol, cu un efort notabil de sobrietate, refuzînd caricaturizarea personajului (său) negativ, (realizat de Corneliu Leu cam neclar și nu intru totul convingător) a fost Octavian Cotescu.Cuplul tinerilor Dan și Ileana, care „iau viața în piept", plini de personalitatea necesară transformării visurilor în realitate, curajoși în fața consecințelor actelor lor, a găsit în Viorcl Comănlci și Melania Cîrje doi interpreți sensibili și plăcuți. C. Tu- rian, Ion Siminie, (luptînd cu lipsa de consistentă subtilitate a rolurilor comice) și Arcadie Donos au contribuit la îmbogățirea paletei caracterelor acestei piese străbătută de o caldă omenie.Prin „Femeia fericită" de Corneliu Leu, micul ecran ne-a prilejuit un plăcut moment de reflexie prin artă asupra frumuseții morale a constructorilor socialismului mereu dornici, mereu capabili de autodepășire și perfecționare, mereu înarmați în lupta pentru fericire — o fericire înțeleasă într-un sens mai larg, care include nu numai „familia mică", ci și marea familie, a poporului din care fac parte.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solist : Xaver Dressier 
— 20.
• Opera Română : Rigoletto — 19.
• Teatrul de operetă ; Țara 
surisului — 19.30.
«j Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Coana Chirița —
19.30. (Sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf ? —, 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureantt) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. A tex. Sahia).: Pu
terea și adevărul — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune
— 19.30.
o Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Glulești : ...Eseu —
19.30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra și Aligru
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 17.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" (la Casa de cultură a stu
denților) : Bucătăria — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată imposi
bilă — 19.30. (la sala Palatului) : 
Caruselul melodiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece —
19.30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul Busch-Roland
— 16; 19,30.

■

La (Bd. recent o expoziție da pictură semnată de binecunoscuta artistă bucu- reșteană MARGARETA STERIAN. Această a 14-a expoziție personală a sa include experiența unei variate și extrem de bogate munci artistice care Înscrie în palmaresul său numeroase participări la expoziții în țară și străinătate. Muzeul de artă al Republicii Socialiste România prezintă astfel In expunere permanentă lucrări ale artistei, tot așa după cum muzeele din Cluj, Galați, Suceava, :‘!3uzău, Tg. Jiu sau Muzeul da artă modernă din Paris au în patrimoniul lor lucrări ale Margaretei Sterian. Piesele de ceramică, pe care artista le prezintă și în această expoziție s-au bucurat, de asemenea, de aprecieri elogioase. Cele două premii obținute în cadrul expoziției pe care Academia internațională de ceramică de la Gene

• Pe ’ scena TEATRULUI GERMAN DE STAT DIN TIMIȘOARA a fost prezentată miercuri seara a cincea premieră a actualei stagiuni, comedia „Fata din suburbie" a clasicului austriac Johann Nepomuk Nestroy. Spectacolul este realizat în regia lui Raimund Binder, scenografia fiind semnată de Virgil Mi- loia și Alexandru Winterfeld. Ilustrația muzicală : Wolfgang Binder.• TEATRUL DE STAT DIN TURDA a prezentat aseară premiera absolută a piesei „Misterioasa convorbire telefonică" de Virgil Stoenescu. Regia spectacolului este semnată de Ion Dan, decorurile *1 costumele de Gheorghe Matei.tn distribuție ; Mihai Ionescu Vrănești, Smara Marcu, Ana Pă- deanu Florescu, Simon Salcă, Eugenia Chioreanu Jiga, Petru Don- doș, Stelian Stancu, George Bos- sun, Iuliu Giurgiu.• TEATRUL DE REVISTA „FANTASIO" DIN CONSTANȚA și-a redeschis stagiunea în sediul propriu, complet renovat, cu premiera spectacolului „Super-Fantasio".

Varietatea și originalitatea atît de caracteristice creațiilor artistice chinezești sint Încă o dată ilustrate prin intermediul expoziției „Descoperirile arheologice ale Republicii Populare Chineze" — expoziție prezentată publicului bucureștean în sălile Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România (str. Știrbei Vodă nr. 1).Organizată de Comitetul chinez pentru organizarea expoziției descoperirilor arheologice și Oficiul pentru organizarea expozițiilor din cadrul C.C.E.S., pe baza acordurilor încheiate între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, a- ceastă expoziție ilustrează, prin categorii de obiecte specifice culturii și modului de viață chinez, trăsături tehnice și decorative proprii. Expoziția înlesnește în același timp o cuprindere complexă a fenomenului artistic chinez privit atît sub aspectul său istoric, evolutiv, cît mai ales sub acel artistic.Morfologia particulară a obiectelor de bronz, mai puțin cunoscute la noi, cît și a celor realizate din porțelan, jad sau mătase cu un decor și o cromatică atît de specifice, marchează a- cum, pentru publicul românesc, un proces de creație unitar în pofida variatelor sale aspecte particulare înregistrate de-a lungul timpului. De altfel, lucrările prezentate în această expoziție sînt reprezentative pentru cîteva din cele mai importante etape ale istoriei Chinei situate Intre Perioada Primăverii și Toamnei (770— 475 l.e.n.) și dinastia Min (1368—1644 e.n.) Valoarea practică și socială a acestor plăsmuiri ale îndemînării, minuției în execuție și inventivității meșterilor chinezi se îmbină cu valoarea artistică inexprimabilă a fiecărei piese în parte.Prezentată mai întli la Tokio iar apoi în- tr-o mare expoziție la Paris (Petit Palais) expoziția poposită în sălile Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România prezintă doar o parte a tezaurelor arheologice descoperite în ultimii ani. Căci, după cum precizează catalogul expoziției : „...sînt pre-

tentate o parte din 
obiectele descoperite 
și ruinele sau in mor
mintele dispersate in 
16 provincii, orașe sau 
regiuni autonome, cum 
sint : Anhuei, Hupei, 
Hunan, "Yunnan, Kuan- sî, Ciansu, Hănan, 
Hăpei, Senst, Pekin 
etc., majoritatea obiec
telor fiind descoperiri 
recente, de la Marea 
Revoluție Culturală 
Proletară încoace".Datorită unor condiții istorice specifice, China și-a dezvoltat o cultură aparte cu trăsături specifice greu de intîlnit în altă parte. începuturile ei sînt ilustrate în această expoziție prin obiectele găsite în mormîn- tul marchizului Tsal din Perioada Primăverii și Toamnei în Soușien, provincia Anhuei (sec. V. î.e.n.), socotite printre cele mai importante ansambluri de descoperite în nouă. Discreția exprimării, gante, stilizarea motivului structuri uneori notone dar necontrastante, în aceste bronzuri ca și în cele aflate Intr-un mormînt din vremea dinastiei Han de Apus de la Hopu, provincia Ku- ansî (sec. I. î.e.n.), sau In cel de la Șițaișan în Cinin, provincia Ydunan atestă, pe lingă nivelul înalt al tehnicii turnării bronzurilor, măiestria cu totul deosebită a meșterilor chinezi.Mereu alte șl alte fațete ale imensului caleidoscop al naturii și vieții caracteristice poporului chinez sînt cuprinse în fiecare din aceste obiecte ale artei sale tradiționale o- ferind, acum, privitorului român, nu numai deschideri asupra gîndirii artistice străvechi dar și perspective nebănuite asupra unor obiceiuri și tradiții interesante din punct de vedere Istoric. Și, n-ar fi decît să privim printre piesele mormîntului prințului ¥1 Te din vremea dinastiei Tan, de Ia Kienșen, provincia Șensî (anul 706 e.n.) ansamblul picturilor murale (copie) sau marele sarcofag pe al cărui pereți, atît în interior, cît șl în exterior, au fost gravate prin linii continui personaje, păsări și animale, flori și ierburi, uși și ferestre, sau din

formela

N. STANCU

bronz Chinaele-decorației pe mo-

piesele mormîntului de la Ciuciou din vremea dinastiei Han de Răsărit, provincia Ciansu (secolul Ii e.n.), giulgiul de jad cusut cu fire de argint, pentru a avea o imagine complexă a epocii în care au fost create.Aparenta simplitate ascunde întotdeauna o știință prodigioasă, o muncă atentă și susținută în care materialul folosit este parcă învestit de fiecare dată cu funcții spirituale și morale. In materia delicată a porțelanului au fost imprimate gesturi firești, cotidiene sau rituale ca în cazul figurinelor feminine descoperite în mormîntul Cianșîn din timpul dinastiei Suei, de la Anyan, provincia Hănan importante și pentru cercetarea porțelanului alb din nord în primele etape ale producției sale. Porțelanurile din cuptorul Ting reflectă, de asemenea, nivelul tehnic ridicat al acestora la începutul dinastiei Sun de Nord (960— 1127 e.n.) descoperind parcă în fiecare dintre piese energii poetice. Este o lume proprie — a luminii și culorilor discrete, delicate, o lume care reflectînd moduri de viață foarte concrete sub aspect utilitar își au o existență proprie sub raport artistic. Caracterul decorativ și gravitatea, spontaneitatea și știința se află în- tr-o organică simbioză în măsură să pună pe deplin în evidență laturi dintre cele mai importante ale inepuizabilului tezaur de spiritualitate pe care îl conține arta veche chineză.In ansamblul expoziția Muzeului Republicii România din imagini diverse un univers spiritual organic constituit, oferă prilejul unei cunoașteri sensibile a u- nora dintre cele mal prețioase creații artistice ale Chinei. Pe lingă semnificația u- nui eveniment științific și artistic, expoziția o are și pe aceea a unei contribuții la o mai bună cunoaștere între popoarele noastre, la dezvoltarea in continuare a bunelor relații.

său din sălile de Artă al Socialiste recompune

Marina PREUTU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: cinema

(Urmare din pag. I)

LUCEA- 
16; 18,30; 
11; 13,30:

producție Mosfiîm, regia : G. Eghiazarov, cu : G. Jjenov, A. Kuznețov

4

— Am și altfel de vești. De pildă, iată o comunicare critică pe care o transmit din partea tov. Mihai Chirilă, director la direcția agricolă : „Pentru a se putea obține 30 000 kg cartofi la hectar, pînă la sfirșitul primului trimestru trebuie să se asigure de ministerul de resort 1 060 tone îngrășăminte azotoase și .875 tone fosfatice — socotite în substanță activă. Mai sînt necesare unele cantități de substanțe pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor, erbicide și mașini de stropit și prăfuit și ne te-lor, erbicide și i stropit și prăfuit mem să nu...“.— E de-ajuns. siguri că apelul lor va fi recepționat de ministerele de resort.— Dar mai sint și alte foruri de resort cărora le trebuie adresate unele mesaje din partea satelor.— Care sate ?— De pildă, vene.— Să auzim, Căpraru.— Iată, am telefon cooperativa agricolă din Petroșani, județul Prahova. Mi-a răspuns chiar președintele, tov. Ion Stoica. L-am întrebat : ce gînduri aveți, la început de an, pentru a obține recolte mari, că cele din anul trecut, la grîu și porumb, n-au prea excelat ? Mi-a răspuns : fertilizăm terenul, reparăm solariile, definitivăm planul de producție. Vă spun telegrafic,

Sîntem suceveni-

cele praho-Constantinchemat la

iar mă cheamă la ju- Știți, dacă s-ar mai o consfătuire cu președinții de cooperative, aș ridica-o ca o problemă importantă. In lunile de vîrf, vara și toamna, stau mai mult in ședințe. Jumătate din timp îl petrec în afara cooperativei și de aceea treburile nu merg bine. Mai vin tovarăși în control, te țin două ore în birou de vorbă și în loc de „la re-

al cooperativei Strejeștii de Jos, de unde transmit. L-am găsit lucrînd la întocmirea planului de producție și financiar pe a- cest an.— Desigur, planul cuprinde prevederi mobilizatoare. Anul 1974 trebuie să fie anul producțiilor record.— Da, oamenii sînt hotă- rîți să muncească mai bine. Dar inginerul are o do-

n-am obținut decît 700 kg sămînță la hectar în loc de cîteva mii de kilograme de porumb. Sigur, pot interveni modificări în structura planului, dar aceasta să ni se comunice din vreme, astfel fie totuși în funcție organizăm fel, e păcat de pămînt".— Pămînt ? Am eu niște vești in legătură cu pămin-
incit planul să plan. Pentru că, de aceasta, ne și munca. Alt-

Iarna e un sfetnic bun
vedere" îți spun ; clnd mai venim pe aci, să putem constata că lucrurile s-au îndreptat. De ce n-ar merge pe cîmp să vadă ce probleme se ridică, să ne ajute concret la rezolvarea lor 1 Și sînt destule : nu am cu ce să lucrez în solarii ; la S.M.A. — tractoare cite vrei, dar nu găsești o freză, un nivelator ; continuăm să executăm lucrările tot rudimentar... Mi-a închis telefonul că... se grăbea la ședință. Timp pierdut pe apa... Prahovei.— Las-că, din punctul ăsta de vedere, nici Oltul nu mi-e rușine.— Oltul ? Am înțeles : pe fir Emilian Rouă. Ia spune.— Nu spun eu, ci tov. Dorel Grosu, inginerul-șef

cu

leanță pe care o transmit așa cum mi-a spus-o : „Aș dori ca planul de producție, odată aprobat, cu prevederi clare în ce privește suprafețele fiecărei culturi, să nu se mai schimbe. Este neplăcut ca, în a- prilie sau în mai, să vină cineva de la județ și să spună că mai trebuie lnsămînțezi cite o sau alta, fără ca i ceasta să fie in plan".— El, cum o tîmple una ca asta ? !— Cum s-a mai întîm- plat. „In 1973, spune tov. Grosu, am avut, practic, 3 planuri de producție. La 28 aprilie am primit sarcină să însămînțăm 40 ha cu floarea-soarelui. Vrînd-ne- vrînd le-am semănat, dar

să cultură măcar a- prevăzutăsă se în-

tul, care, după cum știți, e o problemă centrală...— De unde vorbești ?— De la Mărgineni — Bacău.— Ascultăm, Gheorghe Baltă.— Iată : cei din Mărgineni au, după cum se știe, pămînt puțin. De aceea comuniștii de aici au discutat în ultima lor adunare generală, pe baza unui diu local întreprins de cialiști, posibilitățile creștere a suprafețelor bile. Concluzia : seamă de lucrări cări, — se acest neni, Cifra cuiul cultivat cu porumb, acest

stu- spe- de ara- printr-o — dese- defrișări, amenajări pot da agriculturii, în an, numai la Mărgi- cam 25 ha de pămînt. pare mică, dar călește concludent :

teren poate da o producție de circa 625 tone. Oamenii au și hotărît ca această producție să fie valorificată în mod suplimentar la fondul central al statului.— Deci, planuri...— Planuri, dar și realizări. Tovarășul Alexandru Ispir, secretarul comitetului comunal de partid, îmi spunea că hotărîrile comuniștilor au și început să prindă viață. în satul Lun- cani, bunăoară, peste 100 de cooperatori, conduși de comunistul înalță un dig la primăvară de 16 ha de Slatina. Alți ratori, în frunte cu brigadierul Ion Rusu, lucrează la desecări pe un teren băltit din apropierea satului Izvoare. în comună, oamenii, mobilizați de agitatorii Constantin Grosu, E- lena Burbulea, Catrina Fă- răoanu cîștigă zi de zi pentru agricultură noi suprafețe de pămînt prin reducerea curților, desființarea ulițelor și cărărilor inutile etc. Pînă la această dată suprafața arabilă a satului a crescut cu 8 ha de pămînt pe care oamenii au hotărît să creeze o bază proprie legumicolă. Și acțiunea continuă...„Iarna pe uliță" — versiune 1974. într-un singur sat, numai în cîteva zile, opt hectare de pămînt au reintrat în circuitul agricol. Se mișcă nu numai oamenii. Pămintul însuși se mișcă. Spre belșug.

Ion David, pentru a feri o suprafață apele pîrîulul 80 de coope-

o Capcana» PATRIA — 9; 10,15; 
13,30; 16; 13,15; .20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,30; 20,45, FAVORIT — 9,13; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Insula misterioasă » 
FARUL — 8,30; 11; 13,30;
21, BUCUREȘTI — 8,30; 
16; 18,30; 21.
a Veronica se întoarce 
TRAL — 9,15; 11,30; !
18,15; 20,30, VOLGA — 8 
12,30; 14,30; 16,30; 18,3
ARTA — 10,30; 15,30; 18;
• Judo » FESTIVAL — I 
15; 17; 19; 21.
• Coloana de la miezul nopții »
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Răscoala I DOINA — 8,45; 16.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici : DOINA — 11; 13,30; 18,
LIRA — 16; 18; 20.
• Program de filme documenta
re » DOINA — 20.
a 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; 13,30; 16; 13,30; 
20,45.
• Legenda Iul Rustam » TIM
PURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Marele vals » GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9,30; 
12,30; 16; 19,15.
• „Vila" noastră de vacanță » 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Anatomia dragostei : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Antologia anului 1933 și 1922 —
14.30, Fortăreața ascunsă — 16,30,
Ghepardul — (ambele serii) — 
18,45 : CINEMATECA (sala Union), 
a Fapt divers In prima pagină : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Intimplări cu Cosa Nostra t
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30'; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15,--------------
9,15; 11,30; 13,45: 16;
• Ceața t RAHOVA
20,15.
a Misiunea secretă _ _________
Cook : BUCEGI — 15,30; 18; 20,15, 
COTROCENI — 14; 16; 13; 20. MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Decolarea» CRÎNGAȘI —16; 18. 
a Ultimele șase minute » ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 15,30; 18; 
20,15.
a Pădurea de mesteceni » VII
TORUL — 15,30; 18.
a Clasa muncitoare merge In pa
radis : VIITORUL — 20.
a Torino negru : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
a Dragostea începe vineri : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Doi pe un balansoar : UNIREA 
— 15.30; 18; 20,15.
a Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
a Cea din urmă zl » MUNCA — 
18; 20.
a Eliberarea Iul L, B. Jones » 
MUNCA — 10; 16.
a Cu cărțile pe față : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
a O floare șl doi grădinari t 
POPULAR — 10; 15,30; 19.

FLACĂRA — 
18,15; 20,30. 
— 15,30; 13;

a maiorului

■■
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Sosirea în Capitală a ministrului federal PI

al afacerilor externe al Republicii Austria,
dr. Rudolf KirchschlaegerLa Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, joi la amiază a sosit în Capitală, intr-o vizită oficială în țara noastră, ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, cu soția.Oaspetele este însoțit în această vizită de dr. Ludvig Steiner, ambasador, director în M.A.E., dr. Walter Magrutsch, dr. Franz Wunderbaidin- ger, miniștri plenipotențiari, șefi de secție în M.A.E.» Pe aeroportul Otopeni au venit

în întîmpinare George Macovescu, cu soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, funcționari superiori în M.A.E.Au fost prezenți Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București, și membri al ambasadei.
★La scurt timp de la sosire, ministrul Rudolf Kirchschlaeger a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

VIZITĂ PROTOCOLARĂMinistrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, a făcut, joi după- amiază, o vizită protocolară ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Maco- vescu.Convorbirea, care a avut loc cu a- cest prilej, s-a desfășurat lntr-o atmosferă cordială. (Agerpres)
CONVO RBIRI OFICIALE

Joi a sosit în Capitală o delegație a Partidului Socialist Popular din Danemarca, condusă de Gert Petersen, membru al Comitetului Executiv al partidului, care, la invitația Comitetului Central al P.C.R., va face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Dort’e Helsted, Jens Otto Madsen și Troels Taaft- kaer, membri ai C.C. al P.S.P., precum și Soeren Kolstrup, membru al

conducerii organizației partidului din orașul Arhus.La sosire, pe aeroportul internațional Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Cornel Burtică, ' membru supleant a! Comitetului Executiv, secretar al C.C.- al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Petre, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
0 delegație a Confederației Generale a Oamenilor Muncii

din Peru (C.G.T.PJ a sosit in Capitală

„Pe pămînlul eliberat
al Vietnamului de sud“

Revista sovietică „Za rubejom" publică, sub semnătura lui M. Ilinski, un 
reportaj cilii provincia eliberată Quang 
reproducem :

Tri din Vietnamul de sud, din care

La Ministerulau început, joi .____ .____vorbirile oficiale intre George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Rudolf Kirchschlaeger, ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria.La convorbiri participă Vaslle Gll- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior,

Afacerilor Externe după-amiază, con- ambasadorul directori dinDumitru Aninoiu, României la Viena, M.A.E.Iau parte, de asemenea, ambasadorul Austriei la București, Werner Sautter, și celelalte persoane oficiale care-1 însoțesc pe ministrul austriac în țara noastră.In cursul convorbirilor a fost analizat stadiul relațiilor româno-aus- triece, apreciindu-se evoluția ascendentă a raporturilor de colaborare

dintre cele două țări, registrate in cadrul _______________comerciale și cooperării economice, tehnico-științifice și culturale. In acest context, s-au evidențiat posibilitățile de extindere a legăturilor bilaterale, reciproc avantajoase, în numeroase domenii de activitate.Convorbirile s-au desfășurat Intr-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă.

progresele în- schimburilor

Joi a sosit în Capitală o delegație a Confederației Generale a Oamenilor Muncii din Peru (C.G.T.P.), care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, efectuează o vizită de prietenie în țara noastră.
★în după-amiaza aceleiași zile, delegația peruană, condusă de tovarășul Gustavo Espinoza, secretar general al confederației, a avut convorbiri cu o delegație a U.G.S.R., con-

dusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R. în cadrul convorbirilor, desfășurate lntr-o atmosferă caldă, s-a efectuat un schimb reciproc de informații privind activitatea sindicală din cele două țări și au fost discutate probleme referitoare la extinderea șl în viitor a legăturilor de conlucrare și prietenie dintre oamenii muncii și sindicatele din România și Peru. (Agerpres)
(Agerpres) Cronica ♦ I •zilei

DINEU OFERIT DE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNEMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, cu soția, a oferit, joi, un dineu oficial în onoarea ministrului federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, și a soției sale.Au participat Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, funcționari superiori din M.A.E.Au luat, de asemenea, parte, Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București, și persoanele oficiale care-1 însoțesc pe oaspete în vizita în țara noastră.In timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă cordială, miniștrii George Macovescu și Rudolf Kirchschlaeger au rostit toasturi. .Ministrul GEORGE MACOVESCU a spus în toastul său : Este un prilej fericit pentru mine să relev in această seară, în prezența dumneavoastră, trăsătura definitorie a evoluției raporturilor româno-austrie- ce, aceea a dezvoltării continue și aprofundate a relațiilor bilaterale în toate domeniile. Momentul remarcabil, de referință, al acestei dezvoltări l-a constituit vizita în Austria a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, ca răspuns la vizita făcută în țara noastră de Excelența Sa Franz Jonas, președintele federal al Republicii Austria. Evident, acest schimb de vizite a dat noi dimensiuni cooperării româno-austriece pe plan politic, economic, cultural-științlfic, oferind excelente premise de punere în valoare a creației materiale și spirituale a popoarelor noastre, ceea ce nu face decît să ilustreze elocvent posibilitățile de înțelegere și conlucra; re între state cu filozofii sociale și politice diferite.Subliniind că vizita ministrului austriac în România are loc intr-un moment în care se petrec transformări și mutații de amploare pe arena internațională, ministrul George Macovescu a spus : Putem afirma, fără a greși, că și astăzi, ca și in trecut — ne-o dovedește experiența istoriei — Europa cintărește greu in balanța securității mondiale. In același timp, cred că nu exagerăm cu nimic dacă afirmăm că securitatea fiecărui <«tat european depinde în ultimă Instanță de securitatea tuturor statelor, în ansamblul lor continental. Pentru poporul român și, slntem convinși, pentru toate celelalte popoare ale Europei, realizarea securității pe continent este de un interes vital, constituie o condiție esențială a dezvoltării lor multilaterale și independente.După părerea noastră, Conferința general-europeană, ale cărei lucrări ,\a fost reluate zilele trecute la Geneva, trebuie să contribuie la angajarea fermă a statelor pe calea edificării unul nou sistem de relații interstatale, care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu forța, să asigure conviețuirea și conlucrarea activă a tuturor statelor, pe baza respectării principiilor Independenței șl suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.In același timp, considerăm că ar fi deosebit de util ca participant la Conferința âe la Geneva să ajungă la un acord privind crearea unui mecanism care să ofere cadrul adecvat continuării eforturilor comune^ pentru înfăptuirea de noi pași în direcția edificării securității și dezvoltării cooperării în Europa.Desigur că securitatea europeană nu poate fi concepută în afara unor măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare pe continent. In a- cest sens, ne-am pronunțat șl ne pronunțăm ca la negocierile de la Viena să se creeze condiții pentru ca toate statele europene să-și expună punctul de vedere, să fie informate asupra evoluției tratativelor, iar a- cordurile la care Se va ajunge să țină seama de interesele, de securitatea tuturor statelor europene și din alte regiuni ale lumii.Arătînd că înfăptuirea securității în Europă va influența în bine relațiile interstatale din întreaga lume, vorbitorul a subliniat, totodată : Considerăm că transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare, ar reprezenta o contribuție in-

semnată la pacea și securitatea întregului continent.în opinia noastră — a continuat ministrul român — problemele pe care le ridică viața și dezvoltarea lumii de astăzi pot găsi rezolvări printr-o confruntare liberă a ideilor, a tezelor, a părerilor, fără prejudecăți. „Pe noi, arăta președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, nu ne jenează în nici un fel existența părerilor diferite. Pînă la urmă, dacă am avea toți același fel de a gîndi, poate nici n-ar mai fi nevoie să ne întîlnim". In acest spirit abordăm, domnule ministru, nu numai problemele edificării securității europene, dar tot ceea ce se referă la pacea și securitatea lumii.Ministrul George Macovescu a reafirmat poziția constructivă a României față de conflictul din Orientul Apropiat, subliniind că trebuie făcut totul pentru instaurarea unei păci trainice, drepte, pentru popoarele din această zonă a lumii.A fost reliefată, în același timp, necesitatea participării active a fiecărui stat, indiferent de mărimea și potențialul său, la rezolvarea problemelor cu care este confruntată o- menirea.Ne bucură că în urmărirea și înfăptuirea acestor deziderate ale contemporaneității — a spus vorbitorul — țările noastre au conlucrat in mod rodnic și găsesc modalități de colaborare servind pacea și înțelegerea între națiuni.Exprimîndu-și, în încheiere, convingerea că vizita lui Rudolf ■ Kirchschlaeger va contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale, la promovarea idealurilor nobile ale păcii, colaborării și securității în Europa și în întreaga lume, ministrul George Macovescu a toastat in sănătatea președintelui Republicii Austria, Franz Jonas, a cancelarului federal. Bruno Kreisky, în sănătatea oaspeților zenți la dineu, pentru prietenia tre România și Austria.Răspunzînd, ministrul federal afacerilor externe al Austriei, DOLF KIRCHSCHLAEGER, a» în toastul său : S-au scurs abia cîteva orc de cînd am sosit in Republica Socialistă România și în frumoasa ei capitală. Și cu toate acestea timpul scurt a oferit deja prilejul de a începe cu dumneavoastră, mult stimate domnule ministru de externe, un schimb de idei' prietenesc și sincer. Puținele ore ne-au dat însă și prilejul să simțim generoasa ospitalitate a țării dumneavoastră, acea ospitalitate pe care unii dintre noi o cunoaștem și o apreciem din vizitele noastre anterioare. Vă mulțumesc pentru invitația de a vizita România, o țară cu o dezvoltare ascendentă rapidă.Subliniind necesitatea și utilitatea contactelor directe între oamenii politici, vorbitorul a continuat : Bunele relații cer însă pe lîngă aceste contacte și intereselor rese tria.în rite, lingvistice deosebite, cît și In ceea ce privește tradiția culturală au existat, de secole, relații strînse între diferitele părți ale acestei regiuni europene.Schimburile culturale care au avut loc dintotdeaUna între cele două părți au contribuit la îmbogățirea reciprocă a vieții spirituale și au fost multilaterale.După dureroasa experiență a trecutului, România și Austria sînt legate de aceeași profundă dorință de securitate și colaborare cuprinzătoare pe continentul nostru. Este o consecință naturală a acestei dorințe faptul că cele două state participă foarte activ la lucrările Conferinței pentru securitate și colaborare în Europa. Această conferință trebuie să aibă drept rezultat, pe baza suveranității naționale și a independenței, un plus de colaborare și securitate în Europa. Ea trebuie să deschidă însă și fiecărtii om, care de fapt trebuie să rămînă țelul fiecărei politici, acele mari perspective de Viitor, de natură să-i permită să nu se simtă numai ca cetățean al țării sale, cl și european și, în funcție de acest lucru, să-și organizeze viața.Republica Austria crede că a adus și în trecut, pe baza neutralității sale permanente, o contribuție la țelul conferinței, devenind o zonă de echilibru în Europa centrală, la Dunăre,
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țin fundament sigur comune. Asemenea între România șidezvoltării istoriceapartenenței la 1
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vremea
nordul Banatului, Crișana și nordul 
Moldovei, s-a semnalat polei. In Bucu
rești : Vremea s-a încălzit ușor. 
a fost variabil, mai mult noros 
seară, cînd a început să ningă, 
peratura maximă a fost de zero

Timpul probabil pentru 19, 20
Ieri In țară i Vremea s-a încălzit 

ușor in cea mai mare parte. Cerul a 
fost variabil, mal mult acoperit în ju
mătatea de nord-vest a țării. Au că
zut ninsori temporare in Maramureș, 
nordul Moldovei, Transilvania.. Oltenia 
șl vestul Munteniei. în Crișana și Ba
nat, precipitațiile au fost și sub for
mă de lapovtță șl ploaie. Vintul a su
flat slab pină la potrivit, cu lntensiti- 
cări in zona de munte. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila intre minus 10 
grade la Bacău, Adjud și Rm. Sărat, 
și plus 3 grade la Oravlța. In cursul 
dimineții ceața a persistat in Cîmpia 
Dunării și Dobrogea. Pe alocuri, in

Cerul 
spre 

Tem- 
grade. 
și 21 

Ianuarie. In (ară : Vremea va continua 
să se încălzească mat ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
mat mult poros în jumătatea de vest 
a țârii, unde vor cădea precipitații 
temporare, atît sub formă de ninsoa
re, cît șl sub formă de lapovlță șl 
ploaie. In rest — precipitații izolate. 
Vint potrivit. Minimele vor ft cuprin
se între minus 10 și zero grade, izolat 
mat coborîte la început, Iar maximele 
vor oscila intre minus 5 și plus 5 gra
de. Ceață pe alocuri șl polei. In Bucu
rești : Vremea se va încălzi ușor. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea pre
cipitații temporare. Vînt potrivit. Tem
peratura In creștere ușoară.

la granița dintre două blocuri militare și făcînd tot ce-i stă în puteri pentru a contribui, printr-o politică de bună vecinătate, la crearea premiselor pentru o dezvoltare pașnică în zona în care este situată. Statutul neutralității permanente creează însă premise favorabile pentru extinderea destinderii nu numai în limitele regiunii, ci și în lume. Austria a făcut din capitala sa, Viena, un loc de întîlniri internaționale și, in măsura în care acest lucru este dorit, ea este gata să colaboreze în mod activ atît la înlăturarea tensiunilor și neînțelegerilor, Cît și la acțiuni umanitare.Relațiile bune dintre Republica Austria și Republica Socialistă România se oglindesc și în colaborarea dintre ele in cadrul Națiunilor Unite și al Comisiei dunărene, precum și în dezvoltarea îmbucurătoare a relațiilor bilaterale în toate domeniile, după cum am putut constata și ■ astăzi cu satisfacție. Numeroasele contacte dintre miniștrii de resort dovedesc și ele acest lucru.Sint convins că o extindere a relațiilor economice și sub forma u- nei cooperări mai intense tehnico- industriale între firmele partenere austriece și române va fi rodnică pentru ambele părți.Progresul economiei românești, cu ritmurile sale mari de creștere, pe care-1 urmărim cu atenție și simpatie, pare O bază bună in acest scop.De asemenea, relățiile hoâstre culturale promit o adîncire șl mai mare în viitor. Documentele » pe care le vom semna în timpul acestei vizite sint semnificative în acest sens.Arătind că așteaptă cu viu interes viitoarele schimburi de idei cu omologul său român, ministrul austriac a toastat în sănătatea președintelui, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, in sănătatea tuturor celor prezenți la dineu, pentru dezvoltarea fructuoasă a relațiilor dintre cele două țări, pentru viitorul fericit al României.

Rolul și locul Academiei Române în evoluția societății românești, în perioada 1366—1920, constituie tema sesiunii de comunicări ale cărei lucrări au început joi in Capitală.Această reuniune științifică se înscrie într-o largă 6Ultă de manifestări organizate la București și în țară — care își propun să contribuie, prin date și mărturii valoroase, la elaborarea istoriei înaltului for științific al țării.Actuala sesiune — la care participă academicieni, cadre didactice, cercetători șl alți specialiști — urmărește să definească aportul Academiei, de la înființarea ei și pînă în 1920, la progresul social și cultural al României.Tot joi a fost deschisă o expoziție Care evocă, prin documente originale, activitatea Academiei, pusă în slujba propășirii patriei, a dezvoltării științei și culturii naționale.
★In cursul zilei de joi la Giurgiu, o întîlnire de președinții camerelor de industrie din România și Bulgaria,

prof. Roman Moldovan șl lngf. Emil Razlov, care au analizat probleme privind colaborarea dintre cele două instituții.
★Biroul permanent al Asociației generale a crescătorilor de păsări și animale mici a cooptat în consiliul executiv și în biroul permanent al asociației pe tovarășul Gheorghe Petrescu, care a preluat funcția de președinte al AVIROM-ului.
★Joi după-amiază a avut loc vernisajul Salonului anual de grafică și sculptură al din Suceava al Uniunii plastici.Deschisă în sălile Casei a sindicatelor, expoziția

pictură, Cenaclului artiștilor

a avut loc, lucru între comerț și

de cultură ________ reunește peste 30 de lucrări semnate de creatori plastici din nordul Moldovei (județele Suceava și Botoșani). Exponatele se disting prin varietatea tematică și căldura expresiei, ele constituind un omagiu adus oamenilor și frumuseților meleagurilor Țării de Sus. (Agerpres)
tv

Regla : Ettore Flzzarotti. Pre
mieră TV.

22,1S 24 de ore.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I
16,00 — 17,00 Teleșcoaiâ.

16,00 Matematică..... (clasa a,
vrii-a). Probleme de 
teoria numerelor (partea 
a Ii-a).

• 16,15 Geografie (anul IV) : 
Marea Neagră.

16,35 Pagini din istoria 
trlei : Cetatea 
lui.

17.30 Emisiune in îlmba
19,10 Tragerea Loto.
19.20 100'1 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 “ “
20.20
20.25

pa*
Neamtu- 

germană.

Reflector.
Publicitate.
Film artistic : „în 
mâ întorc la tine".
buție : Gianni Morandi, Lau
ra Efrikian, Nino Taranto.

genunchi 
tn dlstri-

17.30 Telex.
17,35 Film pentru copii „Guliver 

în țara uriașilor".
18.20 Selecțiuni din „Album dumi

nical".
18,50 „Insula păsărelelor" — film 

documentar-artlstle.
10.20 lOOi de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 O viață pentru o Idee : T. A.

Edison (I).
Pagini muzicale 
popularitate 
violonistică, 
interpretează ________
Mozart. Schumann, Kretsler, 
Bughlci.
Bucureștiu! azi.
Muzică populară interpretată 
de Florentina Viad.
Biblioteca pentru toti : Gh. 
Brăescu.

20.30

21.00
21,15

21,30

de mare 
din literatura 
George Hamza 
miniaturi de

„In mai 1972, cu peste 300 000 berat ; numai 5 acestei provincii mai este controlat de trupele saigoneze.Regiunea aceasta a fost, pînă nd demult, arena unor îndîrjite bătălii. Străvechea citadelă Quang Tri a fost transformată în ruine. Asupra orașului — care are o suprafață de numai 10 kilometri pătrați — au fost aruncate, în patru luni ale anului 1972, circa 200 000 ..........................................proiectile.Și din orășelul doar un morman Unele cartiere nu tinge unde au fost clădirile și străzile Dar patrioții nu l-au dat. Acum, aici se află capitala vizorie a regiunilor eliberate Vietnamul de sud.In cele 11 luni care au trecut de la instaurarea păcii s-au schimbat multe la Dong Ha. Peste năvalnicul rîu That Han a fost construit un pod nou, pe care circulă acum caravane de autocamioane. Ele transportă alimente și utilaje agricole. In primele Juni de după încetarea războiului, asupra provinciei Quang Tri s-a a- bătut un puternic taifun, care a distrus mari suprafețe cultivate cu orez și numeroși pomi fructiferi. Țăranii au acum nevoie de orez pentru semănat, puterea populară revoluționară îl distribuie în mod gratuit. Pretutindeni, noi suprafețe de teren sint introduse în circuitul agricol. La Dong Ha au fost date în funcțiune cîteva ateliere de produse ceramice, în apropierea primei cofetării deschise in Oraș, se află piața : țăranii vind pește, fructe, porumb fiert, turte din orez. Lingă librăria din apropierea pieței, un tînăr mi-a întins un număr abia scos de sub tipar al ziarului „Quang Triul eliberat", în ultimii ani am primit numeroase publicații ale Guvernului Revoluționar Provizoriu. Am avut prilejul să văd și cărți cu totul neobișnuite, e- ditate în Vietnamul de sud. Multe din ele aveau dimensiunea unei cutii de chibrituri. Asemenea cărți se pot minui mai ușor. Patrioții le citeau la lumina lămpii cu petrol, in tranșee, lingă fosurile aprinse sau in junglă. Aceste cărți tat să trăiască și să lupte.în sătucul Niăn Bieu, de fiului Quang Tri, se află punctele G.R.P. pentru prizonierilor. Pe celălalt mal flutură steagul saigonez.— înainte de a fi predați autorităților G.R.P., povesteau foștii deținuți în închisoarea Fukuok, Thit Bien Thao și tinăra Le Thi Do, am trecut prin „conveierul" interogatoriului. La început încercau să ne convingă să rămînem in zona oon- trolată de Saigon, apoi ne băteau și din nou încercau pe calea „convingerii". ...La sfîrșitul lunii iulie 1973, regimul saigonez a Întrerupt transferul de deținuți politici, rile saigoneze mai sînt 200 000 de deținuți.Toate sarcinile legate rea economiei în zonele eliberate intră în atribuțiile comitetelor populare revoluționare de eliberare existente în fiecare provincie, district și comună. In provincia Quang Tri comitetul popular revoluționar de eliberare a construit școli primare și secundare în fiecare district și un spital cu 300 de locuri. In primele

provincia Quang Tri, de locuitori, s-a eli- la sută din teritoriul

tone de bombe siDong Ha a rămas de ruine. Aici, in se mai poate disunite ce- pro- din

în munți l-au aju-pe malul unul din schimbarea

In inchiso- incă pestede reface-

luni după instaurarea păcii, peste 20 000 de țărani din Quang Tri au participat la activitatea de refacere a sistemelor de irigație. Numai în 5 comune au fost săpate 13 canale noi, în lungime totală de peste 25 kilometri, au fost refăcute și date în funcțiune 29 vechi sisteme de irigație. Au fost reconstruite, de asemenea, canalul și barajul denumite „Eliberarea". în sezonul ploios, ele acumulează o cantitate de apă cu care poate fi irigată o suprafață de aproape o mie de hectare.Comitetul popular revoluționar provizoriu din provincia Quang Tri și-a propus să refacă, pînă la sfîrșitul acestui an, toate suprafețele arabile, drumurile, locuințele distruse. Deocamdată însă, de multe ori țăranilor le lipsesc orezul pentru hrană și semănat, bivolii și uneltele necesare muncii pe ogoare. In asemenea cazuri, puterea populară revoluționară distribuie gratuit orez — cite 13 kg lunar pentru fiecare adult și, respectiv, 13 kg pentru fiecare copil — împarte vite și pluguri.La comitetul popular revoluționar de eliberare din provincia Quang Tri am discutat cu The Man, membru al C.P.R.E., care se ocupă cu problemele de cultură și propagandă din această regiune eliberată. Imediat după eliberare — ne-a declarat The Man — am început să creăm centre de cultură în fiecare județ și comună, care au menirea de a desfășura munca de propagandă, de a explica politica Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a Frontului Național de Eliberare, a puterii popular-revoluționare.Am fost martorul unor raiduri de recunoaștere ale avioanelor cu reacție saigoneze deasupra teritoriilor eliberate din districtele Kam Lo și Huong Hoa. In regiunea de deltă Kua VIet, o divizie a armatei saigoneze a încercat să pătrundă în zonele eliberate, dar a fost respinsă de pa- trioți. Incepînd de la 27 ianuarie 1975 și pînă la sfîrșitul aceluiași an, regimul saigonez a săvîrșit aproximativ 300 000 de Încălcări ale Acordului de la Paris. Forțele militare aeriene ale administrației marionetă au întreprins aproape 15.000 raiduri de bombardament în zonele eliberate.In prezent, forțele patriotice din Vietnamul de sud, care se pronunță pentru respectarea deplină a Acordului de la Paris privind încetarea focului și restabilirea păcii, își rezervă dreptul la autoapărare, la salvgardarea suveranității și a teritoriului lor. în legătură cu aceasta, la 15 octombrie 1973, Comandamentul suprem al forțelor armate populare de eliberare a emis un ordin prin care cere forțelor populare revoluționare de eliberare să dea o ripostă hotă- rîtă adversarului, să apere zonele eliberate. . • . rl-— Lupta pentru eliberare și Independență a fost țelul nostru suprem in "perioada războiului. Astăzi con- sacrăm toate forțele noastre aceluiași țel — mi-a spus Le Viet Hung, unul din conducătorii Comitetului popular revoluționar Quang Tri. Poporul vietnamez are nevoie de pace. In prezent, principala noastră îndatorire este să realizăm respectarea cu strictețe și traducerea în viață a acordului privind încetarea războiului fi restabilirea păcii".
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

h^dbal ECHIPA rom an iei si alte șapte reprezentative9 9
TINIESC TUIUL MONDIAL IUna dintre marile competiții sportive ale anului — de fapt, prima în ordine cronologică — este campionatul mondial masculin de handbal. In jurul și înaintea acestor „mondiale" se poartă numeroase discuții, se fac intense pregătiri pentru cum afirmă specialiștii, (în R. D. Germană, între rie și 10 martie) este cea bratâ din cite au existat în Ce ne privește, preocupările emoțiile sint foarte mari,, deoarece handbalul românesc are prestigiul său mondial, titlul suprem fiind deținut, cum bine se știe, de echipa României. , iIeri dimineață, in sala și în parcul sportiv Dinamo, lotul nostru . reprezentativ a făcut timp de cîteva ore un antrenament „tare", condus practic de antrenorul emerit Oprea Vlase, unul din reputații tehnicieni ai sportului românesc. Programul de pregătire a cuprins exerciții dintre cele mai diverse și — chiar dacă, în unele momente și prin unele mijloace, antrenorul a dat elevilor săi și satisfacția de a se întîlni cu mingea — s-a avut în vedere numai sporirea capacității de efort.Dar iată, antrenamentul s-a terminat. Solicităm un scurt interviu antrenorului Oprea Vlase.— De ce atîta efort ? Foarte simplu — întreabă și răspunde imediat antrenorul, parcă pentru a ne risipi de la bun început nedumerirea. Campionatul mondial ce ne așteaptă va fi extrem de greu. Handbalul a căpătat in lume valențe valorice superioare, fiecare echipă vine acum foarte bine pregătită. Nu numai cele ce au șanse și aspiră la medalii sau

că. după ediția 1974 28 februa- mai echili- pînă acum, și

\

direct la titlu, ci și așa-numitele outsidere.— Ca specialist și bun cunoscător al valorilor la ora bălul internațional, „grupa favoritelor" Ionul secund ?— După părerea chipelor care concurează pentru primul loc a crescut astăzi au un stagiu mai vechi . ment, altele au venit din urmă. Experiența și palmaresul celor dinții nu constituie un atu decisiv in fața dorinței de afirmare și, de ce să nu recunoaștem, a unor talente individuale din echipele „noului val". Spre medalii la mondiale, aș zice chiar spre titlu, vizează — firește, cu șanse mai mari sau mai mici — Iugoslavia, România, U.R.S.S., R.D. Germană, Cehoslovacia, Suedia, Polonia, R.F. Germania. Deloc formală, spuneam, va fi apoi prezența celorlalte 8 echipe neul final.— Ce considerați tru echipa noastră palmaresul și titlul ține ?— O mare capacitate de efort și o disciplină tactică fără fisuri. în toate meciurile, de la începutul pînă la sfîrșitul turneului. Maratonul ce ne așteaptă nu poate fi ciștigat decît printr-o cursă de regularitate. Valoarea tehnico-tactică, potențialul de joc al candidatelor la titlu sint atît de apropiate incit rezultatele depind de „minusurile" sau „plusurile", cît de mici, ale uneia sau alteia (lintre echipe.— Văd că incertitudinea este foarte mare, iar pronosticurile dv. nu ne

actuală în hand- pe cine situați în și pe cine în eșa-mea, numărul e-la 8. Unele pe firma*

calificate în cum și a tur-; pen- onora mondial ce-1 dedeterminant spre a-și i

fotbal AJAX-MILAN 6-0?
Antrenorii echipelor refuză parcă să creadăînvinsă cu 1—0 de către A.C. Milan în primul joc al finalei „Super- cupei Europei" la fotbal, cunoscuta formație olandeză Ajax Amsterdam și-a luat o revanșă netă, cîștigînd cu categoricul și neașteptatul scor de 6—0 (2—0) partida retur, jucată pe teren propriu, în prezența a peste 20 000 de spectatori.Meciul a Început în nota de accentuată dominare a gazdelor, pentru ca în repriza a doua oaspeții să fie complet depășiți.După meci, antrenorul lui Ajax,

George Knobel, a declarat : „Sînt satisfăcut de această victorie clară. Sincer vorbind, nu m-am așteptat ca formația mea să înscrie șase goluri unei echipe italiene". La rîndul său. Nereo Rocco, antrenorul lui A.C Milan, a spus : „Nici acum nu-mi vine să cred că am putut pierde la un asemenea scor. Fotbaliștii olandezi, din rîndul cărora țin să-i remarc în mod special pe Keizer, Muehren, Neeskens și Krol, au jucat în repriza secundă extraordinar".

can-spun decît că, din 16, opt echipe didează la medalii.— Apreciind la adevărata ei • ploare dificultatea apropiatului _ meu, handbaliștii noștri nutresc, desigur, gindul de a urca iarăși pe prima treaptă a podiumului. Este un gînd și o dorință pentru care, de altfel. înțeleg și s-au angajat să lupte din răsputeri, acum la antrenamente, mîine la „mondiale".— Ce prevede programul de pregătire in perioada următoare ?— Antrenamente zilnice și cîteva jocuri de verificare. Două la sfîrșitul acestei luni (29 la București, 31 ianuarie la Ploiești) cu-ireprezentativa Bulgariei, alte două la Moscova (11 și 13 februarie) cu reprezentativa Uniunii Sovietice. „Trofeul Carpați", ce intenționam inițial să-I disputăm In această perioadă, a fost repro- gramat pentru la toamnă.— Despre lot, despre lui ce ne puteți spune ?— Avem Un lot de Cuprinde tot ce avem această oră în cluburi și toții se pregătesc ‘ I-aș menționa pe lan, Bota, Voina bovschi, jucător care vrem să-1 folosim pe linia de la 9 m....bialogul nostru a durat circa 10 minute, atît cît „cei 19“ și antrenorii lor s-au îmbrăcat șl au pornit la masă. Astăzi se vor întîlni din nou, pentru un nou antrenament „de intensitate mare" — ne-a spus antrenorul Oprea Vlase.

am- exa-

componenții19 Jucători, mai bun la asociații. Cu conștiincios.foartePenu, Gațu, Blrta- și pe tînărul Gra- înalt, de forță, pe

Ion DUM1TR1U

în cîteva rînduriBOX. — Campionul european la categoria „cocoș", englezul Johnny Clarck, și-a apărat cu succes centura continentală. în gala desfășurată la Londra, Clarck l-a învins la puncte, după 15 reprize, pe șalan- gerul său, pugilistul italian Salvatore Fabrizio.FOTBAL. In preliminariile turneului U.E.F.A., echipa de juniori a Maltei a pierdut cu scorul de 1—4 (0—1) meciul susținut, pe teren propriu, cu selecționata similară a Greciei.

TENIS DE MASĂ Ieri, la Buzău

Meci amical România-R.P. ChinezăSelecționatele de tenis de masă ale R.P. Chineze, care au sosit acum citeva zile in țara noastră, au susținut jpi la Buzău o dublă Întîlnire cu reprezentativele României. Victoriile au fost împărțite : la masculin au ciștigat gazdele cu 5—4, iar la feminin oaspetele cu 3—2. Maria Alexandru a invins-o cu 2—0 pe Sin Cen-in, Eleonora Vlaicov a pierdut ambele partide. La masculin, Doboși și Ovanez au repurtat cite două victorii. Gheorghe a ciștigat un meci. Intîlnirile au fost urmărite de numeroși spectatori. Ei au aplaudat

pe componenții celor două echipe, care au oferit jocuri spectaculoase, de un valoros nivel tehnic.
★Campionatele internaționale de tenis de masă ale țării noastre vor incepe duminică la Ploiești. în prima zi sint prevăzute întrecerile pe echipe. Luni și marți vor avea locechipe. Luni și marți probele individuale.In vederea acestei competiții, Joi " ‘ echipa Cubei,sosească cele-a sosit în CapitalăSîmbătă urmează să __________ ____lalte formații participante, printre care și reprezentativele U.R.S.S. |i Suediei.

ACTUALITATEA LA BASCHET •
„CUPA CAMPIONILOR

EUROPENI"

• Politehnica
69-67

M.T.K.

Riga) și cu Standa Milano (21 februarie, la Milano ; 28 februarie, la București). Se apreciază că, obți- nind dubla victorie la M.T.K. Budapesta, Politehnica București și-a mărit șansele de calificare în semifinalele C.C.E.Aseară, în meci retur din grupa sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin, Politehnica București a întrecut, după un joc dramatic în partea finală, pe campioana Ungariei, M.T.K. Budapesta. Conduse la pauză cu 35—32, bucureștencele au schimbat soarta partidei imediat după pauză, cînd au adoptat tactica jocului mai activ. în numai cinci minute ele au înscris șase coșuri, iar adversarele numai două (deci 44—39). Jocul a rămas însă echilibrat, Politehnica obținind, in cele din urmă, victoria cu 69—67. Cu puține secunde înainte de fluierul final, emoții pentru echipa ' " ;ra, la Floreasca, pentru Steaua...) : M.T.K. a beneficiat, prin Karasz, de două aruncări libere, rămase nefructificate. O excelentă impresie, impu- nindu-se mai ales prin eficacitate, a lăsat Gabriela Ciocan, autoare a 33 de puncte. La „zestrea" echipei au mai contribuit : Savu (17 p), Sza- bados (13 p). Coșgeterele echipei bu- dapestane : Karasz (14 p), Horvath (10 p). La București. Politehnica a învins cu 84—53.Baschetbalistele noastre urmează să susțină în aceeași fază a competiției meciuri (tur-retur) cu Daugava Riga, deținătoarea trofeului (31 ianuarie, la București ; 7 februarie, la

noastră (ca și miercuri sea-

„CUPA CUPELORCompetițiile europene de baschet dotate cu „Cupa cupelor" au programat alte două meciuri retur din cadrul turului I al grupelor sferturilor de finală. In grupa A a competiției feminine, echipa G.E.A.S. Sesto San Giovanni a ciștigat cu scorul de 68—51 (26—25) partida susținută la Milano, cu formația Spar- takus Budapesta. Din echipa gazdă ș-a evidențiat Bocchi (20 puncte), iar de la oaspete — Verketics, autoarea a 16 puncte. In primul joc, baschetbalistele italiene au terminat învingătoare cu 59—33.Din această grupă mai face parte șl I.E.F.S. București, calificată in urma dublei victorii (scor general : 177—110) obținute în fața formației Hapoel Tel Aviv. Echipa română urmează să întilnească la 30 ianuarie, la București, formația Spar- takus Budapesta.în grupa A a cupei masculine. Steaua Roșie Belgrad a învins pe teren propriu, cu scorul de 80—72 (44—32), formația Ț.S.K.A. Sofia. In meciul tur, victoria revenise băschet- baliștilor bulgari cu 88—81, astfel că Steaua Roșie Belgrad a ciștigat întîlnirea cu scorul total de 161—160, deci la limita absolută.



ORIENTUL APROPIAT

Egiptul si Israelul au căzut de acord 
asupra dezangajării forțelor lor militareLa Cairo și Tel Aviv a fost anunțat, joi seara, comunicatul privind acordul intervenit între Egipt și Israel asupra dezangajării forjelor lor militare. „în conformitate cu ho- tărirea reuniunii de Ia Geneva, guvernele Israelului și Egiptului, cu asistența guvernului S.U.A., au ajuns la un acord asupra dezangajării și separării forțelor lor militare. Acordul va fi semnat de șefii statelor piajore ale Egiptului și Israelului, vineri, 18

★CAIRO 17 (Agerpres). — Henry Kissinger, secretar de stat al S.U.A., este așteptat sa sosească, vineri dimineață, la Assuan, a anunțat agenția M.E.N. Potrivit agenției, H. Kissinger va rămîne la Assuan cîteva ore, în cursul cărora va avea convorbiri cu președintele Egiptului, Anwar Sadat. Potrivit aceleiași surse, Kissinger va pleca apoi la Amman.

ianuarie, la ora 12, ora locală, la kilometrul 101 pe șoseaua Cairo- Suez. Reprezentantul Națiunilor Unite în Comitetul de lucru militar la convorbirile de la Geneva, generalul Siilasvuo, va asista la semnarea acordului".încheierea acordului a fost anunțată într-o emisiune televizată și de președintele S.U.A., Richard Nixon.(Agerpres)
★CAIRO 17 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, a primit joi după-amiază pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Au fost discutate probleme privind realizarea acordului de dezangajare a forțelor militare ale Egiptului și Israelului în zona Canalului Suez.

Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa 

Intervenții ale reprezentanților româniGENEVA 17 (Agerpres). — Reluarea discuțiilor în toate cele 12 organe subsidiare ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa a evidențiat caracterul de lucru al acestei faze a conferinței, menită să elaboreze documentele finale, ce urmează să fie supuse aprobării in cea de-a IlI-a fază, preconizată să aibă loc la nivelul șefilor de state sau guverne.Pauza intervenită a oferit statelor participante posibilitatea de a examina cu atenție documentele de lucru și pozițiile exprimate de participant!, privind așezarea relațiilor dintre state în Europa pe baze noi. A fost evidențiat, totodată, faptul că, alături de principiile care trebuie să guverneze aceste relații, este necesar să se adopte și măsuri concrete, efective, de natură să asigure punerea în aplicare a acestor principii, crearea condițiilor pentru dezvoltarea liberă și independentă, fără amestec din afară, a tuturor statelor de pe continent.în organul special de lucru privind măsurile de aplicare a principiilor, în centrul atenției a stat documentul românesc referitor la măsuri care să facă efectivă nerecurge- rea la forță și la amenințarea eu forța. De asemenea, a avut loc un schimb de păreri asupra propunerii elvețiene privind soluționarea pe cale pașnică a diferendelor, și a celei sovietice, referitoare la dezvoltarea contactelor dintre state, evi- dențiindu-se posibilitatea elaborării de formulări care să întrunească a- cordul tuturor statelor in această privință.Luind cuvîntul în cadrul discuțiilor, șeful delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti, a arătat că delegația noastră este dispusă să treacă cît mai curînd posibil la redactarea textului final privind măsuri de ordin politico-juridic, militar, economic și cultural menite să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța, pe baza ideilor cuprinse în documentul românesc și ținînd seamă de opiniile și pozițiile exprimate de celelalte delegații. Avem in vedere, a spus ambasadorul român, elaborarea unui document distinct de cel preconizat cu privire la principii. S-a hotărit ca, în continuare, pină la 21 ianuarie
w. scheel „Trebuie 
in vederea destinderiiSTRASBOURG 17 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor sesiunii din a- cest an a Parlamentului european (organul consultativ al C.E.E.) a luat cuvîntul ministrul vest-german de externe, Walter Scheel, președintele în exercițiu al Consiliului ministerial al Pieței comune. Walter Scheel și-a exprimat, cu acest prilej, con-

a.c., discuțiile să se poarte cu privire la documentul elvețian, după care să fie examinate propunerile cuprinse în documentul românesc și cele din documentul sovietic, conform unui calendar de lucru care se va stabili.în subcomisia pentru probleme militare, reprezentantul român, Romulus Neagu, a evidențiat posibilitatea trecerii la redactarea documentului final privind aspectele militare ale securității, ca urmare a dezbaterilor aprofundate care au avut loc pînă în prezent asupra diferitelor aspecte ale dezangajării militare și dezarmării în Europa, pe baza recomandărilor finale de la Helsinki și a documentelor de lucru prezentate de diferite delegații. în acest sens, el a arătat că documentul respectiv ar putea cuprinde un preambul și o parte dispozitlvă, în care să fie reflectate în mod corespunzător ideile de bază ale propunerilor care au făcut obiectul discuțiilor. Astfel, partea dispozitivă ar putea cuprinde măsuri de sporire a încrederii și de întărire a stabilității, liniile directoare ale negocierilor pe plan gene- ral-european sau în diferite zone ale continentului, în problemele dezangajării militare și dezarmării, precum șl programul de perspectivă al acestor negocieri. Sugestiile românești au fost sprijinite de reprezentanții Iugoslaviei, Suediei, Belgiei și Maltei. S-a relevat că, printre principiile care trebuie să stea la baza negocierilor în problemele militare, la loc de frunte trebuie situate legătura care există între aspectele politice și cele militare ale securității, securitatea nediminuată a tuturor statelor participante la conferință, informarea acestora asupra mersului negocierilor la care nu participă și dreptul lor de a-și expune și apăra pozițiile, atunci cînd asemenea negocieri vizează interesele lor de securitate.S-a hotărît ca, la viitoarele trei ședințe, negocierile să se poarte cu privire la măsurile de încredere, cum sint : notificarea marilor manevre militare, schimbul de observatori la asemenea manevre, notificarea marilor mișcări militare, precum și alte propuneri de acest gen, după care să fie reluată problema altor aspecte militare ale securității.
continuate eforturile 
in relațiile Est-Vest"vingerea că trebuie continuate eforturile în favoarea destinderii în relațiile dintre țările din Estul și Vestul continentului. De asemenea, el a a- nunțat că „cei nouă" vor prezenta la apropiatele negocieri legate de criza actuală de energie, inițiate de președintele Nixon, o poziție comună.

CU OCAZIA PRIMEI ANIVERSARI A SEMNĂRII

ACORDULUI DE LA PARIS

Un document al M.A.E.
al R. D.HANOI 17 (Agerpres). — Cu ocazia primei aniversări a semnării Acordului de la Paris asupra Vietnamului, M.A.E. al R.D. Vietnam a dat publicității un document în care face o analiză a situației actuale din Vietnamul de Sud și avansează propuneri de măsuri pentru garantarea îndeplinirii stricte a acordului.în prezent, la un an după semnarea acordului, relevă în introducere documentul, în Vietnamul de Sud încă nu au tăcut tunurile, continuă vărsarea de singe, devastările sînt un element cotidian, sute de mii de prizonieri politici continuă să fie deținuți de administrația de la Saigon, iar libertățile democratice sint călcate în picioare în regiunile controlate de aceasta. Consiliul național de reconciliere și înțelegere națională nu a fost încă format.Documentul M.A.E. al R.D. Vietnam se referă, totodată, la chestiunile urgente pentru menținerea unei păci solide și durabile în Vietnam. Subliniind din nou că guvernul R.D. Vietnam, ca și G.R.P. al Republicii

Apel pentru eliberarea
detinutilor din închisorile• I 

saigonezeVIETNAMUL DE SUD. 17 (Agerpres). — Cu prilejul Anului nou vietnamez și al aniversării semnării Acordului de la Paris asupra Vietnamului, Comitetul sud-vietnamez pentru eliberarea patrioților și luptătorilor pentru pace deținuți de administrația saigoneză a adresat populației sud-vietnameze și opiniei publice mondiale un apel, în care denunță acțiunile criminale întreprinse de regimul de la Saigon împotriva acestor categorii de deținuți și cere punerea lor în libertate.Apelul arată că, încâlcind prevederile Acordului de la Paris, administrația saigoneză continuă să dețină, arbitrar, peste 15 000 de membri ai personalului militar și peste 200 000 de civili care trebuiau predați reprezentanților Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Viața acestor persoane deținute este în primejdie din cauza represiunilor și a politicii de lichidare fizică practicate împotriva lor, iar mulți dintre cei aflați în detențiune sînt transferați în închisori secrete pentru a li se pierde urma și pentru a se eluda, astfel, obligația remiterii lor către reprezentanții G.R.P. al R.V.S. — arată apelul, care cere ca administrația saigoneză să pună capăt neîntîrziat acțiunilor sale ilegale și inumane.
Acord pentru neutralizarea 

a două orașe laotieneVIENTIANE 17 (Agerpres). — La Vientiane a avut loc, joi, o nouă ședință a Comisiei comune centrale pentru transpunerea în viată a Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională, semnat la 21 februarie 1973.După cum informează agenția T.A.S.S., cu acest prilej a fost semnat un document referitor la aspectele militare ale neutralizării orașelor Vientiane și Luang Prabang. în timpul convorbirilor a fost acceptată propunerea reprezentantului Forțelor Patriotice ca unitățile militare ale părții de la Vientiane să fie scoase în afara perimetrului orașelor supuse neutralizării.După încheierea ședinței, reprezentantul Forțelor Patriotice a apreciat drept un succes lucrările comisiei, în același timp, el a subliniat necesitatea realizării acordului final de neutralizare a celor două orașe, prin semnarea documentului privind crearea unor forțe de poliție comune cu. participare egală a ambelor părți.

INTERNAȚIONALEALGER 17 (Agerpres). — La Alger a fost dat publicității un comunicat privind vizita în Algeria a delegației Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Stane Dolanț, secretarul Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., și convorbirile purtate de delegația iugoslavă cu o delegație a Frontului de Eliberare Națională (F.L.N.) din Algeria, condusă de Cherif Belkacem, membru al Consiliului Revoluției, ministru de stat.Comunicatul relevă că delegațiile au efectuat un schimb de opinii asupra relațiilor dintre U.C.I. și F.L.N. Ele au făcut, de asemenea, o analiză a situației internaționale actuale, în lumina evenimentelor petrecute după cea de-a patra Conferință a țărilor nealiniate, care a avut loc la Alger. Părțile au relevat întărirea forțelor care luptă pentru pace și securitate, pentru democratizarea relațiilor internaționale. Ele s-au pronunțat pentru cuprinderea tuturor regiunilor lumii în procesul destinderii pe planul relațiilor internaționale, pentru abordarea tuturor problemelor vitale ale omenirii în condițiile participării egale a tuturor țărilor Ia rezolvarea acestor probleme.

Agricultura siriană pe căile 
progresuluiRecent, cu prilejul celei de-a 9-a aniversări a Uniunii generale a țăranilor din Siria, au fost date oficial în funcțiune două baraje — la Bab el Hadid și Jawadieh, în regiunea Hassetche — cu o capacitate totală de 26 milioane metri cubi de apă. Bazinele respective vor asigura irigarea mai multor mii de hectare. Noi lucrări de irigații sînt în curs de executare în alte regiuni — în special în zona marelui baraj de la Al Saura, pe Eufrat, căruia ii este rezervat un rol important în întreaga economie siriană.Avînd 65 la sută din populația activă ocupată in agricultură, Siria acordă o însemnătate deosebită dezvoltării și modernizării acestui sector. Se depun eforturi pen

tru extinderea rețelei de unități cooperatiste, a mecanizării și chimizării, pentru dezvoltarea irigațiilor. A- nul trecut existau a- proape două mii de cooperative agricole și este prevăzut ca pînă la sfîrșitul cincinalului în curs (1971— 1975) numărul lor să ajungă la 4 500.Se consolidează, de asemenea, sectorul fermelor de stat, care capătă o pondere tot mai accentuată în producția agricolă. Din programul agricol pe anul 1974, publicat in ziarul „Al Baas", organ al partidului Baas, rezultă că obiectivele actuale în acest sector constau în asigurarea consumului local cu produse agricole și a- nimaliere, aprovizionarea cu materii prime a întreprinderilor industriei alimentare, crearea unui surplus

pentru export Culturile de orez, grîu, bumbac și linte vor ocupa cea mai mare parte a suprafeței a- gricole, adică circa 1 800 000 de hectare. Se scontează, de asemenea, pe obținerea a 100 000 tone de carne. Programul preconizează asigurarea necesarului de îngrășăminte și semințe, forarea de noi puțuri arteziene și construirea de baraje, în special în zona de stepă, crearea a 13 stațiuni zootehnice, centre piscicole și ferme agricole.Uzina de tractoare din Alep, care în ultimele 18 luni a furnizat 2500 de bucăți, va produce anul acesta circa 2 000 de tractoare, contribuind, astfel, la mecanizarea agriculturii siriene.
Crăciun IONESCU

VietnamVietnamului de Sud, a respectat întotdeauna strict și riguros toate prevederile acordului, documentul declară că numai Statele Unite și administrația de la Saigon au violat aceste prevederi. Pentru a menține și consolida pacea în Vietnam, pentru ca ea să fie durabilă și să contribuie astfel la cauza păcii în Indochina, în . sud-estul asiatic și în lume, S.U.A. și administrația de la Saigon trebuie să respecte strict și riguros Acordul de la Paris asupra Vietnamului, actul conferinței internaționale asupra Vietnamului și comunicatul comun din 13 iunie.Administrația de la Saigon trebuie să respecte cu strictețe încetarea focului, să pună capăt imediat tuturor operațiunilor în regiunile aflate sub controlul G.R.P., operațiunilor polițienești de „pacificare", să asigure restituirea întregului personal civil vietnamez capturat pe care îl deține și să înceteze imediat orice act de represiune față de populație, să asigure deplin exercitarea libertăților democratice ale populației. Totodată, ea trebuie să privească cu toată seriozitatea propunerea în șase puncte a G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud pentru a se ajunge grabnic la semnarea unui acord asupra problemelor interne ale Vietnamului de Sud.
■ ■ ■ O 0 ■ ■

HAVANA

Succesul expoziției economice 
și industriale a RomânieiHAVANA 17 (Corespondentă de la M. Fabian). — Expoziția economică și industrială a României, inaugurată la 12 ianuarie la Havana, polarizează atenția specialiștilor, ca și a publicului larg din capitala Cubei, numărul vizitatorilor fiind. în primele trei zile de la deschidere, de peste 50 000.Miercuri, expoziția a fost vizitată de ministrul industriei u- f-șoare. Nora Frometa, însoțit de un grup numeros de consilieri și experți, ceea ce a dat acestei vizite un pronunțat caracter de lucru. însoțit de ambasadorul țării noastre la Havana, Petre Io- nescu, și de directorul expoziției, Vasile Luca, ministrul s-a Interesat îndeaproape de caracteristicile exponatelor, apreciind elo

gios calitatea acestora, ca și inaltul grad de dezvoltare economică și industrială pe care l-a atins țara noastră. In încheierea vizitei, la solicitarea corespondentului Agerpres, Nora Frometa a declarat următoarele :„în primul rînd, aș vrea să precizez că am avut posibilitatea să vizitez și să cunosc România, ceea ce este foarte important. Am putut urmări eforturile poporului român și mi-am dat seama de dezvoltarea țării dv. Am cunoscut poporul și conducătorii dv. și am văzut că se muncește foarte intens și aceasta ne-a convins pe toți că planurile de dezvoltare economică vor fi îndeplinite. A- ceastă expoziție ne permite să cunoaștem îndeosebi sectorul industrial, pe care nu l-am putut cunoaște atunci. Avansul în a-

cest sector este, după părerea mea. impresionant.Pentru noi, pentru țara noastră, expoziția are o mare importantă, întrucît ea va strîn- ge și mai mult legăturile de colaborare și va deschide noi căi de cooperare, atît în domeniul industriei u- șoare, cît și în alte sectoare de activitate.Recent am fost martorii vizitei în Cuba a tovarășului Nicolae Ceaușescu și cunoaștem conținutul convorbirilor dintre partidele și guvernele noastre. Știm că s-au dezvoltat mult legăturile dintre Cuba și România, ca urmare a acestei vizite, precum și a aceleia întreprinse de Fidel Castro la București. Ne revine nouă să muncim și să ducem la bun sfîrșit înțelegerile stabilite cu aceste prilejuri".
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agențiile de presă transmit:
Cabinetul britanic s a ,n_ trunit, în cursul zilei de joi, pentru examinarea situației interne, a- preciată ca cea mai acută stare de criză cunoscută în istoria postbelică a Marii Britanii.
Lucrările Comisiei Socie

tății europene de fizică s au desfășurat la Geneva între 14 și 16 ianuarie. A participat și o delegație română, formată din prof. Ioan Ursu, președintele' Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Valentin Ceaușescu, Sorin Ciulii și Artin Corciovei, cercetători la Institutul de fizică atomică din București. Delegația română a vizitat Centrul european de cercetări nucleare și institutul de fizică al Universității din Geneva. Cu aceeași ocazie, a avut loc o întîlnire de lucru cu prof. Urs Hochstrasser, directorul Diviziei elvețiene a științei și cercetării, privitoare la colaborarea dintre România și Elveția în domeniul științei și tehnologiei.
Ministrul de interne al 

Bahreiilului, Mohammed Ben Khalifa Al-Khalifa, a anunțat, joi, hotărîrea guvernului său de a elibera pe toți deținuții politici, majoritatea lor militanți de stînga.
Cunoscuta ofensivă din campaniile de primăvară ale sindicatelor japoneze va începe, anul acesta, la 26 ianuarie, cu o lună mai devreme decît anul trecut.
Experți arabi în dome

niul finanțelor au convenit crearea la Cairo a Băncii arabe pentru dezvoltarea economică a Africii — anunță agenția M.E.N.
Manifestări consacrate 

celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării 

VarșovieiVARȘOVIA 17 (Corespondență de la Gh. Ciobanu). — Cea de-a 29-a aniversare a eliberării Varșoviei a fost marcată prin numeroase manifestări, desfășurate la 17 ianuarie și in preajma aniversării. Locuitorii capitalei poloneze au cinstit memoria celor care s-au jertfit pentru eliberarea orașului. La Monumentul eroilor Varșoviei și locurile ce amintesc de lupta eroică pentru eliberare au fost depuse coroane de flori.împlinirea a 29 de ani de la eliberare a fost marcată și printr-un cuprinzător program de manifestări cultural-artistice, în cadrul cărora un loc de frunte l-a ocupat concertul festiv găzduit de Sala congreselor din Palatul științei și culturii.
VIENA

Reluarea negocierilor 
privind reducerea trupelor 
și armamentelor și măsuri 

adiacente în EuropaVIENA 17 (Corespondență de la C. Vlad). — La Kongresshaus din Viena au fost reluate, joi. negocierile privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa, la care participă 19 state.Delegația României este condusă de Dumitru Aninoiu, ambasadorul țării noastre în Austria. în cursul ședinței — prima din acest an, după pauza intervenită în desfășurarea lucrărilor la 14 decembrie 1973 — au luat cuvîntul șefii' delegațiilor U.R.S.S. și Canadei.S-a convenit ca următoarea ședință plenară să se desfășoare marțea viitoare.

M pmilliDHIl
• NU MAI DISTING.

CEAPA DE PORTOCA-Dacă ar fi să dăm crezare celor trei astronauți de pe „Skylab“-3, o ședere de lungă durată în Cosmos ar provoca o- mului anumite modificări fiziologice. Ca și predecesorii lor, astronauții de pe „Skylab" găsesc că toate alimentele sint lipsite de gust — relatează ziarul „Le Monde". De curînd, aceștia au fost supuși la diferite teste. In majoritatea cazurilor, cei trei astronauți nu au reușit să deosebească o bucată de hîrtie îndulcită, sărată, acră sau amară de gustul de ceapă sau de portocală.La începutul lunii ianuarie, astronauții au declarat că șederea lor în spațiu a dus la transformarea felului in care percep lumea înconjurătoare. „Viața mea spirituală, ca și viziunea pe care o am asupra semenilor mei, se modifică pe zi ce trece" — a declarat William Pogue. Iar Gerald Carr a afirmat : „Oamenii care se ocupă cu tehnica... uită să privească în jurul lor. Cred că șederea mea în Cosmos m-a făcut să am o viziune mai clară asupra a tot ce se petrece în lume".
• INVAZIA MAIMUȚE

LOR. Cete de maimuțe săl

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito’va face ° vizită oficială în India în perioada 24—29 ianuarie — a anunțat, joi, la o conferință de presă, un purtător de cuvînt al Secretariatului Federal pentru Afaceri Externe al Iugoslaviei.

Lucrările sesiunii grupu
lui COmUn de act'v'tate în domeniul chimiei din cadrul Comisiei mixte guvernamentale pentru probleme economice R.D.G.—Italia s-au încheiat marți la Milano.

Producția mondială de 
țiței a fost, anul trecut, în cifre absolute, de 2 820,5 milioane tone, față de' 2 595 milioane, în 1972. Ea a crescut, în 1973, cu 225 milioane tone față de nivelul anului precedent. A- ceastă sporire, reprezentînd 8,6 la sută, a fost obținută în contextul reducerii progresive a producției de petrol adoptate de țările arabe la sfîrșitul anului trecut — precizează revista „Petroleum Economist".

Primul ministru al Japo
niei. Kakuei Tanaka, și-a încheiat vizita oficială efectuată' în Indonezia, ultima etapă a unui turneu în cursul căruia a mai vizitat Filipinele, Tai- landa, Singapore și Malayezia.

Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, a primit pe William Kashtan, secretar general al P.C. din Canada, care se află într-o vizită la Praga. în cursul întîlnirii — menționează agenția C.T.K. — părțile s-au informat reciproc despre situația din cele două țări și partide și au procedat la un schimb de păreri asupra problemelor actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Linia aeriană București- 
BeirUt a *n’;rat în șaptelea an de existență. în 1973, cele 140 de avioane ale TAROM care au aterizat pe aeroportul internațional Beirut, au transportat, în ambele sensuri, peste 5 000 de pasageri și importante cantități de mărfuri românești destinate pieței libaneze sau altor țâri arabe din zonă.

56 de membri ai Parla
mentului libanez <Camera D«- putaților) au adresat ministrului de externe, Fouad Naffah, o petiție prin care solicită ca guvernul libanez să recunoască Republica Democrată Vietnam și Republica Populară Democrată Coreeană și să stabilească relații diplomatice cu cele două țări — transmite agenția M.E.N.

MARGINALII

Un „program" cu cîntec
Avocatul Mogens 

Glistrup, al cărui nu
me, pină acum citeva 
luni, era necunoscut, 
a ajuns brusc in aten
ția presei scandinave, 
după ce la alegerile 
generale anticipate, 
care s-au desfășurat 
în Danemarca in ‘cursul 
lunii trecute, partidul 
pe care il conduce a 
obținut 28 de manda
te, ocupind astfel lo
cul al doilea in Fol
keting. Unii comenta
tori politici au fost de 
părere că această ra
pidă ascensiune s-a 
datorat programului 
partidului, care con
semna ca deziderat 
abolirea impozitelor 
pe venituri. De altfel.

liderul său si anunța
se hotărîrea de a nu 
mai plăti statului 
nici măcar o coroană, 
declarind că toți ce
tățenii care se sustrag 
de la plata impozite
lor sint„combatanți 
pentru libertate".

„Gloria" lui Glistrup 
s-a prăbușit insă la 
foarte scurt timp după 
succesul electoral al 
partidului său. El a 
fost citat de procura
tura din Copenhaga, 
pentru a fi anchetat 
asupra naturii venitu
rilor sale. Documente
le publicate de orga
nele anchetatoare dez
văluie că. in ultimii 
trei ani, Glistrup a înființat nu mai puțin

de 2 600 de „societăți 
pe acțiuni", care pre
tindeau că sînt debi
toare una față de alta, 
ceea ce le scutea, in 
virtutea legilor, de 
plata impozitelor. A- 
ceste „afaceri", care 
i-au adus lui Glistrup 
venituri apreciabile, 
au fost calificate in 
cursul anchetei drept 
delicte economice.

Probele strtnse pină 
acum de anchetatori 
— notează publicația 
„Aktuell" — sint sufi
ciente pentru o sanc
țiune penală — închi
soare pe un termen de 
cel puțin 4 ani.

A. M.

Se caută un Sherlock Holmes
După o absență de 

mulți ani pe scenele 
teatrelor londoneze, 
figura lui Sherlock 
Holmes, creație a scri
itorului Conan Doyle, 
a revenit intr-o nouă 
piesă la „Aldwych 
Theatre". Reintilnirea 
publicului cu ilustrul 
detectiv a trezit nos
talgii tuturor cititori
lor „aventurilor" lui 
Sherlock Holmes și ale 
nelipsitului său amic, 
dr. Watson. Cu ocazia 
premierei, revista „Ob
server Magazine" a ci
tat următoarea intîm- 
plare : Un grup de a- 
mericani preocupați de 
dispariția unei persoa
ne locale a trimis la 
Londra pe adresa... lui 
Holmes, Baker Street 
222, o scrisoare oferind 
acestuia suma de 1 000 
dolari pentru a se o- 
cupa de cazul respec
tiv. „Apelăm la dum
neavoastră, scriau au
torii misivei, pentru a 
prelua acest caz, in- 
trucît am ajuns la 
concluzia că nimeni 
altul nu este capabil 
să-l rezolve".

Cum era și firesc, 
scrisoarea a primit 
răspuns negativ de la 
cei care se ocupă cu 
„corespondenta" lui 
Sherlock Holmes 
(există un birou spe
cial care răspunde la 
scrisorile ce se trimit 
la Baker Street 222) : 
aceștia au explicat că 
detectivul nu a existat 
in realitate, ci doar în 
închipuirea scriitorului 
Conan Doyle.

Presa londoneză s-a 
folosit însă de acest 
prilej pentru a subli
nia că Scotland Yard
ul ar da mult, în aces
te zile, ca Sherlock 
Holmes să nu fie doar 
o simplă plăsmuire 
scriitoricească. Calită
țile deductive ale a- 
cestuia ar fi fost cit 
se poate de indicate 
pentru a se găsi pre
țiosul tub, din jad și 
aur, în care urma să 
fie introdus mesajul 
reginei Elisabeta de 
deschidere a jocurilor 
sportive ale Common- 
wealthului ce urmea
ză să aibă loc în Noua 
Zeelandă. Tubul a dis

părut în mod miste
rios din clădirea am
basadei neo-zeelande- 
ze și, cu toate efor
turile Scotland Yard
ului, nu i s-a putut da 
de urmă, tn ultimă 
instanță, negăsindu-se 
originalul, mesajul a 
fost introdus intr-un 
obiect asemănător 
confecționat ad-hoc 
din argint — și șta
feta a pornit spre 
Noua Zeelandă, deoa
rece jocurile urmează 
să se deschidă la 24 
ianuarie.

Pornind de la acest 
episod și subliniind 
proporțiile îngrijoră
toare pe care le-au că
pătat, in ultimul timp, 
crimele, furturile și 
jafurile de tot felul, 
ziarele britanice scriu 
mai în glumă, mai in 
serios că nu ar strica 
deloc ca poliția să 
aibă la dispoziție mă
car unul dacă nu mai 
mulți detectivi de 
talia lui Sherlock 
Holmes.

N. PLOPEANULondra

batice i-au silit pe cel 3 000 de locuitori ai satelor Khartanda și Dada Qaon, situate la 240 km sud-est de capitala Nepalului, să-și părăsească locuințele pentru a se refugia în regiuni mal dens populate de oameni. în fiecare an, maimuțele fac ravagii, distrugînd recolte și provo- cînd considerabile pagube materiale. Pe de altă parte, s-a constatat că ele se înmulțesc foarte rapid ; în 1973, de pildă, numărul lor a crescut de 10 ori. întrucît maimuțele sînt considerate sacre, populația preferă să le cedeze terenul și să evite orice confruntare...
• VA DISPĂREA PE

RIUȚA DE DINȚI ? Arare- ori este respectată indicația generală de a se spăla dinții după fiecare masă a zilei. Firește, este întrucîtva incomodă utilizarea periuței și a pastei de dinți în afara casei. Un mic a- parat portabil produs în Japonia înlătură acest inconvenient. Mașina, acționînd pe bază de baterii, folosește jeturi intermitente de apă pentru a curăța dinții și a masa gingiile. Totodată — afirmă realizatorii aparatului — această originală mașină previne degradarea dentl- țiel și apariția paradontozei.
• DE CE A FOST IN

TERZIS „INSTANT
GLUE". Un produs „Made in U.S.A." a fost scos de pe piață pe motivul că... „este de o calitate excelentă". Este vorba de „instant-glue", cleiul care lipește orice și imediat. „Nu l-am interzis pentru că ar fi fost prost, ci din contră, pentru că era mult prea bun", a declarat presei Richard Simson, președintele comisiei de control al produselor. „Instant-glue" are o asemenea priză îneît poate provoca încleierea imediată a degetelor între ele, iar în cazul in care mîna este dusă la obraz, așa cum se întîmplă deseori, riscă să nu se mai dezlipească.

• PESTE 10 000 DE O- 
PERE DE ARTĂ ITALIENE 
RECUPERATE. Intr un an> carabinierii italieni au recuperat peste 10 000 de opere de artă și piese arheologice care au fost furate. Dintre acestea, 2 500 sînt tablouri, 120 sculpturi, 24 fresce, 3 000 de antichități. Printre o- biectele recuperate se numără lucrări deosebit de prețioase semnate de Goya și Giovanni Bellini. în decurs de cinci ani au fost recuperate aproximativ 36 000 opere de artă italiene care au fost furate.

• „CETATEA LIBERA"
INTERZISĂ. Veritabilul paradis al hippies-ilor, vagabonzilor, indivizilor certați cu legea, tinerilor fugiți de acasă riscă, după cum transmite Agenția France Presse, să-și piardă „independența", autoproclamată la 26 septembrie 1971. Acceptată în acea perioadă ca o „experiență socială" de către guvernul social-democrat, „cetatea liberă", de fapt o veche cazarmă din Copenhaga, nu mai este agreată de noul cabinet danez. Drept urmare, „experiența" va fi sistată. Cei aproximativ 500 de ocupanți actuali ai cazărmii — numărul lor în timpul verii fiind de cîteva mii — vor trebui deci să-și caute alt refugiu, In cazul că nu se vor hotărî spre o activitate productivă.

• RECORD. Un bărbat din Johannesburg, Trevor Kruger, de 33 de ani, a reușit să stea 31 de zile într-o cușcă cu șerpi veninoși, stabilind un nou record în materie.în afara faimei, Kruger a cîș- tigat și... minus 7 kg în greutate.
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