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• Deschiderea expoziției 
jubiliare „Republica Ia 
un siert de veac"

• Sesiuni jubiliare ale 
Consiliului popular mu
nicipal București și ale 
consiliilor populare ju
dețene

MEDALIA „25 DE ANI
DE LA PROCLAMAREA

La invitația președintelui Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizită oficială în Pakistan, între 8 și 12 ianua
rie 1973.

Ședința Comisiei Centrale
-> -»

de partid și de stat
pentru elaborarea prognozelor

_ REPUBLICA,
D^mhPie pR/N R0DUL

REPUBLICII

STRĂDANIEI FIILOR TAI!
• întreprinderile Ministerului Indus

triei MetalUrțJiCe au raP°r'a’; Îndeplinirea planu
lui anual la producția globală și marfă. în acest an au 
fost obținute succese de seamă îh diversificarea și mo
dernizarea producției metalurgice. Astfel, producția de 
oțeluri aliate a crescut cu 22,9 la sută față de 1971, iar 
cea de laminate aliate cu 16,2 la sută. înzestrarea în
treprinderilor cu noi utilaje, creșterea gradului de pre
lucrare a metalului și introducerea pe scară largă 
tehnologiilor moderne de lucru au permis ca 86,6 
sută din sporul de producție obținut să fie realizat 
seama creșterii productivității muncii. Cheltuielile 
o mie lei producție-marfă au fost diminuate cu 16,9
față de nivelul din 1971, ceea ce reprezintă o reducere 
cu 1,7 lei în comparație cu prevederile planului. In zilele 
care

a 
la 
pe ia 
lei

nii din întreprinderile industriale ale județului vor da 
pină la sfîrșitul anului peste plan 1 900 tone electrozi 
de sudură, 3 200 tone sinnă trasă și zincată, filtre auto 
și tractor, confecții și alte bunuri materiale solicitate pe 
piața internă și la export in valoare de circa 80 mi
lioane lei.

Pătrunși de înalta răspundere ce ne revine pentru 
a transpune în viață înflăcărată chemare lansată de 
Conferința Națională a partidului de a înfăptui ac
tualul plan cincinal înainte de termen, ne angajăm, 
mult stimate tovarășe secretar general — se scrie in 
încheierea telegramei — că oamenii muncii dîn uni
tățile economice ale județului vor munci cu pasiune 
și dăruire pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin".

de dezvoltare economică
si socială
->

a României

tone 
cum

au mai rămas pînă la sfîrșitul lunii, metalurgiștii 
vor realiza peste prevederi 67 000 tone cocs, 13 000 
oțel aliat, 16 000 tone laminate finite pline, 11 000 
țevi, 1 000 tone aluminiu, 12 000 tone alumină, pre- 
și alte produse siderurgice.

• Industria județului Caraș-Severin 
■ atins cu 5 zile mai devreme nivelul producției marfă 
planificată pentru anul 1972. Oamenii muncii — români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — din 
această parte a țării și-au propus să obțină pînă la 
sfîrșitul anului, peste prevederile planului, mai mult de 
5 500 tone cărbune, peste 41 000 tone produse siderur
gice — oțel, fontă și laminate finite pline — 6 motoare 
Diesel de diferite puteri, 10 000 mp furnire estetice, 
mașini agricole, construcții metalice, piese de schimb 
ți alte produse industriale.

• Unitățile industriale ale județului 
Bistrița-Năsăud au rap°rtat luni seara îndepii-. 
nirea sarcinilor de plan la producția-marfă pe acest 
an. Pînă la finele lunii decembrie, oamenii muncii din 
acest județ, aflat în plin avint economic, vor da în 
plus economiei naționale aproape 5 000 tone minereu 
complex, 445 tone carne, 100 tone unt, 200 tone brîn- 
zeturi, aproape 15 000 hi lapte, 200 tone hîrtie și altele.

Rezultate bune au fost obținute și în agricultura ju
dețului. învingînd greutățile deosebit de mari, oamenii 
muncii bistrițeni au reușit să obțină cea mai bună 
producție de porumb din istoria acestor meleaguri.

După cum s-a mai anunțat, cu 
prilejul aniversării a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii Popu
lare Române, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
emis un decret privind instituirea 
medaliei „25 de ani de la 
marea Republicii".

Medalia .,25 de ani de 
clamarea Republicii" se

V

procla-

la pro- 
conferă

persoanelor care au adus o con
tribuție deosebită la lupta pentru 
libertate, democrație și progres 
social, la instaurarea și consoli
darea Republicii, la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân de făurire a 
liste multilateral 
apărare a patriei 
revoluționare ale

societății socia- 
dezvoltate, de 
și a cuceririlor 
poporului.

• Și unitățile industriale buzoiene, 
ale căror sarcini de producție pe acest an întrec cu 
19 la sută realizările din anul precedent, au anunțat în
deplinirea cu 6 zile mai devreme a planului anual.

„Animați de dorința de a aduce o contribuție mai 
mare la sporirea zestrei economice a țării — se spune 
în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul județean Buzău al P.C.R., 
cu acest prilej — muncitorii, inginerii și tehnicie-

• Colectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Mehedinți în
deplinirea sarcinilor de plan pe acest an la principalii 
indicatori economici. Potrivit calculelor estimative, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din Întreprinderile 
industriale mehedințene vor înscrie în bilanțul final 
al anului 1972 o producție globală cu 3 la sută și o 
producție-marfă cu 4 la sută superioare prevederilor 
de plan.

Mai mult de patru cincimi din sporul producției s-a 
realizat pe seama creșterii productivității muncii, indi
cator ce se prelimină a fi îndeplinit în proporție de 
103,1 la sută.

r

LA POIANA UZULUI

Construcția barajului a fost terminată
Constructorii complexului hidrotehnic de la Poiana 

■Uzului au terminat și predat ieri spre recepție, cu un 
an mai devreme față de plan, barajul — obiectivul 
principal al lucrărilor care se execută în această zonă, 
în spatele acestui adevărat munte din oțel și beton 
s-a format un lac de acumulare cu o capacitate de 
100 milioane metri cubi de apă. Lung la coronament de 
530 metri și înalt de peste 80 dp metri, barajul de pe 
Valea Uzului înglobează în corpul său peste 700 000 
metri cubi de beton. La înălțarea lui, constructorii au 
folosit o seamă de soluții tehnice aplicate pentru pri-

ma dată în 
vacuumate 
fabricarea elementelor din beton pentru parapeți direct 
pe coronamentul barajului, excavarea mecanică a ver- 
sanților ș.a. Toate acestea au dus la realizarea unor 
economii la prețul de cost în valoare de peste 12 mi
lioane lei.

țară : cofraje din beton prefabricat, betoane 
la construirea disipatorului de energie, pre-

PRODUCȚIA GLOBALĂ 
A INDUSTRIEI SOCIALISTE

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii

-miliarde lei-

■bf/wfe inii-fiu
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mai poate
totuși...
Constanța

PAVOAZ“ al

fi nou pe TROTUȘ ?

se înalță „MARELE 
construcției de nave J

PRODUSE NOI
SI

MODERNIZATE

O clipă aparte în via
ta unui romancier este, 
firește. întîlnirea cu ci
titorii. O intîlnire orga
nizată în urma autenti
cului interes al publicu
lui, care, după ce a fă
cut cunoștință cu autorul 
într-o carte, vrea să-l cu
noască și ca persoană, a- 
dică să-1 compare cu fiin
ța lui literară, să așeze 
intr-un desen abstract 
ochii, zîmbetul. brăzda- 
rea frunții, tîmplele. Nu 
o intilnire festivă. în care 
respectul distruge posibi
litatea dialogului, ci una 
in care 
munica 
tit de 
stări mă
titorul. grăbit de ideea că 
o asemenea intilnire nu 
se întîmplă in fiecare zi. 
să . pună, uneori stînje- 
nit, întrebarea care-1 fră- 
mîntă cel mai mult, ori 
să-și exprime îndoiala 
cea mai gravă, ori bucu
ria cea mai plină. In
tr-o asemenea intilnire. 
există un moment . de 
mare emoție pentru au
tor — atunci cînd un ci
titor oarecare face ur
mătoarea declarație : am
citit și eu cartea cuta
re. mi-a plăcut foarte 
mult, am trăit fiecare cli
pă din viata eroilor, 
toate că cu personal nu
trăiesc in mediul lor. re
prezint alt strat profe
sional ori psihic ; dar 
vreau să vă întreb, toc
mai de aceea, cînd scrieți 
o carte și pentru noi ?

Acest noi, spus uneori 
cu o inrosire pînă in

vîrful urechilor, e unul 
din cele mai sigure semne 
de încredere pe care le 
poate da un cititor unui 
scriitor. Și în fond nu 
numai un singur cititor, 
fiindcă omul obișnuit 
rostește destul de rar, 
cu măsură, niciodată em
fatic. acest plural, și el 
corespunde unei foarte

Produsele noi și modernizate dețin o pondere tot mai mare în ansamblul producției industriei noastre 
socialiste. Graficul înfățișează evoluția acestei ponderi pînă în anul 1975, comparativ cu primul an al 

cincinalului

TEHNICA, TEHNOLOGIILE, NOILE PRODUSE,
în perspectiva anului viitor PAGINA A II-A I 
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dorința de a co- 
cu un autor e a- 
puternică incit 
convenția, și ci-

cu

în ziua de 26 decembrie a.c. a 
avut loc, la Comitetul Central al 
P.C.R., ședința Comisiei Centrale de 
partid și de stat pentru elaborarea 
prognozelor de dezvoltare econo
mică și socială a României.

Ședința a fost prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, președintele Co
misiei Centrale de partid și de stat 
pentru elaborarea prognozelor.

Au fost supuse discuției proiec
tul prognozei macroeconomice pre
liminare a dezvoltării României 
pînă în anul 1990 și primele esti
mări privind cincinalul 1976—1980, 
elaborate pe baza 'orientărilor sta
bilite de Conferința Națională a 
P.C.R. din acest an.

Comisia Centrală a stabilit 
pe baza lucrărilor prezentate, 
etapa următoare să se treacă 
aprofundarea prognozelor pe
muri, Ia elaborarea de programe

ca, 
în 
la 

ra-

subramuri economice și grupePe . _ .
mari de produse. în cursul anului 
1973 vor fi definitivate proiectul 
planului cincinal 1976—1980, pre
cum și proiectul prognozelor de 
dezvoltare economico-socială pînă 
în 1990, care, după discutarea în 
organele de partid și de stat, vor 
fi supuse dezbaterii publice.

în cadrul ședinței au luat cuvîn- 
tul tovarășii Bujor Almășan, loan 
Avram, Ion Ursu, Mihail Florescu, 
Nicolae Agachi, Ion Crăciun, An
gelo Miculescu, Vasile Patilineț, 
Constantin Băbălău, Ion Cosma, 
Paul Niqulescu-Mizil, Gheorghe 
Stoica, Miron Constantinescu, Pe
tre Lupu.

în încheiere a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a 
prezentat principalele orientări ale 
dezvoltării României în perspecti
vă și a indicat direcțiile către care 
să-și îndrepte activitatea Comisia 
Centrală și comisiile pe ramuri.

structurale ale societății noastre

STIINTA ROMÂNEASCĂ

producția materială
în cei 25 de ani de existență a re

publicii, datorită politicii partidului 
și statului nostru, cu fiecare etapă 
a construcției socialiste a crescut 
tot mai mult rolul științei în dez
voltarea economiei, a întregii socie
tăți. Acest lucru a fost pasibil prin 
asigurarea unei baze tehnico-mate- 
riale corespunzătoare și a unui ca
dru organizatoric tot mai perfecțio
nat. Dacă in primii ani ai tinerei 
noastre republici numărul unităților 
de cercetare era de 37, în prezent, 
cercetarea beneficiază de un număr 
de peste 320 unități. Organizarea 
institutelor centrale creează un nou 
cadru realizării sarcinilor 
lite de 
statului, 
tențialului științific uman și 
terial în 
blemelor 
organizate 
producție, 
acțiune a 
mărul lucrătorilor din cercetare, de 
la 7 500 cit erau in 1950, la peste 
41 000 la începutul acestui an, din 
care peste 16 000 cu studii supe-

ponsabil moralmente. în- 
-cit, către orice subiect 
s-ar apleca, ar reuși 
să-l cuprindă, să-l trans-, 
figureze, să-l fixeze pen
tru posteritate.

Ajungînd aici. putem 
să întârziem o clipă asu
pra tonului pe care citi
torii lansează un aseme
nea apel : este un ton

Scriitor
oi actualității

adinei conștiințe a apar
tenenței. la o colectivita
te. Adesea,. acest noi re
prezintă o categorie des
tul de largă, ce se simte 

. neglijată de scriitori. Cite 
un reprezentant ăl ei 
ajunge să stea de vor
bă cu cite un scriitor 
și îi spune, timid, că are 
încredere în el. că i-a 
apreciat arta literară, o- 
nestitatea in redarea 
vieții, profunzimea anali
zei. maturitatea judecății, 
mă rog toate acele da
ruri care te conving 
un anume artist e 
de echilibrat, de 
bil esteticeste. de

că 
a fit 

capa- 
res-

extrem de 
puține țări 
torul este 
rat de un 
de carte, și blind în apre
ciere. și dispus să 
te, și, dacă i se dă 
de mic motiv, să 
zeze. Avem un 
prea blind poate, 
respectuos fată de 
prea sedus de ideea de 
creație. Dacă publicul 
ar fi mai aspru. dacă 
și-ar cere drepturile (căci 
publicul are drepturi nu 
obligații. obligații 
scriitorul) cu mai 
energie, dacă ar 
mai hotărît și

politicos. în 
pe lume scrii- 
atît de vene- 
public și avid

aștep- 
un cit 
ideali- 
public 

prea 
artă.

are 
multă 
critica 

ar arăta

realizării
conducerea partidului 
prin concentrarea

stabi-
Și 

po- 
ma- 
p rovederea abordării 

fundamentale și aplicării 
a rezultatelor cercetării în 
Paralel cu această amplă 
sporit substanțial și nu

de 
con- 
pro-

mai clar ce așteaptă 
la scriitori, poate 
știința literară ar 
gresa mai repede.

De la evocarea unei a- 
semenea intilniri ajun
gem, desigur, la ideea ac
tualității, fiindcă publicul, 
în fond, nu cere 
dată de la un 
un subiect din 
nici concentrarea asupra 
unei categorii umane dis
părute (decit 
vorba de cazul cu totul 
specific al unui atît 
mare maestru al literatu
rii istorice incit citito
rii lui să-și poată rezol
va. citindu-1, toate cu
riozitățile enciclopedice). 
Publicul 
scriitorii 
scriitorii 
trebarea

nicio- 
scriitor 
trecut,

dacă e
de

rioare. Față de condițiile create, ca
drele de specialiști și-au orientat 
efortul in direcția subordonării obiec
tivelor cercetării științifice unor so
licitări majore ale economiei noastre 
socialiste. Astfel, in actualul cinci
nal, cercetarea industrială grupează 
circa 70 la sută din totalul temelor, 
antrenind un volum de aproxima
tiv 65 la sută din totalul fondurilor 
afectate finanțării științei.

Pentru anul viitor, de pildă, po
trivit indicațiilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională din iulie și la Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
a.c., cercetarea științifică trebuie să 
contribuie la rezolvarea problemelor 
esențiale, eu caracter prioritar, ale 
dezvoltării economico-sociale a țării, 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen' pune noi sarcini cercetării, 
între care intensificarea activității 
în domeniul asimilării de produse 
noi și modernizării celor existente 
în toate sectoarele industriei. In 
1975, aproape jumătate din întreaga 
producție industrială va fi repre
zentată de produsele noi sau moder
nizate în cursul actualului cincinal. 
Un pas important în această direc
ție s-a făcut in cursul anului tre
cut, produsele noi și modernizate 
definind o pondere de 14 la sută in 
producția globală realizată. In conti
nuare. în cadrul acestei activități 
complexe, institutele de cercetare și 
proiectare au datoria de a pregăti 
din timp producția viitoare, prin 
perfecționarea tehnicilor și tehnolo
giilor, proiectarea produselor la ni
velul performanțelor atinse pe plan 
mondial. Care sînt dimensiunile a- 
cestor obiective și oe sarcini s-ar 
impune în vederea realizării lor ?

Numai pentru treoerea la asimi. 
larea in fabricație a unui calculator 
electronic, bunăoară, este nevoie să 
fie introduse în economia națională 
unele tehnologii de „vîrf" (în in
dustria chimică și a construcțiilor de 
mașini, în metalurgia neferoasă. în 
industria electronică și electroteh
nică. a materialelor de construcții.

Acad. Nicolae TEODORESCU

frec- 
do-

ne cere să fim 
lui. Cum să fim 
actualității 7 In- 
asta ni se pune 

mereu. Dar însăși
vența întrebării ce 
vedește ? Convingerea a- 
dîncă. sădită și în ini
ma cititorilor, si in a 
noastră, că actualitatea 
încă nu se cuprinde în
treagă. nici în litera
tură, nici în celelalte arte 
de azi.

Prin urmare, cum am 
putea deveni ? Cu toate 
că a indica metode — 
care pot să se contrazică 
cu temperamentul și re
gimul de creație al fie
cărui artist in parte — e 
o naivitate, nu mă pot 
împiedica să mă gindesc

Petru POPESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

J

(Continuare în pag. a V-a)

yi ața

internațională

Un moment semnifi
cativ al cooperării 
economice româno- 
eqiptene
PERU. „Bogățiile na
turale ale țării aparțin 
întregului popor" 
Tragedia orașului Ma
nagua

9
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SCiNTEIA — miercuri 27 decembrie 1972

r

în perspectiva anului viitor
r A

Anul viitor urmează să intre în 
funcțiune sute de capacități noi, 
care condiționează in mare măsură 
realizarea sporului de producție 
față de 1972. în acest context, sar
cini deosebit de importante revin 
furnizorilor de utilaje tehnologice, 
destinate noilor capacități produc
tive. Aceștia trebuie să asigure Ia 
timp mașinile și instalațiile nece
sare, realizate la un nivel tehnic și 
calitativ superior. Mai mult ca 
in alți ani, se pune problema in-1 
troduoeril în fabricație a unor noi 
tipuri de utilaje tehnologice, mo
dernizării și diversificării celor a- 
flate in producție. Cum se prefi
gurează indeplinirea acestei im
portante sarcini în două mari uzi
ne furnizoare de utilaje tehnolo
gice : „Grivița roșie" din Bucu
rești și „Independența" din Sibiu ? 
Ce produse noi vor asimila acestea 
in anul viitor și, mai ales, in Ce 
condiții de eficacitate economică ?

— Potrivit structurii producției 
noastre, care cuprinde în cea mai 
mare parte utilaje și instalații 
unicat, ciclul de înnoire a acesteia 
este de doi ani — ne-a spus ing. 
Grigore Gorceag, director tehnic 
la „Grivița roșie".

La rmdul său, ing. Dorin Fulea, 
director tehnic al uzinei „Inde
pendența" din Sibiu, ne-a relatat : 
„Pină în anul 1975, jumătate din 
producția uzinei va fi constituită 
din mașini și utilaje noi. Aceasta 
în condițiile triplării volumului 
producției. Programul de înnoire, 
diversificare și modernizare a pro
ducției este strins corelat cu cel 
de profilare și specializare a uzi
nei. Ceea ce va avea ca efect 
creșterea gradului de tehnicitate a 
p-oduselor, îmbunătățirea calității 
și performantelor lor".

Iată unele produse ce se vor 
asimila in fabricație, in cele două 
uzine, în anul viitor : La „Inde
pendența" din Sibiu este vorba de

26 de noi produse, într-o largă 
arie de tipo-dimensiuni. printre 
care : ouptoare de tratament ter
mic secundar, cu și fără atmosfe
ră controlată, cuptoare cu inducție, 
utilaje metalurgice — mașina de 
format cu cap aruncător, dezbătă- 
tor de forme, mașina de amestecat 
și miezuit, cubilouri cu cocs — 
utilaje pneumatice și hidropneu-

execuție. Or, sub acest aspeot, la 
cele două uzine, situația se pre
zintă diferit. în timp ce la „Inde
pendența" s-au asigurat — in ca
drul compartimentului propriu de 
concepție -- toate proiectele nece
sare realizării produselor noi care 
vor fi asimilate în anul viitor, la • 
„Grivița roșie" nici pină azi nu 
s-a.u primit toate documentațiile

le celor două uzine au luat toate 
măsurile pentru ca realizarea pro
duselor noi in anu.1 viitor să se 
desfășoare ritmic, chiar din prime
le luni. La „Grivița roșie", ing. 
Francisc Ulrich, adjunctul șefului 
compartimentului tehnologic al u- 
zinei, ne spunea :

— Sintem in faza de finalizare 
a eșalonării pe trimestre și luni

Competitivitatea și eficienta
încep de la asimilare

Două mari uzine „Grivița roșie" și „Independența"
pregătesc cu asiduitate planul luptei pentru nou

matice tipizate ș.a. în conformita
te cu profilul activității sale, la 
uzina „Grivița roșie" din 
teșii. produsele noi care 
asimilate in fabricație sint 

exclusivitate,
și rafinăriilor : 
coloane de ab- 
de electroliză, 

schimbătoare de

in 
chimice 

tipuri de 
celule

Bucu- 
vor fi 
desti- 

indus-ii at e, 
triei 
noi 
sorbție, 
vagoane-cisternă, 
căldură ș.a.

Pentru ca să existe garanția asi
milării ritmice in fabricație, la da
tele stabilite, a fiecărui produs, o 
condiție esențială constă in asigu
rarea documentațiilor tehnice de

tehnice de execuție privind ..pre
mierele" anului 1973, iar o parte 
din proiectele de care dispune în
treprinderea nu au fost clarificate 
de beneficiarii de investiții. Situa
ția este paradoxală : proiectele de 
execuție se elaborează de institute 
aparținind Ministerului Industriei 
Chimice, unitățile aparținind aces
tui minister sint beneficiarii noi
lor produse ce se vor realiza la 
„Grivița roșie" și totuși asigura
rea integrală a documentațiilor teh
nice de execuție întirzie nejusti
ficat.

în ceea ce le privește, colective-

1973, de ooncretiza- 
pe fiecare secție și 
fixind termene co
de realizare a fie-

a planului pe 
re a sarcinilor 
loc de muncă, 
respunzătoare 
cărui nou produs, in strinsă core
lare cu data punerii în funcțiune 
a noilor obiective de investiții. 
O atenție cu totul deosebită am 
acordat și vom acorda. în conti
nuare, ridicării calității noilor pro
duse. Pentru aceasta, ne-am pro
pus o serie de măsuri : introduce
rea pe scară largă a procedeelor 
tehnologice noi. întărirea controlu
lui tehnic interfazic, intensifica
rea pregătirii profesionale a mun-

și la 
mo- 
con-

citorilor și controlorilor de calita
te ș.a.

Cu spirit de răspundere s-a ac
ționat și la uzina „Independen
ta" pentru ca acțiunea de innoire 
a producției in anul viitor să aibă 
loc ritmic, chiar din primele de
cade și luni. începind de la pregă
tirea fabricației și pină la montajul 
final — aici totul este gata pentru 
ca noile produse să intre in fabri
cația curentă.

Atit la „Independența", cit 
„Grivița roșie", înnoirea și 
dernizarea producției sint
cepute să se desfășoare in condi
țiile sporirii eficienței economice. 
Eficiență pentru beneficiarii noilor 
produse : dispunind de lanțurile cu 
role cu rezistență ridicată, ce se 
vor realiza în anul viitor la „Inde
pendența",1 bunăoară, lucrătorii din 
schelele de foraj-extracție vor 
avea posibilitatea să mărească 
considerabil adîncimea forajelor. 
Eficiență pentru 
dă, în mare 
noirea rapidă 
a tehnologiilor 
uzina 
viitor, 
producție-marfă 
cu 44 lei decit 
potrivit preliminărilor — in acest 
an, ceea ce se va concretiza in ob
ținerea unui beneficiu de aproape 
109 milioane lei ; de asemenea, co
lectivul uzinei „Independența" din 
Sibiu și-a propus să realizeze in 
1973 un beneficiu net superior ce
lui din anul în curs, și aceasta in 
mod deosebit pe baza înnoirii struc
turii producției. Este ilustrativ in 
acest sens că, prin asimilarea in fa
bricație a cuptoarelor metalurgice, 
la uzina sibiană, pe lingă un spor 
de producție estimat la 80 milioane 
lei, importul se va diminua cu 20 
milioane lei valută.

M. DANESCU

de 
posibilitatea 

adîncimea 
furnizori : de pil- 

măsură prin 
a producției 
de fabricație, 
roșie", 

la 
vor fi mai mici 

cele realizate —

,.Grivjța 
cheltuielile

in
și 
la 

în anul 
1 000 lei

Mașini agricole - 
mai ușoare, mai rezistente,

de înalt randament
este durata perioadei de 
producției de mașini a-

Pe planșeta cercetăm:Invenție de prestigiu

FRUNTAȘI
In muncă,

ISCUSIȚI
PROMOTORI
AI NOULUI

k

la Leșu Ursului
Cu eîtva timp în urmă se 

contura, teoretic, o nouă 
tehnologie de flotați® pen
tru exploatarea minieră de 
la Leșu Ursului, considera
tă ca fiind mai eficientă 
decit metodele clasice cu
noscute. Prin tehnologia 
preconizată s-ar fi obținut 
un produs minier — așa-nu- 
mitul concentrat colectiv de 
plumb și zinc, bogat in 
cupru. Din punct de vedere 
tehnic era un pas înainte, 
insă sub aspect economic 
metoda nu dădea satisfacții. 
Ar fi necesitat mari eforturi 
financiare, de investiții — 
și, după cum se știe, o 
creație tehnică sau tehnolo
gică nouă trebuie să țină 
seama in primul rind de 
eficiența economică ; în ca
zul tehnologiei ce se pre
vedea, prelucrarea concen
tratului minier _ impunea 
crearea unor unități meta
lurgice noi, cu tehnologii 
noi — o investiție de aproa
pe 500 milioane de lei, qu 
multe utilaje din import, 
cu o perioadă destul de 
mare pentru construirea o- 
biectivelor etc., etc.

Și chestiunea era pre
santă !

în aceste condiții a apă
rut inițiativa. Un grup de 
ingineri și cercetători de la 
ICEMIN în frunte ou di
rectorul institutului, dr. ing. 
Petru Vlad, a luat pe cont 
propriu problema stabilirii 
unei alte tehnologii pentru 
valorificarea superioară a 
minereurilor complexe, greu 
preparabile, de la Leșu Ur
sului. Din colectiv făceau 
parte inginerii Sorin Dima, 
Georgeta Dolmanian, Ale
xandru Nistorescu. precum 
și Ana Diță. tehnician. 
Noua tehnologie trebuia să 
întrunească, pentru a fi 
viabilă, citeva condiții prin
cipale : să se obțină o can-
Ițltil'V — — -
neferoase nu numai 
produse miniere, 
și în lingouri — 
tru că acestea 
ză, în cel mai înalt grad, 
economia națională ; produ
sele miniere obținute prin 
noua tehnologie să poată fi 
prelucrate in uzinele meta
lurgice existente în țară, 
deci folosindu-se tehnica și 
experiența cadrelor de pro
ducție din aceste uzine și 
renunțindu-se la investițiile 
mari, mai înainte preconi
zate. La toate acestea se 
mai adăuga un deziderat

maximă de metale 
în 

dar 
pen- 

interesea-

Otelurile fine,

latâ numitorul comun al activi
tății celor trei muncitori din 
imaginile noastre. în fotografia 

, , laminoristuT Nijă 
de la uzina „Republi- 

din București. în cea din 
reglorui Aurel Chiru 
Fabrica de rulmenți 

ales recent ca 
al secretarului co
de partid din între- 

în fotografia din 
turnătorul formator 

ie Vtșan de la uzina 
„23 August" din Capitală

tiin stingă,
Broască 
ca" 
mijloc, 
de la 
din Bîrlad, 
locțiitor 
mitetului 
prindere, 
dreapta, 
Gheorgh

nu mai puțin important .: 
concepută intr-o manieră 
suplă, noua tehnologie tre
buia să fie aplicabilă și in 
cazurile valorificării zăcă
mintelor de minereuri să
race.

Cum spuneam, au început 
cercetarea pe cont propriu. 
Și numai după ce s-a con
turat, pentru ei înșiși, po
sibilitatea de reușită, au 
ridicat problema în colegiu 
ministerului, insistind ca 
tema de cercetare să fie

SPECIALIȘTI DE LA 
I C E M I N , 

AUTORII UNEI 
TEHNOLOGII 

DE O DEOSEBITĂ 
VALOARE 

ECONOMICĂ

cuprinsă in plan. Și acest 
moment trebuie reținut, do
vedind o maximă seriozita- ■ 
te din partea cercetătorilor. 
Intii s-au convins ci de po
sibilitatea succesului și a- 
bia după aceea au solicitat 
fonduri de cercetare. După 
numai un an de; la cu
prinderea temei în plan, 
grupul cercetătorilor scotea 
la iveală o valoroasă inven
ție, ale cărei avantaje și 
perspective păreau de do
meniul fanteziei. De aici și 
unele rețineri din partea 
conducerii departamentale. 
Dar și acest moment a fost 
depășit. Verificînd totul cu 
migală, audiind cercetătorii- 
autori și 
consiliul 
și colegiul 
confirmat
tării, hotărind experimen
tarea grabnică, în stația pi
lot, a invenției și apoi apli
carea ei industrială.

Revenind la invenția bre
vetată sub denumirea „Pro
cedeu de preparare a mine
reurilor complexe fin con
crescute", a grupului de 
cercetători de la ICEMIN, 
vrem să marcăm și o altă 
principală condiție in valo
rificarea creației tehnice 
proprii : un timp cit mai

alți specialiști, 
tehnico-științific 
ministerului au 
succesul cerce

scurt pentru aplicarea aces
teia pe scara industrială. De 
la data cind tema a fost cu
prinsă in plan și pină la a- 
plicarea pe scară largă, in
dustrială, a invenției, au 
trecut numai doi ani. Un 
timp optim in adevăratul 
ințeles al cuvintului. Pen
tru că o creație tehnică nu 
trebuie să îmbătrinească pe 
planșetă sau in studiu teh- 
nico-economic. Cu atit mai 
mult se pune chestiunea 
urgentării aplicării sale cind 
este vorba despre o inven
ție de o însemnătate apar
te. E un merit al forurilor 
tehnice din Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geolo
giei care au ințeles însem
nătatea invenției respective, 
acordîndu-i un regim prio
ritar de aplicare și extin
dere.

în prezent, întreaga can
titate de minereuri comple
xe din perimetrul Leșu Ur
sului se prelucrează? prin 
tehnologia de notație selec- 
tiv-eolectivă, care formează 
obiectul procedeului breve
tat, Același procedeu a de
venit tehnică de lucru cu
rentă și pentru valorifica
rea, cu înalte randamente, 
a unor ~~~
te din 
Văii și 
s-au
reale ..... - . .
economică și a unor zăcă
minte de minereuri mai să
race in concentrație de me
tale utile — nu numai 
lor cu conținut bogat 
cu conținut mediu.

Produsele miniere,, obți
nute prin tehnologia a- 
mintită, se prelucrează 
separat în uzinele metalur
gice existente. Prin.urmare, 
s-a renunțat la construirea 
unor întreprinderi noi și 
costisitoare. Plus de aceas
ta. la exploatările minere 
din Leșu Ursului și Baia 
Borșa s-au obținut impor
tante cantități suplimentare 
de metale, valorind zeci de 
milioane de lei — în afară 
de cantitățile suplimentare 
de metale in lingou, cu deo
sebire cupru, obținute 
uzinele metalurgice.

Cercetătorii de 
ICEMIN s-au ținut de 
vînt. Ei au realizat o 
venție de mare valoare e- 
conomică. Să le mul
țumim și să-i înconjurăm 
qu dragostea noastră !

importante zăcămin- 
perimetrele Gura 

Baia Borșa. Și astfel 
deschis posibilități 
pentru exploatarea

a ce-
sau

in

la
cu- 
in-

Șîelan ZIDĂRIȚA

______ .__J

laserul,
electrochimia...
Ce își propune „tehnologul—șef" 

al construcției de mașini?
în procesul de creație a unui nou produs in. 

dustrial, elaborarea tehnologiei de fabricație a 
acestuia, constituie cea mai importantă etapă. 
Tehnologia decide, in cea mai mare măsură, ca
racteristicile produsului.

— Nu poate apărea un produs nou. fără o teh
nologie nouă, ne spunea ing. Teodor Petrescu, de 
la I.C.T.C.M. Folosirea unei tehnologii învechite 
nu este de, natură să transfere produsului res
pectiv caracteristici imbunătățite. Cu greu gă
sim la ora actuală o mașină, un agregat care să 
fi făcut o „străpungere" in domeniul respectiv 
fără să fie însoțite de o tehnologie absolut 
nouă, de natura sa perfecționeze tehnica.

— Care este astăzi accepțiunea de tehnologie 
modernă, in institutul dv. ?
" — Aceasta trebuie să permită utilizarea inten
sivă a capacităților de producție, obținerea unei 
productivități sporite, a unui grad inalt de fo
losire a metalului ș.a., toate acestea (lucind la 
reducerea cheltuielilor materiale și 
rea calității producției.

Institutul de cercetări tehnologice 
strucția de mașini din Capitală . .. .
poate fi socotit pe drept cuvint „tehnologul-șcl" 
.11 industriei constructoare de mașini din țara 
noastră. Realizările deosebite obținute pe linia 
elaborării de tehnologii moderne 
planurile pentru anul 1973 ii dau 
ceasta titulatură sui-gene'ris.

Ce prevăd planurile institutului 
viitor ? Din multitudinea de teme, iată cileva : 
cercetări privind tehnologiile de turnare de pre
cizie a pieselor clin oțel și fonte cu caracteristici 
ridicate : cercetări in domeniul deformărilor 
plastice ; prelucrări tehnologice neconvenționale 
— folosirea fasciculelor de electroni, laserul, 
electrochimia. Sint teme de mare actualitate 
care preocupă și pe cercetătorii din țările indus
triale dezvoltate. Nu in'implător, institutul co
laborează strins cU beneficiarii cercetărilor — u- 
zinele. Zeci de teme de cercetare, concretizate in 
elaborarea unor tehnologii, vor fi finalizate in 
anul 1973. Astfel, cuptoarele cu inducție vor in
tra in fabricație la „Independența" din Sibiu, 
la Uzina de prelucrare a aluminiului din Sla
tina, noi repere vor fi realizate prin extrudare. 
Lista cu exemple poate continua. în același 
timp se pune accentul pe creșterea eficienței 
tehnologiilor noi. Ne-am notat citeva date des
pre eficiența precalculată pentru anul viitor, ce 
se va obține prin aplicarea unor tehnologii 
I.C.T.C.M. : 5 milioane lei din realizarea roților 
dințate prin matrițare ; 20 milioane lei economii 
de metal pe baza recondiționării și măririi du
ratei în funcționare a pieselor de schimb ; 10
milioane lei din înlocuirea aliajelor neferoase cu 
fonte tratate termochimic. în anul viitor, insti
tutul va întreprinde o largă acțiune, in toate 
întreprinderile industriei constructoare de ma
șini. pentru depistarea tehnologiilor necorespun
zătoare și înlocuirea acestora 
mai economice, in vederea 
tora in întreprinderi

imbunătăți-

pentru con-
(I.C.T.C.M.)

pentru 
dreptul

pentru anul

cu altele moderne, 
generalizării aces-

Dan CONSTANTIN

Foto : Sandu Cristian și 
Gheorghe Mocanu

— Care 
înnoire a 
gricole ?

— Circa patru ani. ne-a răs
puns ing. MIHAI CALOTIȚA, di
rector general al Centralei de 
mașini agricole. Nu trebuie sâ 
se ințeleagă insă că, in fiecare 
patru ani, nici un produs nu mai 
seamănă cu ceea ce s-a fabricat 
inainte. Preocuparea noastră este 
sâ realizăm mașini agricole de con
cepție absolut nouă, dar, in același 
timp, să modernizăm produsele a- 
flate in fabricația curentă, să creăm 
mașini și utilaje agricole mai ușoa
re, mai rezistente, cu performanțe 
tehnice superioare, care să asigure 
obținerea unui inalt randament in 
exploatare.

— Cum se va materializa în a- 
nul viitor o asemenea preocupare 
majoră ?

— Pe ansamblul unităților Cen
tralei de mașini agricole, o bună 
parte din producția anului 1973 va 
fi constituită din utilaje noi și mo
dernizate.

— Citeva exemple ?
— în primul rind, semănătoarea 

universală pneumatică de 48 rin
guri, semănătoarea SPC-6 M pe 
8—10 rinduri, selectorul combinat 
cu vinturătoare ; apoi, combina de 
concepție proprie, românească, noul 
tip de baterie cu trei niveluri pen
tru găini ouătoare, noi tipuri de 
pluguri. în fine, anul viitor înce
pem realizarea sistemelor de ma
șini agricole pentru tractorul de 
180 CP — sistem care însumează 
24 utilaje. Deci, în 1973, se vor 
asimila in producție 84 de utilaje și 
instalații agricole.

— în programul de mecanizare 
complexă a agriculturii, întocmit, 
de comun acord, de agricultură și 
construcția de mașini, se prevede ca 
700 tipodimensiuni de utilaje și in
stalații să fie asigurate de unitățile 
centralei pe care o conduceți. Cite 
din acestea le realizați 
și cind vor fi asigurate 
700 ?

— Avem în fabricație 
ceste tipodimensiuni, celelalte 
mind a fi asimilate in j 
pină la sfirșitul actualului 
nai.

— Ce măsuri ar fi necesare pen
tru accelerarea ritmului de înnoire 
a producției de mașini agricole ?

— înainte de toate se impune o 
mai bună colaborare cu agricul
tura.

— Factorii de răspundere din a- 
gricultură susțin că stilul de lucru 
al constructorilor dc mașini agri
cole ar fi defectuos, ar încetini mo
dernizarea bazei tehnice a agricul
turii. La Institutul de cercetări 
pentru mașini agricole, la Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, cadre de conducere 
ne-au spus că din activitatea con
structorilor de mașini agricole ar 
trebui eliminate o serie de neajun
suri.

— Noi avem un alt punct de ve-

in prezent 
toate cele

350 din a-
ur- 

producție 
i cinci-

dere. Existența in paralel, in agri
cultură și in construcția de mașini 
agricole, a unor organisme — insti
tute de cercetări și proiectări, care, 
in loc să colaboreze, fiecare din ele 
se străduiesc să aibă in practică 
„ultimul cuvint" — a frînat înnoirea 
rapidă a producției. Acum, cadrul 
organizatoric al cooperării dintre a- 
gricultură și construcția de mașini 
agricole are toate condițiile să 
îmbunătățească ; ca urmare a 
dicațiilor recente ale 
partid și de stat, cele 
paralele de cercetări 
agricole — unul al 
celălalt, al construcțiilor de mașini 
— se vor unifica. Aceasta trebuie să 
se realizeze cît mai repede. Fac a- 
ceastă remarcă deoarece se mani
festă unele intenții de aminare sine 
die a unificării — ceea ce nu poate 
duce la scurtarea termenelor de asi
gurare a mijloacelor mecanice mo
derne așteptate de agricultură.

— Ce alte probleme mai trebui 
rezolvate în acest domeniu ?

’ — Ar fi necesar ca agricultura să
definitiveze mai repede sistemele 
de mașini agricole de care are ne
voie, să adincească tipizarea și uni
versalizarea utilajelor și instala
țiilor — pentru ca acestea să fie 
folosite la mai multe lucrări agri
cole. Totodată, am putea fi mult 
mai operativi în modernizarea pro
ducției de mașini agricole, dacă am 
elabora mai puține hirtii. Temă teh
nică, plan tehnic, documentații de 
preț, proces-verbal de avizare, pro- 
ces-verbal ’ de omologare, referate, 
avize, scrisori, dări de seamă etc., 
etc. Ne înecăm în hîrțoage. în loc 
să gîndim, să concepem, să înnoim 
producția. ~ 
manifeste 
forțele și 
celor care
blind producția de mașini agricole 
in ultimii trei ani, sporind in ritm 
rapid exportul — nu mai avem timp 
de așteptat, de făcut adrese și para- 
adrese, de cele mai multe ori ab
solut inutile, de a primi aprobarea 
că.... e bine ce vrem să facem. Este 
cazul să ni se asigure — de către 
chimie și metalurgie — materii pri
me și materiale mai ieftine, mai u- 
șoarc. mai rezistente. Și, desigur» 
atunci cind avem nevoie de ele, a- 
eeste ramuri sprijinindu-ne în ac-* 
țiunea permanentă de înnoire a pro
ducției. Tehnicitatea, gradul de în
noire a mașinilor agricole ar fi mai 
mari dacă s-ar rezolva problema 
aprovizionării
Poate că este bine că s-a înființat 
un minister al aprovizionării ; exis
tă însă prea multe verigi între be
neficiarii și furnizorii de materii 
prirhe și materiale. Pentru 1973, nici 
azi nu am primit nivelurile canti
tative la multe materiale, iar pentru 
altele, de-abia acum se incheie con
tractele.

se 
in- 

conducerii de 
două institute 
pentru mașini 
agriculturii și

Cred că trebuie să 
mai multă încredere 
competența noastră, 
producem. Pentru că du-

se 
in 

ale

tehnico-materiale.

Convorbire consemnată de 
Dan MATEESCU

N
DE LA MAȘINI-UNELTE CU COMANDĂ

NUMERICĂ Șl SECVENȚIONALĂ...
• Mașini-unelte cu comandă numerică ; acestea asi

gură un grad inalt de automatizare a producției, o 
precizie superioară de lucru ; permit creșterea pro
ductivității muncii cu .30 la sută față de mașinile- 
unelte clasice. De pildă. Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din București va produce mașini orizontale 
de alezat și frezat 0 100 mm ; strunguri carusel 
0 1 250 și 0 1 600 mm. Uzina de strunguri din Arad 

.va realiza : strunguri paralele 0 630 mm cu comandă 
numerică. în cadrul Institutului de cercetări și proiec
tări mașini-ui}elte și agregate se află in fază de ex
perimentare : strungul revolver 0 100, mașina de fre- 

,zat verticală 500 Nc, mașina de găurit verticală 45 Nc.
Tot la Fabrica de . mașini-unelte și agregate din 

București se vor realiza mașini-unelte cu comandă 
secvențională, intre care : mașina de frezat longitu
dinal cu portal, lățimea mesei 1 000 mm ; 
rusei 0 1 250, tip SC -și 1 250 CS.

strungul ca-

din București se vor produce : aparate pneumatice șl 
electronice pentru controlul activ, in scopul rectifică
rilor plane și exterioare. La Uzina de strunguri din 
Tirgoviște se vor realiza strunguri automate tip 
SARO-16, 25, 40 și 63 mm.

• Se va realiza noua familie de prese cu excentric, 
cu batiu inclinabil, de 16, 25. 40 și 63 tf, care vor 
âvea o productivitate cu 30—40 la sută mai mare de
cit aceea a vechilor prese similare și un consum de 
metal cu circa 20 la sută mai mic ; asemenea perfor
manțe se vor obține și prin producerea familiei de 
prese de îndoit tablă, de 40, 63 și 100 tf, a foarfecii- 
ghilotină de tăiat metale ș.a.

• Mașini-unelte dotate cu echipamente 
cotei, printre care : strunguri carusel de 
2 500 mm, mașini orizontale de alezat și 
mm, mașina de frezat 
mesei 320—400 mm. în

de afișare a 
0 1 250 și 
frezat 0 85 

cu masa in consolă și lățimea
adrul Uzinei de mecanică fină

• în industria electrotehnică se vor fabrica : echi
pamentele necesare dotării mașinilor-unelte cu co
mandă numerică, comandă secvențională, afișarea co
tei ; motoare electrice cu nivel redus de vibrații ; cir
cuite integrate logice : televizorul portabil de 31 cm ; 
generatoare de inaltă frecvență pentru scopuri indus
triale ; echipamentul electric pentru autoturismul „Da
cia" 1300 ; transformatoare de 100-1 600 kVA ; vibra
toare pentru construcții ș.a.

• ••LA PREMIERA POLIPROPILENEI
PRINTR-UN PROCEDEU ORIGINAL

• Fabricarea acrilonitrilului din propilenă. Noua in
stalație se caracterizează prin consumuri specifice mai 
mici de propilenă in comparație cu instalațiile aflate 
■acum în funcțiune.

• Realizarea polieterilor, după un procedeu elabo
rat de Institutul de cercetări 
București.

chimice (1C-ECHIM)

• Producerea clorurii de vinii, printr-un procedeu 
simplu și modern, ai cărui indicatori tehnico-econo- 
mici sint mult îmbunătățiți.

• Fabricarea concomitentă a stirenului si propilen- 
oxidului. Pe baza unei tehnologii de concepție româ
nească. produsele se obțin la preturi de cost cu 15—25 
la sută mai reduse decit iii cazul procedeelor clasice, 
aplicate pe plan mondial. Noua tehnologie este rodul 
colaborării intre „Petrochim" Ploiești. Centrul de cer
cetări pentru chimia organică din București și Grupul 
industrial de petrochimie din Ploiești.

k

• Fabricarea polipropilenei, o 
lități deosebite și întrebuințări 
ramuri ale economiei. 
ICECHIM București.

masă plastică cu ca- 
multiple în diverse 

Procedeul este elaborat de

• Traducerea acidului fumaric, după o tehnologie 
originală, elaborată la Grupul industrial de petrochi
mie Ploiești, pentru valorificarea apelor reziduale de 
la instalațiile de anhidridă ftalică. Acidul fumaric con
stituie materia primă de bază in fabricarea poliesle- 
rilor pentru lacuri și articole tehnice.

J
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Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este un 
oraș miraculos, clădit din 
cadențele anilol de înce
put ai industrializării și 
dăruirea unor tineri en
tuziaști. Elementul care a 
biruit inerția locurilor și 
vechile deprinderi ale oa
menilor dintr-o zonă „pa
triarhală", creînd pur și 
simplu o magistrală petro
chimică-, marele secret al 
reușitei a fost dăruirea a- 
cestor tineri constructori. 
Este incredibil, intr-adevăr, 
să ai un oraș completa
mente nou, fără tradiții, 
„fără coșuri de fum și fără 
cimitir", cum spunea 
cineva. fără „centrul" și 
„periferia" dintotdeauna 
ale orașelor de provincie, 
o localitate egală cu sine 
pe toată suprafața ei, în 
care totul e trasat, măsu
rat, planificat, născut din 
voința oamenilor, totul 
devine exemplar pentrîJ- 
ceea ce ei consideră că 
este frumos și necesar. Un 
oraș construit numai din 
blocuri, cu hotel, casă, 
de cultură, spital, sală de 
gimnastică. Un oraș cu 
atributele de confort ale 
unui municipiu modern. 
Totul este nou și bine .pus 
la punct, pînă și oamenii 
par altfel, ei au venit aici 
cufundindu-se într-o altă 
viață, mai pură, lipsită de 
relativismul și aproximația 
raporturilor umane din 
localitățile cu tradițiii. Ei 
au fundat : o lumină ireală, 
de începuturi, îmbracă toa
tă acțiunea lor, îi aurește 
cu soarele plin de forță al 
dimineților spirituale.

Aspirația către o viață 
nouă, marcată și de înte
meierea așezărilor noi, vo
ința de a clădi totul de la 
început s-au manifestat, 
cu o pasiune fără egal. în 
revoluția socialistă. De 
aceea, atunci cînd sensul 
dezvoltării economiei și 
necesitățile industriei au 
impus intrarea pe orbita 

mare a unor zone ce nece
sitau un adevărat salt, o 
mutație istorică, tinerii, la 
chemarea partidului, s-au 
prezentat primii la apel. 
Voiau un nou Onești, 
voiau să plonjeze în viitor, 
să facă totul în numele 
idealului socialist.

Acum, la împlinirea a 
douăzeci de ani de la înte
meierea orașului, te poți 
întreba în ce măsură en
tuziasmul lor a primit con
sistență, visul a devenit 
realitate și s-a împlinit. 
Care este viața oamenilor 
trăitori de-a lungul celor 
52 de kilometri de străzi 
din orașul Gheorghiu-Dej ?

Pe aceste locuri se află 
una dintre vetrele glorioa
se ale poporului nostru, la 
Borzești, unde se presu
pune că s-a născut și a 
copilărit Ștefan cel Mare 
și unde se găsește o ctito
rie a sa. Oneștii au fost 
pomeniți în acte de danie 
în urmă cu cinci sute de 
ani, iar de-a lungul seco
lelor au existat aici așe
zări durabile. Faptul că 
urma lor se păstrează mai 
puțin și că numai biseri
cuța lui Ștefan mai stră
juiește cu fală realizările 
de azi nu înseamnă că lo
calitățile cele noi au apă
rut intimplător, dintr-un 
imperativ de moment. Aici 
s-a trăit dintotdeauna, con
dițiile naturale au fost fa
vorabile și au existat așe
zări viabile. Industria era 
puțină pe aici, inainte vre
me, și fără o semnificație 
deosebită. O, fabrică mică 
de cherestea riu conta pen
tru nimeni, era demodată, 
cu mașinii necorespunzătoa
re., Socialismul a dus însă 
la uimitoarea dezvoltare 
a întregii zone, iar proxi
mitatea resurselor a asigu
rat succesul construirii 
complexului petrochimic. 
Anii republicii aveau să 
schimbe fața lumii la O- 
nești și la Borzești.

La început au fost ter
mocentrala și rafinăria. 
De la grija față de valori
ficarea superioară a bogă
țiilor subsolului a pornit 

Ce mai poate fi nou 
pe TROTUȘ? Și totuși...

Modernul municipiu de astăzi, fruct al industrializării din Valea 
Trotușului...

... iși mai poate recunoaște „matca" de acum două decenii — vechiul 
Onești (imagine din fototecă) ?

totul. Actualmente numită 
„Fabrică de petrol", rafi
năria face parte din Gru
pul industrial de petrochi
mie Borzești și produce 
materie primă pentru fa

bricarea cauciucului sin
tetic, ea și propanul pentru 
piroțiză, gazul petrolier 
lichefiat. pentru buteliile 
noastre de aragaz, benzină 

pentru automobile, ca și 
petrolul și motorina pentru 
motoarele Diesel. Rafină
ria a fost terminată în 
1956. aparținînd deci anu
lui cînd Oneștiul de atunci 

a fost declarat „oraș de 
subordonare raională".

Apoi a fost Uzina chimi
că. A început in 1956, tn- 
trind in producție în 1960 

și devenind astăzi una 
dintre cele mai cunoscute 
întreprinderi industriale 
ale țării, împreună cu 
Uzina de produse petro
chimice și de cauciuc sin

tetic, construită între 1958 
și 1962. Odată cu ele, orașul 
a devenit „de subordonare 
regională", în 1959. Faima 
acestor unități industriale 

s-a extins pe toate conti
nentele, iar cele patruzeci 
de procente exportate din 
producția lor sînt edifi
catoare pentru competitivi
tatea produselor românești.

Folosind o cifră sintetică, 
in acest moment la Grupul 
industrial Borzești se utili
zează 217 000 tone de insta
lații.

Locuitorii satelor de pe 
Valea Trotușului erau, în 
trecut, agricultori, lucră
tori în pădure. După două
zeci de ani de existență, 
municipiul are aproape 

cincizeci de mii de locuitori 
dintre care peste 70 la 
sută muncesc la Grupul 
petrochimic. Ce înseamnă 
istoria condensată intr-un 
asemenea focar de energie 
umană ne putem da seama 
urmărind, în continuare, 
limbajul, expresiv al cifre
lor semnificative : peste 
95 la sută dintre locuitori au 
aparate de radio, 87 la sută 
televizoare, 13,6 la sută au 
mașini proprii ; există două 
licee teoretice, un liceu 
industrial, unul sportiv, un 
grup școlar de petrochi
mie, precum și uh embrion 
de învățământ superior 
prin institutul de subingi- 
neri. „Nimic nu este mai 
semnificativ — ne spune 
tovarășul Constantin Toma, 
secretar al comitetului 
municipal de partid — 
deeit faptul că avem cei 
mai mulți tineri (virsta 
medie este de 27,5 ani), 
cei mai mulți copii (98 la 
sută din familii au copii), 
cele mai multe cărți pe 
locuitor (31 de lei cărți 
vindute pe locuitor, in 
total 1 903 000 de lei cărți 
vindute pe municipiu 
într-un an), cei mai mulți 
intelectuali la mia de lo
cuitori (500 de ingineri 
economiști, 150 de medici, 
575 de cadre didactice, 
dintre care 60 de docto
ranzi pe oraș) , și, mai ales, 
cel mai mare entuziasm".

Oneștii și Borzeștii au 
fost locul de împlinire a 
unui ideal, orașul care a-a 
născut și a fost gindit ca 
un tot omogen din punct 
de vedere economic, arhi
tectonic și social. Acțiunea, 
elanul și viața celor de 
aici se consumă în numele 
colectivității. Faptul că 
orașul a crescut organic 
și că cei mai mulți se 
cunosc între el imprimă 
vieții colective o mare 
coeziune, dă raporturilor 
umane o mare frumusețe. 
Faptul că înainte aici nu a 
fost nimic și că au trebuit 
să clădească cu miinile lor 
totul, de la case și cine- 

mâtografe pînă la mater
nități, toate acestea au 
unit eforturile, au apropiat 
inimile, le-au deschis și 
le-au înfrățit. Folosind o 
imagine sugerată de confi
gurația localității, putem 
spune că oamenii trăiesc 
în municipiul de pe Trotuș 
împreună, pe verticală, la 
propriu și la figurat.

...în anumite ore ale 
dimineții, municipiul poate 
să-ți apară ca o imagine 
dintr-un De Chirico autoh
ton, cu largi bulevarde 
fără lume, eu ferestre 
inanimate și uși închise. 
Lumea muncește ! Combi
natul petrochimic devine 
cea mai fantastică acumu
lare de efort uman, ți se 
pare că liniile de cracare 
de la ' rafinărie sau circui
tele termocentralei Borzești 
nu sînt altceva decît însăsi 
încordarea minții și a mâini
lor miilor de' oameni adu
nați pe platforma indus
trială. Uriașa descărcare a 
după-amiezii, cind efortul 
se relaxează in oraș, ia 
forma multiplelor și pasio
nantelor activități culturale 
și sportive. O diversă și 
multicoloră rețea de clu
buri, cu nume pretențioase 
și încîntătoare (Femina, 
Informatic club etc), so
cietăți culturale (Junimea 
nouă — cenaclul, societa
tea culturală „George Că- 
linescu" reputată în în
treaga țară), muzee, săli 
de spectacole, stadioane 
captează sursele de ener
gie umană. Tînărul muni
cipiu iși are deja poeții, 
inventatorii, fotbaliștii și... 
pensionarii săi. La cei 
douăzeci de ani ai săi și la 
pătrarul de veac al repu
blicii, 'municipiul Gheor
ghiu-Dej este un fenomen 
viabil de istorie contem
porană, în care lumea tră
iește, muncește, iubește, 
năzuiește și realizează 
socialismul.

Aurel-Dragoț 
MUNTEANU
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Trăim o strălucită perioadă in care in Romania 
s-au format și au început să se afirme, in majori
tatea sectoarelor construcției socialiste, adevărate 
elite profesionale, elite de constructori, de specia
liști in toate ramurile de bază : metalurgiști și con
structori de mașini și utilaje, constructori de obiec
tive industriale, de orașe și de hidrocentrale, chi- 
miști, constructori de tractoare și locomotive mo
derne și, printre toate aceste și multe alte elite 
umane și profesionale, cea a constructorilor de nave 
moderne.

I-am întîlnit la șantierele 
navale de la Galați, de la 
Oltenița, de la Drobeta 
Turnu-Severin. Au o bogată 
și excelentă experiență și 
tradiție în construcția de 
nave. Au crescut de-a lun
gul anilor puternice nuclee 
de muncitori, tehnicieni, 
specialiști, care și-au de
monstrat vrednicia prin 
realizarea unor nave de 
performanță. I-am reintîl- 
nit, în acest ajun de intra
re în al doilea pătrar de 
veac socialist, și la Constan
ța — în momentul în care 
acest cincinal schimbă din 
temelii dotarea tehnică și 
profilul șantierului naval 

1 Constanța.
îi găsesc în mijlocul în

tregii complexități de pro
bleme ale șantierului — de 
fapt ale celor două șantie
re : cel actual, în plină ac
tivitate de producție și noul 
șantier în construcție. A- 
mîndouă îi solicită și îi su
prasolicită pe toți construc
torii lui, de la Dumitru 
Fuiorea, directorul general 
al șantierului, pînă la cel 
mai tînăr absolvent al șco
lii profesionale, care a fă- 

' cut în această toamnă pri
mul pas în moderna cetate 
constructoare de nave. Am 
stat îndelung de vorbă cu 
mulți dintre ei. Am cunos- 

. cut problemele de „ultimă 
oră" cu ajutorul tovarășilor 
Gheorghe Dimoiu — ingi
ner mecanic, directorul teh
nic, Gheorghe Uodreanu — 
inginer-șef dezvoltare, Mi
tică Rusen — recent întors 
de la specializare in Nor
vegia și în prezent inginer- 
șef-concepție, Vasile Secotă
— inginer-șef sectorul re
parații nave, Constantin 
Buzatu — mecanic șef- 
serviciu (toate utilajele din 
șantier, inclusiv docurile 
sînt în grija lui !), ingine
rul constructor de nave 
Marcel Tancnțap — șef 
serviciu plan, Nicolae Orac
— inginer constructor nave, 
Iulian Voineagu — inginer 
constructor naval, șeful ser- 
viciuliii tehnic. Toți acești 
oameni aparțin aceleiași 
generații, cu mici diferențe 
de vîrstă, sînt oameni ti
neri care alcătuiesc — am 
ințeles — nucleul de ingi
neri, de specialiști construc
tori de nave. Oameni in 
plină forță creatoare ; un 
colectiv foarte strîns, plin 
de idei, de inițiative, de 
entuziasm creatoț, hotărît 
să dăruiască totul din ca
pacitatea lui profesională. 
Sint oameni din promoțiile 
deceniului șase ; cind se 
aflau în perioada studiilor, 
nu se construiau nici în 
lume nave de proporții mari 
și, deci, nici nu au învățat 
despre ele. Ieșeau într-o 
promoție 45 de ingineri 
constructori de nave și flo
ta noastră comercială avea 
cîteva nave, iar ei se între

bau : „Va fi nevoie de 
noi ?“ Iar acum se gîndesc 
că optzeci de ingineri în
tr-o promoție încă nu ar 
ajunge.

Pătrund în viața, în lu
mea, în problemele șantie
rului cu ajutorul lor. Și așa 
înțeleg că, de fapt, în faza 
actuală, în șantierul naval 
Constanța sînt mai multe 
șantiere unul într-altul, sau 
unul lingă altul. In mare 
privind : actualul șantier 
naval și marele șantier 
naval in construcție. Dar în 
șantierul naval actual, de 
proporții mici, îneît pare o 
insulă înghesuită, mică, in 
imensul bazin portuar redi- 
mensionat, reconstruit la 
scara actualelor cerințe — 
în acest unic șantier naval 
există un șantier de repa
rații nave, un șantier de 
construcții . de cargouri de 
1 920 tdw și, printre ele, pe 
lingă ele, un șantier care 
a inceput să lucreze auto- 
dotările pentru marele 
șantier care se constru
iește alături. Cred că a- 
cesta este momentul ca
racteristic — specificul și 
originalitatea și pitorescul 
și dificultatea șantierului 
nival Constanța.

Șantierul a luat ființă în 
1899 — o dată cu portul. 
Erau mai mult niște atelie
re de întreținere și repara
ții și se aflau în partea de 
răsărit, in vecinătatea pri
măriei orașului. Un șantier 
mai organizat, dar, totoda
tă, mai restrins, a fost con
struit în 1938. Abia con
struit, a fost distrus de 
război. A fost reconstruit, 
după 1944. In perioada 
1965 — 1970 se dezvoltă, 
este dotat cu un doc pluti
tor de 15 mii tone și ajunge 
să repare nave mari, pînă la 
40 mii tdw. Și acum iată 
cincinalul ’70—’75, care îl 
schimbă din temelii : un 
șantier nou. Un șantier pe 
care începe să se înalțe 
„marele pavoaz" al celor 
mai impunătoare construc
ții navale românești.

★
Se produsese un salt ui

mitor și, de altfel, foarte 
firesc : tot reparînd vapoa
rele care veneau in port, 
s-a trezit în oameni mîn- 
dria și dorința și ambiția 
să construiască și ei va
poare noi. Prin specificul 
acestei munci de a umbla 
în măruntaiele tuturor va
poarelor și a le repara, oa
menii s-au lovit mereu de 
multe probleme, de o mare 
bogăție de tehnicitate din 
toată lumea, din toate ma
rile șantiere navale ale lu
mii ; au văzut, au pipăit 
mult, și-au bătut capul 
mult, au învățat mult, au 
făcut — vreme de mulți ani 
— o adevărată universitate 
a navelor. Și au trecut la 
construcția de nave noi.

Ca să poată construi 

cargoul, de 19)10 tdw, între
gul colectiv al șantierului 
a fost , mobiljzat A- 
proape ’doi 'ani au durat 
aceste pregătiri de cadre și 
de dotări tehnice pentru în
sușirea tehnologiilor nece
sare construcției corpului 
de navă. Au cerut ajutorul 
constructorilor gălățeni (și 
au primit acest ajutor ; au 
școlarizat oameni pentru 
construcția corpului navei, 
au făcut grafice, analize

LA CONSTANȚA SE ÎNALȚĂ

„MARELE PAVOAZ" 
al construcției de nave
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pentru proiectare și execu
ție. au proiectat dispozitive 
și tehnologii corespunzătoa
re asimilării construcțiilor 
de nave.

★
împreună cu inginerul 

Constantin Buzatu și mais
trul Vasile Panait umblăm 
prin șantierul naval actual : 
hala de trasare, debitare, 
construcție. Peste tot întîl- 
nim foarte mulți tineri, unii 
absolvenți ai școlii profesio
nale și în primul an de 

muncă, alții—elevi din anii 
doi și trei, în practică ; ățțiî 
se califică la locul de mus» 
că. Rețin r ntedia de virilă’ 
pe șantier 23, de ani.

Cele două docuri pluti
toare sînt ocupate de va
poare pe care se fac .repa
rații, revizuiri tehnice. Cu 
toată aparenta învălmășea
lă între vapoarele în inte
riorul cărora se fac repa
rații și navele noi, există 
în fapt o organizare strictă, 

ingenioasă, impusă și de 
spațiul îngust. Construcția 
șantierului nou, cu două 
docuri uscate — unul pen
tru construcții noi. celălalt 
pentru reparații — va da 
posibilitatea separării celor 
două șantiere. „Sîntem 
preocupați să găsim solu
țiile cele mai noi — îmi 
explică inginerul Secotă. 
îmbunătățirea trtmologiilor. 
organizarea muncii, ridica
rea calității reparațiilor, 
setrtarea timpului de imo

bilizare a navelor în șan
tier sirtt problemele ‘noas
tre arzătoare? Să reparăm 
cit -mai repede și mai . bipfe 
navele să plece cit mai re
pede în cursă".

pătrundem și coborîm 
printr-un adevărat labirint. 
O navă de 1 920 tdw, la al 
cărei comp de metal șe fo
losesc peste o mie de tone 
de oțel ; este destul de vo
luminoasă, încăpătoare. To
tuși, acum, cind este com

plet saturată cu toate in
stalațiile, cind este complet 
mobilată, ii rămin spații 
foarte mici — cu cît cobo
rim spre fundul navei tot 
mai mici, pînă la strîmto- 
rare. Numai printr-o mare 
ingeniozitate, prin eforturi 
de gîndire tehnică și prin
tr-o mare măiestrie pot fi 
înghesuite, ordonate, insta
late unele lingă altele, cu 
o perfecțiune tehnică obli
gatorie, intr-o imensă țesă
tură, toate aceste aparaturi 

care străbat nava de la un 
rap’-fă ’ăftol și se»strtng în 
aceste spații limitat*.'..ca în 

.-cutia "uniri televizor sau, 
mai exact, ca iri corpul 
unui avion.

Toți acești oameni întîl- 
niți la locurile lor de mun
că trăiesc, se poate spune, 
o dublă existență : una în 
producția curentă a actua
lului șantier și o alta în 
viitorul șantier la a cărui 
dotare aduc o contribuție 

însemnată. Vasile Vatră, cu 
o echipă de 23 de oameni, 
lucrează secțiile de fund și 
dublu fund, punțile, plat
forma și pereții despărți
tori la cargourile de 1920 
tdw și, in același timp, lu
crează la macarale. Dumi
tru Nicolae (de 20 de ani 
in șantier), cu o echipă de 
douăzeci de oameni, lucrea
ză prova și ultima punte a 
suprastructurii la toate na
vele și, concomitent, grin
zile pentru macarale — lu

crări foarte dificile. Ion mentrnd un nou sistem de 
Manole (d®. s 22 »de-. «si ™ «wățire a tablelor: prin
șașiticșr). are sub conducerea 
lui. eehipu ue iucru 
același timp, tot ce va fi 
construcție metalică la hala 
nouă a marelui șantier va 
fi executat de aceste echi
pe complexe. Cheldagi 
Uzeir, cu o echipă de trei
zeci de sudori, face toată 
sudura la pupa, la borda
jele din pupa navei și la 
suprastructura navelor. Ion 

ll Barbu cu echipa lui de 
sudori execută toate sudu
rile la punțile cargourilor 
și, paralel, execută sudura 
automată la primele două 
macarale de 50 și 120 tone, 
pentru viitorul șantier.

Un amănunt sugestiv : 
macaraua de 120 tone este 
un colos de metal avind 
greutatea unui cargou de 
2 000 tdw. Ion Gănică este 
maistrul coordonator pen
tru construcția acestor ma
carale și îl găsim experi-

ardere, în loc ,de sablaj ; va 
li mai productiv. Construc
ția acestor macarale care 
fac parte din dotarea docu
lui nou este o etapă de 
prim ordin — și șantierul 
își execută prin forțele 
proprii construcția metalică 
a acestor macarale. Ingine
rul șef cu dezvoltarea, 
Gheorghe Codreanu, îmi 
spune : „E run șantier mic 
și trebuie uri șantier mare. 
Iar acest șantier mare tre
buie gindit de oamenii de
pe acest șantier mic ; oa
menii care își execută un 
plan de producție în acest 
șantier mic se ocupă, gîn
desc și muncesc, în paralel 
cu realizarea producției, și 
pentru șantierul nou...“.

Șantierul nou se va dez
volta pe ideea modernă —• 
idee comună întregii in
dustrii navale — de con
structor integral de nave, 
de la execuția de corp- 
navă pînă la instalații- 
montaje, aparaturi și probe. 
Se va folosi la maximum 
cooperarea cu aproape toa
te ramurile economiei na
ționale. -

★
Dar, mai mult decît sta

diile fizice, am urmărit 
„stadiile morale" ale aces
tui șantier nou și ale con
strucției de nave mari. Cum 
se conturează acest viitor 
șantier în conștiința oame
nilor, în pregătirea lor ? Și, 
insiistind pe alocuri în pro
bleme ce par de domeniul 
strict tehnic, am urmărit 
de fapt, eforturile, străda
niile, aspirațiile, capacita
tea profesională a acestui 
colectiv.

O briză proaspătă, sănă
toasă, de gîndire, de febră 
novatoare cutreieră între
gul șantier naval. S-a creat 
un climat de experiență, de 
gîndire, de specializare 
continuă, de îndrăzneală 
creatoare și ingeniozitate 
organizatorică. Citeva exa
mene mari au și fost tre
cute.

Cei mai mulți dintre 
muncitorii navaliști care 
vor oonsitrui pe acest mare 
șantier nave mari nu le-au 
văzut pînă acum decît în 
filme. în reviste ilustrate. 
O dată desăvîrșite lucrările 
portuare, vor apărea și în 
portul Constanța asemenea 
nave ; și vor pleca și din 
șantierul naval Constanța 
asemenea nave matri. Pri
mele două nave de 60 mii 
tdw — după cum afirmă 
specialiștii — se vor con
strui în paralel ou investi
ția, cu construcția șantie
rului mare. Construcția na
velor și investiția vor lu
cra pe același teren. Se vor 
întilni — și pe alocuri chiar 
se vor stinjeni reciproc — 
constructorii navei și con
structorii șantierului ; unii 
construind nava, ceilalți 
construind hala și monta
jele respective. Deci, gin- 
dire continuă, ingeniozitate, 
organizare și găsirea solu
țiilor în condiții de simul
taneitate a eforturilor.

Pînă în 1975 — am înțe
les, în continuare, din dis
cuțiile cu oamenii din con
ducerea șantierului — vor

trebui calificați în șantie
rul JSgB^nța a- ,
pnoxlmativ SeL mii de oa- 
meru. ups^mnâ o
îrf — o mlFcmrt sute de 
oameni calificați in fiecare 
an. Tipul de navă pe care 
îl construiesc este o pre
mieră : toți oamenii trebuie 
să învețe. S-au făcut pla
nuri de pregătire a oame
nilor. Se vor trimite mun
citori, maiștri la șantierul 
naval Galați — este șantie
rul cel mai bine pus la 
punct și cu cel mai puter
nic nudleu de constructori 
de nave. Strădania este ca
șantierul Constanța să-și 
creeze un nudleu puternic, 
care, la rîndul său, să pre
gătească miile de muncitori 
de care are nevoie.

Aici, in șantierul naval 
Constanța, am întîlnit des 
repetată expresia „polica
lificare". încă din școală 
tînărul se pregătește iri 
mai multe meserii înrudite 
între ele. Această policali
ficare, avantajoasă pentru 
muncitor, va constitui și 
posibilitatea de a folosi in
tegral potențialul uman. 
Anul viitor se va înființa 
la Constanța un liceu in
dustrial cu profil naVal. 
Sarcini mari pe umerii 
puternici ai tineretului ! 
Pentru fiecare om din șan
tierul naval se deschide un 
drum larg — al afirmării, 
al satisfacțiilor. Drumul 
unei mari creații tehnice, 
pe măsura puterii și 
perspectivelor deschise de 
făurirea unei ramuri in
dustriale moderne, puter
nice.

★
...Privesc, noaptea, pe 

deasupra portului, imensa 
feerie de lumini colorate, 
dispuse în ciudate, fasci
nante constelații și mă gîn
desc cum va arăta miine și 
peste ani acest peisaj mi
rific. De la ferestrele largi, 
deasupra portului și deasu
pra șantierului naval, aud 
la intervale bubuituri, de
tonări însoțite de înalte 
trîmbe de pnaf ; privesc în 
fiecare noapte pulsațiile lu
minoase, fulgerele grăbite 
însoțite de vuiet ale apara
telor de sudură, bătînd din 
aripi orbitoare pe zidul de 
sticlă aii halei, pe formele 
de metal, întunecate, ale 
vapoarelor ; urmăresc bra
țele macaralelor mișeîn- 
du-se prudent, ridicînd și 
ducînd la locul lor bucățile 
de navă pentru montaj. As
cult, pînă tirziu în noapte, 
uriașele lovituri de ciocan 
răsunind, izbind in imen
sele table de oțel gâlățean, 
din care se taie și se clă
dește bucată cu bucată 
corpul vapoarelor. Ascult 
detonările care degajează 
terenul de vechile construc
ții, făcînd Ioc viitoarei ar
hitecturi industriale. Toate
acestea prefigurează, ves
tesc țării, marea premieră 
industrială : construcția
•noului șantier naval, con
strucția navelor de mare
tonaj — o nouă operă sub 
stindardul Republicii Socia
liste România.

Traian COȘOVEI

_____ J
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MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII REPUBLICII

SESIUNI JUBILIARE
■

ale Consiliului popular municipal București
și ale consiliilor populare județene

Un începute doar
• ••un început

r între 23 și 26 decembrie au avut 
loc sesiuni jubiliare ale Consiliului 
popular municipal București și con
siliilor populare județene, organizate 
cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării republicii. Alături de 
deputăti. au participat numeroși 
invitați — reprezentanți ai organe
lor locale de partid, ai organizațiilor 
de masă și obștești, vechi militanti 
ai mișcării muncitorești din tara 
noastră, oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — conducători de întreprinderi 
industriale și agricole, de instituții, 
militari.

In cadrul sesiunilor au rostit cu- 
vintări președinți și prim-vicepre- 
ședinti ai consiliilor populare : la 
București — Dumitru Joița ; Alba — 
George Homoștean ; Arad — An
drei Cervencovici; Argeș — Gheorghe 
Năstase ; Bacău — Gheorghe Roșu ; 
Bihor — Nicolae Pantea ; Bistrița- 
Năsăud — Adalbert Crișan ; Boto
șani — Gheorghe Ghinea ; Brașov — 
Radu Romul ; Brăila — Dumitru 
Bălan ; Buzău — Ion Sirbu ; Caraș- 
Severin — Trandafir Cocirlă ; Cluj
— Ștefan Mocuta ; Constanta — Va- 
sile Vilcu ; Covasna — Nagy Ferdi
nand ; Dimbovița — Nicolae Tăbir-

‘ că ; Dolj — Gheorghe Petrescu ; 
Galati — Constantin Dăscălescu ; 
Gorj — Gheorghe Paloș ; Harghita
— Ludovic Fazekas ; Hunedoara — 
loachim Moga ; Ialomița — Vasile 
Marin ; Iași — Vasile Potop ; Ilfov
— Gheorghe Necula ; Maramureș — 
Gheorghe Blaj ; Mehedinți — Iu
lian Ploștinaru ; Mureș — Nicolae 
Vereș ; Neamț — Ștefan Boboș ; Olt
— Constantin Sandu ; Prahova — 
Ion Catrinescu ; Satu-Mare — Iosif 
Uglar ; Sălaj —'Laurean Tulai ; Si
biu — loan Ungur ; Suceava — Miu 
Dobrescu : Teleorman — Marin Dră- 
gan ; Timiș — Mibai Telescu ; Tul- 
cea — Eugen Tarhon ; Vaslui — 
Gheorghe Tănșse ; Vîlcea — Petre 
Dănică ; Vrancea — Simion Dobro- 
vici.

In cuvântările lor. vorbitorii au 
evocat tradițiile republicane și ale 
luptei antimonarhice, relevând impor
tanța deosebită a actului istoric de la 
30 Decembrie 1947 — proclamarea 
republicii, victorie de seamă a po
porului nostru in lupta pentru liber
tate, democrație și progres social, 
ideal pentru .care au militat forțele 
cele mai înaintate ale' societății, in 
fifunte cu Pai:Ud<^-:Gr>mu»*st. Bornan. 
S-a subliniat cu acest prilej că abo- 
litea monarhfâi "V.cuceffirSri ’întregii'

puteri de stat de către clasa mun
citoare, in alianță cu țărănimea și cu 
celelalte categorii de oameni ai mun
cii, au marcat o etapă superioară in 
dezvoltarea statului român, in desfă
șurarea revoluției populare, instau
rarea celei mai democratice forme de 
guvernămînt in istoria națiunii noas
tre, trecerea la înfăptuirea revoluției 
socialiste. Totodată, au fost înfățișate 
pe larg cuceririle revoluționare ale 
poporului obținute sub conducerea 
partidului, transformările profunde, 
înnoitoare, prin care a trecut țara in 
ultimul pătrar de veac, de la procla
marea republicii, realizările deose
bite obținute în toate domeniile con
strucției noii oririduiri — in industrie 
și agricultură. în învățămint, știință, 
artă și cultură, în ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual. A fost 
reliefată însemnătatea deosebită a 
măsurilor inițiate de partid pentru a- 
dincirea democrației socialiste, per
fecționarea formelor de conducere și 
a structurilor vieții noastre econo
mice și sociale, măsuri care au asi
gurat condițiile unei participări largi 
a tuturor oamenilor muncii la elabo
rarea politicii interne și externe a 
partidului, la .conducerea treburilor 
obștești. '

în cadrul sesiunilor jubiliare, vor
bitorii au trecut /in revistă marile 
succese cu care toți oamenii muncii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — intimpina cea 
de-a 25-a aniversare a proclamării 
republicii, ei mobidizindu-și întreaga 
putere de muncă in vederea îndepli
nirii exemplare a hotăririlor Congre
sului al X-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, a realizării pla
nului cincinal înainte de termen.

Reliefind cuceririle istorice funda
mentale obținute de poporul nostru, 
sub condueerea partidului, in anii 
republicii, sesiunile jubiliare au con
stituit o vie expresie a unității poli
tico-morale a oamenilor muncii in 
jurul P.C.R., au exprimat cu preg
nantă adeziunea deplină a poporului 
la politica marxist-leninistă a parti
dului, hotărârea de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea ei, pentru continua 
înflorire a patriei, pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

In încheierea sesiunilor jubiliare 
ale Consiliului popular municipal 
București și consiliilor populare ju
dețene, participantii .au adresat, in
tr-o atmosferă de puternic entujjijjim, 
telegrame ■p’-—■/ -* ’ ■ 
partidului, 
Ceâușescu.

it /in
toți11 iar i

,li"
Comitetului Central al I

I t

REUNIUNI ȘTIINȚIFICE Șl VERNISAJE

Deschiderea expoziției jubiliare 
„REPUBLICA

LA UN SFERT DE VEAC"
In întâmpinarea marii sărbători de la 30 decembrie, marți dimineața 

s-a deschis in Capitală expoziția jubiliară „Republica la un sfert de 
veac", organizată sub egida Academiei de științe sociale și politice, a 
Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România și Muzeului de is
torie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din 
România.

La festivitatea de inaugurare a expoziției, găzduită de Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste România, au participat tovarășii Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Cornel Burtică. Miron Constantihescu, Aurel 
Duca, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință, artă și cultură.

Cuvintul inaugural a fost rostit, de tovarășul Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Ateademjei de Științe sociale și politice.

ex

Institutul de studii istorice și, so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. a organizat, în zilele de 25—25 
decembrie, o sesiune științifică con
sacrată ceilei de-a 25-a aniversări a 
proclamării republicii. Au fost pre
zentate numeroase comunicări, cu o 
bogată arie tematică, evocîndu-se pa
gini de eroism din trecutul clasei 
muncitoare și Partidului Comunist 
Român, din timpul luptei antimo
narhice. pentru instaurarea regimului 
republican in România.

Cuvintuil de închidere la sesiune a 
fost rostit de Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul institutului.

★ •
Institutul de cercetări pentru ce

reale și plante tehnice de la Fundu- 
lea a organizat o sesiune științifică 
jubiliară în cadrul căreia au fost pre
zentate noi rezultate în domeniile a- 
meliorării porumbului, griului, florii- 
soarelui și a altor plante, precum și 
cu privire la tehnologiile de cultură.

Partiioipanțil au adresat cu acest 
prilej o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care întregul colectiv al institutului 
se angajează să intensifice și mai 
mult eforturile in vederea realizării 
programelor de cercetare științifică 
menite să asigure bazele necesare ri
dicării agriculturii pe o treaptă și

corespunzătoare societățiimai înaltă, 
socialiste dezvoltate multilateral.

★
Marți la amiază, in sălile Palatului 

municipal Buzău a avut loc vernisa
jul expoziției de pictură românească 
— manifestare de artă dedicată a- 
propiatului jubileu al republicii. 
Expoziția reunește cele mai reprezen
tative creații ale artiștilor plastici 
contemporani, lucrări inspirate din 
prefacerile innoitoare petrecute in 
ultimul sfert de veac pe pămintul 
României socialiste.

La vernisaj au luat parte Ion Sirbu. 
prim-secretai- al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R.. Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, uri numeros public.

' *
La Moreni — vechi centru petrolier 

al țării —, s-a deschis, marți dimi
neață, muzeul permanent de fotogra
fii, fotocopii și documente originale, 
consacrat luptei revoluționare de-a 
lungul anilor a petroliștilor din aceas
tă zonă. La vernisaj au luat parte 
Nicolae Tăbircă, prim-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R.. reprezentanți ai organelor lo
cale de partid . și de stat, numeroși 
petroliști.

(Agerpreș)

Centenarul pictorului Gh. Petrașcu
Ședință la Academia Republicii Socialiste România

în aula Academiei Republicii So
cialiste România a avut loc. marți, 
o ședință organizată cu prilejul îm
plinirii a 105 de ani de la nașterea 
pictorului Gheorghe Petrașcu. crea
tor al cărui nume se află înscris pe 
lista marilor personalități 
recomandate de UNESCO 
fi sărbătorite in acest an.

După , un scurt cuvînt ___ ..
rostit de acad. Miron Nieolescu. pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, au urmat comuni
cările aparținînd pictorului Corneliu 
Baba, membru corespondent al A- 
cademiei. președintelui Uniunii Ar
tiștilor Plastici. Brăduț Covaliu, cer-

artistice 
pentru a

omagial

cetătorului principal Theodor Enes- 
cu. de la Institutul de istorie a ar
tei, care au evocat momente semni
ficative din viata și activitatea lui 
Gheorghe Petrașcu. reprezentant de 
seamă al artei românești contempo
rane. contribuția sa importantă la 
dezvoltarea limbajului pictural, a 
plasticii și culturii naționale.

în încheiere a vorbit Tamara Do- 
brin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, care 
a relevat, la rîndul său. puternica 
personalitate a artistului, aportul său 
deosebit la îmbogățirea patrimoniu
lui spiritual al tării.

(Agerpres).

Casa Pogor muzeu de literatură
IAȘI (Coresponden

tul ..Scânteii", Manole 
Corcaci). — începind 
de ieri, casa lui Va- 
sile 
fostul 
tătii 
mea", 
tiile 
modernă 
porană 
de literatură 
vei.

La parterul său sint 
expuse documente ine
dite referitoare la

Pogor din Iași, 
sediu al socie- 
literare „Juni- 
găzduiește sec- 
de 

și 
ale

literatură 
contem- 

Muzeului 
a Moldo-

scriitorii din ..Epoca 
Conachi" și. „Epoca 
Alecsandri". la etaj o 
cameră este rezervată 
scriitorilor Eminescu, 
Creangă și Pogor, iar 
alta salonului „Juni
mii". cu reprezentan
ții ei. Un alt punct de 
atracție il constituie 
documentele despre 
redacția „Viata Ro
mânească" : șpalturi, 
cărți, obiecte ce au a- 
partinut scriitorilor 
care au colaborat aici.

de peste 
documente

Cu aceste' noi secții, 
Muzeul de literatură 
a Moldovei a ajuns la 
un tezaur 
20 000 de
de mare valoare pen
tru literatura română. 
La i 
■tivă 
luat 
tanti 
cale 
stat. ■ 
ră și 
meros public.

deschiderea fes- 
a muzeului au 
parte reprezen- 
ai organelor lo

de partid și de 
oameni de cultu- 

i artă, un nu-

Trăim în epoca împlinirilor. în 
fapt despre aceasta îi vorbesc vizi
tatorului, fiecare în parte și toate la 
un loc. suțele de panouri ale expo
ziției. Prind viață visurile cele mai 
cutezătoare ale înaintașilor, se în
trupează in realitate idealurile a ne
numărate generații de luptători 
pentru libertatea și fericirea po
porului. în acest sens, cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu în
scrise pe panoul central al expozi
ției îndeplinesc funcția de prolog 
la tot ce. este înfățișat vizitatorilor: 
„In decursul istoriei, exprimînd as
pirațiile de libertate și independen
tă ale poporului, patrioții cei mai 
luminați au năzuit către o formă 
de stat 
care să 
dreptatea socială pentru cei multi, 
neatârnarea pplitică și înflorirea 
economică a țării, să înfăptuiască 
dreptul sacru al poporului de a fi 
stogur slăpin in patria sa strămo
șească".

O mare bogăție de documente a- 
rată că ideea de republică are ră
dăcini adinei in spiritualitatea po
porului nostru.

Extrase din presa vremii și din- 
actele. oficiale ilustrează modul in drul amplu al procesului de perfec- 
care, după instaurarea monarhiei in 
1866. idealurile republicane au Con
tinuat să se afirme in viața socială 
a țării, paralel cu diferite acțiuni 
antimonarhice ale maselor populare. 
Facsimile din manifeste și broșuri, 
din publicații conduse de C. Dobro- 
geanu-Gherea, C. Miile. Anton Ba- 
ealbașa. Raicu Ionescu-Rion. M. Gh. 
Bujor. N. D. Cocea învederează că, 
incă de la începuturile ei. mișcarea 
noastră muncitorească și socialistă a 
legat strins ideile republicane de în
treaga luptă pentru desființarea o- 
rinduirii bazate pe exploatare. " 
merpase 
și presă ilegală a partidului pun in 
evidență că, P.C.R. a continuat și- 
ridicat pe o treaptă eupei'loai'âetre'- 
dițiile republicane și ale luptei an
timonarhice,. ca parte'întograntă a 
luptei revoluționare pentru sfâ- 
rimarea lorlnduirii burghezo-moșie- 
rești. Numeroase' documente de 
partid, citate, din articole ale 
„Scinteii" .ilegale, dezvăluind o- 
biectivele urmărite • prin instau
rarea dictaturii regale in 1939, 
amintesc de'„anii împotrivirii" care 
aveau să culmineze cu victoria in
surecției. armate din august 11'44.

democratieă. progresistă, 
asigure libertatea și

Nu- 
facsimile din manifestele

Fotografii din „anii noștri", 
trase din documente de partid 
și din presă evocă apoi pe
rioada aprigei lupte revoluționare 
in cursul căreia, coalizând în jurul 
lui toate forțele, democratice, patrio
tice. partidul a condus lupta victo
rioasă a maselor populare pentru 
instaurarea in martie 1945 a puterii 
revoluționar-democratice. a zădăr
nicit ..greva regală" și, bizuindu-șe 
pe schimbarea radicală a raportului 
de forțe in favoarea forțelor revo
luționare, a asigurat, la 30 decem
brie 1947. abolirea, monarhiei și pro
clamarea republicii.'

Ce a însemnat pentru țară instau
rarea cu iin sfert de veac in urmă 
a acelei republici a poporului ne-o 
arată în graiul pe cit de sobru, pe 
atit de convingător, al graficelor și 
diagramelor, zeci.și zeci de panouri 
ale expoziției care prezintă imagi
nea României anilor '72. Iată cifre 
comparative care ilustrează ritmul 
fără precedent al dezvoltării in
dustriei. agriculturii, științei, arici 
și culturii, invățămintului, creșterea 
continuă a nivelului de trai al po
porului. Sugestive apar, totodată, 
numeroasele panouri înfătișind ca-

tionare a activității generale a sta
tului, a organelor sale centrale și 
locale, modalitățile variate de. atra
gere a maselor la conducerea tre
burilor obștești.

O amplă prezentare iși găsește 
in expoziție politica externă a Ro
mâniei . socialiste de adincire a 
prieteniei. alianței și colaborării 
cu toate țările socialiste, de inten
sificare a relațiilor cu toate foițe
le revoluționare anțiimpefialiste., 
de dezvoltare continuă a legături
lor economice, politice și diploma
tice cu toate .statele, fără deosebi
re de orinduire socială, pe baza 
principiilor independenței si suve
ranității naționale.- .-egalității in: 
drepturi,■ .neamestecului m ' trebttfi-' 
(p interne și avantajului reciproc. 
? Panourile consacrate ebriPerimării 
însemnătății excepționale a hotă
rârilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. din iulie 1972. menite să 
determine accelerarea ritmului în
tregii dezvoltări econOmice-sociale 
a României. încheie expoziția, a 
cărei vizitare va suscita fă'-ă în
doială interesul legitim al unui 
public lârg.

S-a defectat televizorul. ? Formezi 
un număr de telefon și depanatorul 
cooperativei meșteșugărești sosește 
Ia domiciliu. Iar, imediat după efec
tuarea reparației solicitate, meseria
șul ti se adresează :

— Mai aveți și alte obiecte cas
nice pe care doriți să vi le repar ?... 
Rind pe rind sint revizuite, de ace
lași om. mașina de spălat, cea de 
cusut, aspiratorul, frigiderul, apara
tul de radio ; sint controlate'chiar și 
clanțele de la uși.

...Un 
mai cu 
apărea 
devine 
— fapt 
la 
tia meșteșugă
rească face, în ul
tima vreme, do
vada unui interes 
crescind pentru 
„asimilarea" de 
noi forme de or
ganizare a servi
ciilor, în măsură 
să satisfacă mai 
bine, nevoile 
rente, din 
gospodărie, 
exemplu — 
rezultatele 
nu te în 
tă privință

— Organizarea noilor activități, 
impuse de cerințele unei serviri ci
vilizate. ne străduim să o conce
pem aici după două criterii de bază, 
ne-a declarat ing. Dumitru Ristea, 
președintele Uniunii municipale 
București a cooperației meșteșugă
rești din ramura mețal-lemn-chimie. 
In primul rind avem in vedere ca 
noile activități să corespundă unei 
concepții superioare de servire, care 
să asigure prezenta noastră, a mese
riașilor. acolo 
are 
In 
tre 
de

■ cu

asemenea episod, care nu- 
citva timp în urmă ne putea 
ca un produs al imaginației, 
— încet, dar, se pare, sigur 
obișnuit. Pentru că, receptivă 

solicitările populației, coopera-

DESPRE CÎTEVA INITIATIVE 
ALE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI 

PRIVIND DIVERSIFICAREA 
SERVICIILOR OFERITE 

POPULAȚIEI
cu-

or’ce
Un

prin
obți-

aceas-
— ni-1 oferă Capitala.

ționează zeci de asemenea dispece
rate, este lesne de dedus ce avantaje 
aduc ele pentru fiecare familie in 
parte, pentru societate in general.

Noua formulă organizatorică, a 
dispeceratelor, se dovedește- a fi mai 
eficientă chiar, și pentru cooperati
ve. permițând organizarea mai ra
țională a muncii in unități, utilizarea 
superioară a capacității de lucru dis
ponibile. Ceea ce. in final. înseam
nă posibilități suplimentare de satis
facere a solicitărilor populației. Spre 
exefnplu, la Timișoara, unitatea de 
reparat obiecte electrocasnice reali
zează. lună de lună, un volum de 

i prestații cu aproape 70 la sută peste 
cel normat.

La Cluj a apărut o altă inițiativă. 
Pentru ia reduce 
timpul de servire 
a clienților s-a 
stabilit concen
trarea execuției 
lucrărilor de re
parații și coman
dă in ateliere 
centralizate, ui
mind ca unitățile 
amplasate în car
tiere și pe arte
rele principale 
ale orașului să în
deplinească doar 
rolul de interme- 

pentru primirea și resti- 
obiectelor comandate sau 

la. reparat. Dovedindu-se ex- 
de eficientă, noua metodă a 
foarte rapid în „zestrea" in- 

cooperații meșteșugărești, apli- 
. cu bune rezultate, 
județele. Sectoarele 

utilizează sint : 
reparații încălțăminte, 

sipălat și curățat

! faptul!
ipiVERS!
| Mesaj |
| pentru |
| viitorime

Iln municipiul Dej, pe strada • 
Avram Iancu, a început con- i 
strucția unui oficiu de poștă și

I telecomunicații. Pină aici, nimic | 
deosebit. Săpind insă fundația, ( 
constructorii au dat peste un 
mic conteiner în care se afla un

I mesaj datat 31 august 1893, a- 1 
testând că pe același loc a fost I 
construit un local de poștă și te-

Ilegraf care, ulterior, a fost dis-r I 
trus. Coincidență : un alt docu- , 
ment de arhivă atestă că exact

Ipe același loc funcționa un 
oficiu poștal datind din 1724 și ’ 
demolat în 1893. Anul acesta, in I 
ziua de 30 decembrie, la temelia I

I noului oficiu poștal va fi așezat I 
| un nou conteiner. cu un mesaj ■ 
j pentru viitorime, în care se ara- f 
Ită, printre altele, că noul oficiu 

va permite automatizarea rețe
lei telefonice, legarea prin cablu 
subteran a municipiilor Dej și

ICluj, extinderea numărului de • 
legături interurbane. ■

diar, 
tuirea 
aduse 
trem 
intrat 
tregii 
cindu-se astăzi, 
în mai toate ; 
principale care o 
confecții și 
confecții textile. chimic, marochinărie ș.a.m.d.

Interesul crescind al reprezentan
ților cooperației meșteșugărești pen
tru o servire civilizată a populației 
s-a materializat și în alte măsuri 
organizatorice. Așa. spre exemplu, 
putem nota apariția. în marile orașe 
ale țării, a centrelor de informare, 
de la care solicitant» pot obține re
lațiile dorite.privind unitățile meș
teșugărești de care au nevoie, profi
lul lor. condițiile de lucru ale 
acestora etc. In plus. în Capitală ș-a 
organizat — in cadrul Uniunii mu
nicipale a cooperației meșteșugărești 
din ramura mețal-lemn-chimie, un 
serviciu special pentru public, care 
primește și rezolvă operativ recla- 
mat’ile clienților. dind totodată și 
relații celor-interesați in legătură pu 
activitatea unităților de prestări ser
vicii din București.

îmbunătățirea condițiilor de ser
vire din unităti depinde insă nu nu
mai de latura organizatorică a mun
cii. Eforturi sint necesare pe multi
ple planuri și poate înainte de toa
te acolo unde deficiențele au o mai 
mare influență nefavorabilă asupra 
calității serviciilor prestate. Iată de 

*ce merită a fi mentionale — chiar 
dacă rezervele in această privință nu 
sint nici pe departe epuizate — 
preocupările sensibile ce se mani
festă in sectorul cooperației mește- 

(șugăreșți .pentru diversificarea preș-.
’taliilor și introducerea unor forme 
moderne de Jucr.u in ateliere,, O gșpr, 

..MetMlo-iflis-'' menea forma nou apărută este așa- 
zisa metodă „erolux", folosită în 
croitorie. Pornindu-sc de la rezulta
tele analizelor antropometrice. uni
tățile de croitorie, eu SDrijimd cen
trului de creație al UCECOM 
(inițiatorul metodei), au realizat ti
pare de confecții mult apropiate — 
prin configurație — de caracteristi
cile și detaliile fizice ale unor grupe 
foarte largi de cetățeni. Efectele : e- 
conomie de timp pentru client (con
fecțiile executate după asemenea 
tipare necesită doar o singură pro
bă și nu 2—3. cum se întîmplă la 
croitoria clasică), calitatea superioa
ră a produsului rezultat, consum mai 
rational de materiale, productivitate 
merită in. ateliere (adică noi rezer
ve d° sporire a caoacitătii de ser
vire a unităților) etc.

Lăudind. nu vrem să se înțeleagă 
Insă că unitățile cooperației au 
atins, pretutindeni și in toate sec
toarele, un nivel de acoperire a so
licitărilor populației pe măsura ce- 
rintelor și chiar a posibilităților de 
care dispun. Există încă numeroase 
servicii în așteptarea organizatorilor 
lor. iar la o bună parte din serviciile 
organizate există necorelări între 
ceea ce solicită cetățenii și ceea ce 
oferă unitățile. Rezultatele Înregis
trate însă in ultimul timp de coope
rația meșteșugărească ne îndreptă
țesc să credem in posibilitatea rea
lizării cit mai grabnice a progre-. 
selor așteptate. Ceea ce ar fi în fo
losul tuturor cetățenilor, al fiecărui 
client din unitățile de prestare a 
serviciilor.

Semnele bune — despre care am 
relatat mai sus — ne 
că atit de așteptatele 
în sectorul serviciilor 
lație sint pe aproape.

și atunci cînd clientul 
de noi și nu invers. 

rind„ legătura din- 
unitatea prestatoare

nevoie 
al doilea 
client și 

servicii o stabilim, cit mai lesne 
putință, prin sistemul de dispe

cerat. Precizăm că au fost înființate 
dispecerate pentru reparații de radio 
și televizoare, pentru depanarea fri
giderelor și aspiratoarelor, pentru 
intervenții in caz de avarie la insta
lațiile electrice și sanitare, pentru 
deblocări de uși și renararea artico
lelor de uz casnic, pentru montări de 
geamuri, pentru depanarea autotu
rismelor ș.a. Sistemul de lucru apli
cat de respectivele dispecerate este 
extrem de avantajos pentru benefi
ciarii serviciilor lor : la ora stabilită 
(orin telefon) intre client si mese
riaș. acesta se deplasează la dornici'- 
liul solicitantului, incercind să în
depărteze defectul existent la apa
rat. iar dacă reparația nu se poate 
face pe loc. o mașină a cooperativei 
transportă aparatul la laborator.

Simplu, civilizat. Asemenea dispe
cerate funcționează astăzi — sub fir
ma cooperației meșteșugărești — nu 
numai in București, ci și in alte lo
calități din tară. Noile unități s-au 
dovedit a fi o formă nouă, supe
rioară de servire a populației, elimi
nând risipa de'energie, pierderile 'dd)( 
tirijpl'iVl<ftizur prezentării splfcriântu- 
lul la unitate. Un exemplu : la di.ș- 
petfei'atul 'ifbdtlerativei _____
nici" din Canita.lă ,s-au înregistrat, 
de la începutul acestui an si pînă la 
23 decembrie, peste 4 500 de co
menzi. Socotind — chiar și după un 
sumar calcul — că in fiecare caz so- 
licitantilor le-ar fi fost necesară, in 
mădic. circă o o-ă pentru deplasare 
d" la domiciliu la unitate si înapoi 
(dacă nu exista d «peceratull. rezul
tă o imnortantă economie de timp 
pentru clicn'i. Și cum in tară func-

T. O
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dau speranțe 
perfecționări 

pentru popu-

(Urmare din pag. I)

la un procedeu destul de 
simplu, care cu sigu
ranță a mai trecut și 
prin mintea altora. La 
urma urmei, știm cu to
ții cum trăiesc cititorii 
noștri, ce probleme au, 
ce frămintări și bucurii, 
ce speranțe (ele sint in 
fond acelea pe care le 
avem și noi, cu diferen
te doar de- grad, și aces
tea. deseori, destul de 
mici). E foarte simplu să 
vedem, in propria noastră 
biografie și existență, 
i^nde anume destinele se 
întretaie, unde 
cititorului se 
cu al nostru, 
simplu să ne < 
scrisul asupra 
puncte de interferență și 
cred că n-am face nici o 
operație de distorsiune, nu 
ne-am falsifica de fel 
destinul, nici arta, 
urma urmei, și cei 
geniali artiști duc 
viată umană, simplă in 
fond, și capacitatea ge
niului de a se răspindiin 
generații și 'secole, de a 
se „populariza" in mi
lioane de conștiințe nu 
o explica deeit simplita
tea. umanitatea.

Se implică deci și prin
cipiul cunoașterii vieții.

și al trăirii ei directe, sin
cere. Se implică ideea 
unei literaturi confesive, 
chiar patetice, care să nu 
tină nimic secret. care 
să-și prețuiască publicul 
într-atît incit să-i încre
dințeze intimități, și nu 
numai intimități mino
re, frivolități. picante
rii. ci intimități structura
le. fundamentale. Se cere

împingă la o 
dintre cele mai 
tuoase, se zbat 
ridicol ca să fie 
in lumea literară, 
se închid cu satisfacție și 
nu mai- trăiesc decît aco
lo. ca într-o colonie, fă- 
cind de aci înainte totul 
,.en artiste", 
du-și fiecare 
re cu marca ..artei", oină

Mihai IONESCU

• universul 
suprapune 
E foarte 

concentrăm 
acestor

nici
La 

mai 
o

existentă 
tumul- 
un eori 
incluși 

unde

ștampilîn- 
comporta-

munică un sentiment al 
epocii, și cărțile lor, une
ori ostentativ populate 
cu peisaje contemporane 
și cu oameni „noi". ar 
putea fi. in fond, scrise 
oricind și in orice tară, 
e mai periculoasă pentru 
conștiința literară. Multi 
dintre scriitorii din pri
ma clasă încă „n-au fă
cut ochi" și au si deve-

și
Și 

de
e

Scriitor al actualității
sisă scriem cum 

să trăim cum
Există insă, 

parte, scriitori 
căznesc cit pot 
iască ca toată 
există.
scriitori care nu mărtu
risesc cum trăiesc. Pri
mii sint cea mai vani
toasă specie a artei, dar 
și cea mai perisabilă. E 
interesant, cum scriitori 
dintre cei mai tineri, pe 
care atit realitatea vieții, 
cit și a gindirii. cit și 
aceea biologică a proprii
lor ființe, ar trebui să-i

o
se

trăim 
scriem, 
pe de 
care

să nu tră- 
... ___  lumea si

pe de altă parte, 
nu

cînd nu mai trăiesc au
tentic absolut nimic. Ac
țiunea lor. dacă n-ar fi 
contrabalansată de aceea 
a Scriitorilor lucizi, care 
nu ințeleg să-și taie le
găturile cu viata, ar duce 
repede lâ transforma
rea obștii literare in
tr-un ciudat organism o- 
mogen și steril, ca un 
banc de corali in ocean, 
comunicind numai intre 
ei. prin cazuistica a mii 
de canale interioare. Cea
laltă specie, a celor ce 
nu mărturisesc cum tră
iesc. și de aceea nu co-

nit rentieri ai culturii — 
reformarea lor e încă 
posibilă. și cohiplexul 
ușor de înțeles. Ceilalți 
sint insă adesea maturi 
de-a binelea. și ca virstă 

, și ca intelect, iar. litera
tura lor neutră, nedecisă 
e scrisă destul de com
plicat. cu arsenal literar 
relativ variat, pornin- 
du-.se de la motive ce
lebre uneori.
du-se cutare ori 
poziție etc. etc. Un ase
menea produs induce 
mult mai ușor in eroare, 
dacă nu publicul, măcar

teoretizin-
cutare

pe intelectuali. Exemplul 
său negativ e mult mai 
activ.

Dar și intr-un caz 
în altul, miza umană 
ideologică e extrem 
mică. Miza ideologică
de altfel cuprinsă in cea 
umană. Opera umană, o- 
pera bună arc întotdea
una continui politic, din 
moment ce ea servește 
publicul larg. Și cum un 
public aparține unei so
cietăți anume, cu toate 
speciiicitățile ci. inclusiv , 
cele ideologice, a te în
cadra politic și filozofic 
intr-o epocă începe, după 
mine, tot prin cunoaște
rea publicului si prin 
satisfacerea Iui cu valori, 
înseamnă a avea 
dere in îrisăși __

'noastră. înseamnă a 
aștepta ca viata să 
oprească pe loc și să 
aștepte ea pe noi. s-o 
jungem din urmă, 
seamnă a fi receptivi la 
actualitatea noastră so
cialistă. a aduce in scrie
rile noastre viata și pro
blematica majoră a epo- 

' cii noastre. Numai astfel 
vom putea da răspunsul 
așteptat solicitării, atif 
de frecvent formulată. 
„Scrieți despre noi", adi
că despre cei ce aparțin 
acestui timp.

incrc- 
vocatia 

nu 
se 
ne 
a- 

In-

I Un șofer | 
| în... pom

INu e vorba de urt accident de I 
circulație, deși tot de la circula- ■ 
fie au pornit cele’ce tfom relata.

I Autocamionul cu numărul 21- 
MS-2582, de la I.C.V.A.. a /ost 
oprit de doi plutonieri de mili- I 
fie din Reghin. La volan — șo-

I ferul Bereczlci Coloman. Incăr- ■ 
câtură legală : sticle și diverse | 
ambalaje. încărcătură ilegală. :

Ipomi de iarnă, brazi de toată | 
frumusețea, din codru. Dar tot 
ca din codru „luatr‘ de dumnea
lui. șoferul. Pînă la intilnirea cu I

I miliția valorificase pe cont, pro- * 
priu peste 400 pomi de iarnă. |
Acum este și el in...pom I

I Cine îl |
I cunoaște ? |

I Răspunde la numele Nicolae 
Constantin, de profesie sudor, 
născut la 17 august 1936. in co-

Imuna Leleasea, județul Olt. De ' 
9 ani de zile, îndată după ce I 
soția ii născuse al doilea copil. I

I (primul, Nicolae. care poartă 
numele tatălui, are 11 ani). Ni- I 
colae Constantin a plecat de a- ■ 
casă, și dus a fost. N-a trimis

(niciodată nici un ban familiei ‘ 1 
părăsite. In vara acestui an i

Is-a semnalat prezența ca anga- I 
jat la șantierul nr. 3 Cugir, al 
T.C.H. Deva. Dar. cînd era gata- I 
gata să i se dea de urmă, dum- >

I nealui a dat bir cu fugiții. Fa-
I mflia incă il așteaptă. Cel mic | 

nu l-a văzut niciodată, iar Nicu-

Ilăiță nu mai știe cum arată. : 
Cine îl cunoaște ?

| „Nufărul"
| la... spălat

ICum-necum, „Nufărul" fine, î 
se pare, ca. din cînd in cînd. să 
i se „șifoneze" firma. Acum, in

I preajma sărbătorilor de iarnă, I 
perioadă de maximă solicitare, I 
comenzile sint onorate iarăși in f

Irilm de melc. Nu mai departe, ■ 
unitatea din Drtimul Taberei. I 
Termenele de „24 de ore" și „trei j 
zile", afișate la vedere, au de-

I venit : „incercați peste ...o săp- T 
tămină", „reveniți peste ...10 zile". 1
Aștjel stind lucrurile, poate că ' 

Ide dala aceasta cei vinovați de ■ 
nerespectarea termenelor nu vor 
fi lăsați să se ...spele pe mîini | 

Ide răspundere, ci vor fi „săpu
niți" cum se cuvine.

| Vînătorul | 
| necugetat

loan Sclay din Suceava a por
nit la o vinătoare de vulpi, a 
căror vizuină o dibuise in apro
pierea orașului. Pe inserat, după 
mai multe ceasuri de pindă, a 
auzit, in sfîrșit. un zgomot in 
apropierea vizuinii". In pofida 
celor mai elementare reguli, care 
cer ca vînătorul să identifice 
mai intii vinatul și apoi să ape
se. pe trăgaci, I.S. s-a pripit și 
a tras. A tras însă intr-un copil 
(loan Hurmuzache), care tocmai 
se juca în apropierea vizuinei 
cu pricina, rănindu-1. Acum, in 
locul vulpii, urmează ca I.S. să 
„împuște" urmările firești ale 
necugetării sale.

Feriti-vă
9

de... linia 
moartă !

Leontin Fiț și Arpad Hosu. 
muncitori- ceferiști la șantierul 
nr. 41, urmau să ajungă la ca
riera de piatră de la Poieni, ju
dețul Cluj. In loc să meargă pe 
drum, au luat-o pe „scurtătură", 
pe o linie de garaj, o așa-zisă 
„linie moartă", căreia, tocmai ei. 
ceferiști de profesie, i-au igno
rat pericolul. Vizibilitatea fiind 
redusă, cei doi au fost loviți 
de o locomotivă care manevra 
niște vagoane. Primul, a decedat, 
iar al doilea este grav rănit.

Rubricd i-edocto’d de
Petre POPA
Gh. DAVID
și corespondenții „Seînteii*"

/
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Vernisajul expoziției

Președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, marți, la 
amiază, pe Abdelmajid Chaker, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Tunisia la Bucu-

rești, în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din țara noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a participat Ni- 
colae Ecobcscu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe.« (Agerpres)

Solemnitatea decorării unor unități 
de securitate și pompieri, precum și 
a școlii militare de ofițeri aparținînd

V

Ministerului de Interne
au avut loc solemnitățileMarți 

decernării ordinului „Steaua Repu- 
blioii Socialiste România" clasa a 
II-a și a ordinului „Apărarea patriei" 
clasa a II-a unor unități de secu
ritate și pompieri, precum și școlii 
militare de ofițeri aparținînd Mi
nisterului do Interne, cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a republicii, 
pentru contribuția însemnată adusă 
in apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului muncitor, a bunurilor 
proprietate socialistă și personală, in 
salvarea de vieți omenești, pentru 
slujirea cu devotament și abnegație 
a operei desfășurate de întregul nos
tru popor sub conducerea partidului, 
de făurire a societății socialiste mul-

tilateral dezvoltate, pentru rezulta
tele remarcabile obținute in pregăti
rea militară, politică și de educare 
a efectivelor, in .îndeplinirea exem
plară a misiunilor și sarcinilor încre
dințate.

Cu prilejul solemnităților ce au a- 
vut loc, militari ai unităților respec
tive și-au exprimat recunoștința fier
binte față de conducerea partidului 
și statului pentru înaltele distincții 
acordate, angajindu-se să-și spo
rească eforturile, in scopul desăvir- 
șirii pregătirii militare și de specia
litate, executării ireproșabile a ordi
nelor comandantului suprem al for
țelor noastre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu.

Tn ultimele zile s-au desfășurat lu
crările unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale, care au 
examinat proiecte de legi ce urmea
ză a fi supuse dezbaterii Marii Adu
nări Naționale.

în același, timp, unele comisii per
manente au luat în discuție rezulta
tele analizelor efectuate de o serie 
de ministere din insărcinarea Consi
liului de Stat.

Comisia permanentă pentru indus
trie, construcții și transporturi a Ma
rii Adunări Naționale a dezbătut re
zultatele analizei Ministerului Indus
triei Chimice cu privire la modul de 
satisfacere a necesarului de materii 
prime a ministerelor beneficiare, gra
dul de folosire a instalațiilor la pa
rametrii proiectați și stadiul investi
țiilor cu punerea în funcțiune în anul 
1972. La dezbaterile 
varășul Alexandru 
ședințele comisiei 
participat tovarășul 
ministrul industriei 
zentanții organelor 
teză și ai ministerelor beneficiare.

Comisia economică-financiară a 
dezbătut, sub conducerea tovarășului 
Aurel Vijoli. președintele comisiei, 
modul in care se «plică Legea con
tractelor economice. Discuțiile s-au 
desfășurat pe baza materialului în
tocmit în urma analizei modului tn 
care întreprinderile, centralele indus
triale, ministerele aplică prevederile 
Legii contractelor economioe.

Comisia permanentă pentru consi
liile populare și administrația de stat 
a Marii Adunări Naționale, sub pre-

a 
în

ȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ
(Urmare din pag. I)

in industria textilă, a cauciucului 
ș.a.). elaborarea lor antrenind astfel 
un volum uriaș de cercetări și de 
activități tehnice. Pe 
■înfăptuirea sarcinilor 
pondere in domeniul 
dernizării producției, 
tații produselor nu 
cepută decit in strinsă legătură 
factorul timp, cu reducerea duratei 
de aplicare a rezultatelor cercetării. ■ 
Dezvoltarea unei licențe achiziționate 
trebuie să se facă in perioade foarte 
scurte, pentru a se ajunge la pro
duse competitive. Fructificarea unei 
cercetări (presupunind că durata a- 
cesteia este de 2-*-3 ani) 
ziere de cițiva ani duce 
rea soluției, chiar dacă 
fost inițial foarte bună, 
țiile producției moderne, 
rea rapidă a rezultatelor 
științifice proprii constituie o pro- 
blerjiă esențială, care interesează în
treaga economie națională. Iată_de 
ca subliniem că sarcinile și. obiecti
vele de modernizare și perfecțio
nare ale producției, prevăzute pen
tru anul 1973 și următorii ani ai 
cincinalului, pot fi îndeplinite cu 
succes numai printr-o 
largă, in toate ramurile 
a forțelor de creație 
științei și tehnologiei.

Amplul proces de 
continuă a struoturii 
a potențialului nostru 
in măsură să accelereze ritmul 
carii in practică a cuceririlor 
nico-științifice contemporane, a 
țiilor elaborate de cercetarea 
prie, în multiplele direcții ale 
voltării și modernizării economiei 
naționale. După cum bine știm, cer
cetări științifice in sensul cerut de 
economia noastră națională, in plin 
proces de dezvoltare și modernizare, 
au început să se efectueze practic, 
pe o scară mai largă și cu finalități 
precise, numai după anul 1965. De 
la această dată, partidul și statul 
nostru au depus eforturi mari, stă
ruitoare pentru crearea unui 
potențial de cercetare care să co
respundă din ce in ce mai bine ce
rințelor industriei, ale întregii eco
nomii. Dacă apreciem la 2—3 ani sta
diul necesar pregătirii unui cerce
tător, după terminarea studiilor de 
specialitate și durata de circa 2—4 
ani de lucru la o temă importantă, 
înseamnă că potențialul nostru de 
cercetare, pregătit in anii trecuti sau 
chiar intrat în institutele de cerce
tări la începutul cincinalului 1971— 
1975, va fi în măsură să dea rezul
tatele scontate încă din actualul cin
cinal. Pentru aceasta trebuie să-i 
creăm insă condiții de valorificare 
deplină în producție, sincronizind ac
tivitatea economică cu cea dc cer
cetare științifică, deci asigurînd ci
clului știință, tehnică, producție o 
funcționare fluentă. Mai ales că cir
ca 30 la sută din capacitatea de 
cercetare a țării este concentrată, în 
perioada 1971—1975 asupra sarcini
lor ce decurg din programele prio
ritare destinate rezolvării unor com
plexe probleme de interes național. 
In vederea ‘ ...........
a 
și domeniile 
prioritar pentru economia națională 
— construcția de mașini, cu un ac
cent special pe construcția, de echi
pament de calcul electronic și mij
loace de automatizare, metalurgia, 
chimia, fizica, energetica nucleară, 
minele, geologia — se preconizează 
ca, pină în anul 1975, potențialul de 
cercetare să crească de peste două 
ori. Concomitent, structura pe ramuri 
a potențialului științific național se 
va modifica substanțial în favoarea 
științelor tehnice, fără însă a se di
minua importanta cercetării funda
mentale. ca rezervor de cunoștințe 
esențiale pentru științele tehnice și 
tehnologiile moderne. Dacă ținem 
seama că ponderea personalului an-

de altă parte, 
de mare 

înnoirii și 
ridicării 

poate fi

răs- 
mo- 
cali- 
con- 

cu

cu o întir- 
la perima- 
aceasta a 
în condi- 
valorifica- 
cercetării

din
mobilizare 
industriei, 
domeniul

perfecționare 
organizatorice 
științific este 

apli- 
teh- 

solu- 
pro- 
dez-

infăptuirii exemplare 
acestor obiective in ramurile 

ce au un caracter

vremea
Tlmput probabil pentru 28, 29 și 30 

decembrie. în țară : Vreme in general 
Închisă. Vor cădea precipitații slabe, 
mai frecvente în sudul și vestul țării. 
Vintul va sufla potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 șl zero 
grade, izolat mai coborite. iar maximele 
vor oscila între minus 4 și plus 6 grade. 
Pe alocuri se va produce ceață. In 
București : Vreme închisă. Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață slabă di
mineața ți seara.

conduse de to- 
Senoovici. pre- 
permanente. au 
Mihail Florescu, 
chimice, repre- 

centrale de sin-

ședinția tovarășului Dumitru Balalia. 
a analizat modul cum sint aplicate 
dispozițiile Legii nr. *7 '1971 cu privire 
la organizarea și dezvoltarea activită
ților industriale de prelucrare a pro
duselor agricole, construcții și pres
tări de servicii în unitățile aparținînd 
consiliilor populare, cooperației agri
cole, meșteșugărești și de consum.

Comisia pentru agricultură și sil
vicultură a Marii Adunări Naționale, 
sub conducerea tovarășului Dumitru 
Coliu. președintele comisiei, a dezbă
tut rezultatele analizei modului de. 
aprdvizionare tehnico-materialâ 
unităților agriculturii socialiste,
vederea realizării producției agricole. 
Participanții la dezbateri au subliniat 
preocuparea permanentă a conduce
rii de partid și de stat pentru con
tinua lărgire a bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii și eforturile fă
cute de economia națională în acest 
scop. Totodată, s-au făcut referiri la 
unele neajunsuri și la greutățile în- 
tîmpinate în asigurarea condițiilor 
materiale pentru sporirea producției 
agricole și in gospodărirea rațională 
a mijloacelor de producție. Repre
zentanții Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor și ai 
altor ministere, participanți la lu
crări. au informat pe membrii comi
siei asupra măsurilor luate sau în 
curs de elaborare pentru înlăturarea 
neajunsurilor și greutăților reieșite 
în urma analizei.

Concluziile și propunerile comisii
lor rezultate din analiză și dezbateri 
vor fi prezentate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Reinnoitl-vă abonamentele la revista

„VIITORUL SOCIAL"

grenat in cercetarea industrială va 
crește continuu, se poate aprecia că 
amplificarea și diversificarea capaci
tății acestuia vor fi considerabile.

Se ințelege că sarcina primordia
lă in cazul cercetărilor proprii ră- 
mîne valorificarea lor în practică. 
Din păcate, unele ministere continuă 
să apeleze la importuri de tehnolo
gii și documentații tehnice, fără o 
prospectare atentă a rezultatelor din 
tară sau fără a se ține seama de 
ele. în această direcție. C.N.Ș.T. este 
în măsură să stimuleze și să con
troleze aplicarea in producție a ce
lor mai bune rezultate ale cercetă
rii științifice proprii, prin elaborarea 
unor programe speciale de valori
ficare a unor rezultate bune, pen
tru unele teme 
interes economic 
mai in vederea 
fel de teme, pe
prognoză, in domeniul cercetării s-au 
concentrat eforturile in direcția ob
ținerii de noi sortimente de 
se siderurgice, a 
lor de forță, a 
nicii de calcul,

■ produse alimentare cu un înalt con
ținut nutritiv, a unor noi materiale 
cu proprietăți superioare, a ridică
rii gradului de mecanizare și auto
matizare în economia națională. Me
rită evidențiate și unele aspecte pri
vind evoluția cercetării științifice in 
unele direcții ca biologia, matema
tica. fizica, petrochimia, electronica 
de masă ș.a. In cadrul acestor preo
cupări 
ramuri 
tronica, 
cleară.

care reprezintă un 
major imediat. Toc- 
stabilirii unor asl- 
baza unor studii de

evoluției 
electronicii 
a realizării

produ- 
mașini- 
și teh- 

noilor

intră și cele mai dinamice 
ale științei și tehnicii (elec- 
automatizarea. energia nu- 

chimia organică, fizica teo
retică. biofizica, biochimia ș.a.). pre
cum și unele domenii în care re
sursele și condițiile naturale ale tă
rii noastre creează perspective fa
vorabile de dezvoltare, cum ar fi 
extragerea ■ unor substanțe minerale 
utile, prelucrarea lemnului, industria 
alimentară, valorificarea resurselor 
de apă. Dar lista preocupărilor de 
acest gen rămine deschisă, pentru că 
există cercetări care deschid noi și 
noi posibilități de investigare, noi 
perspective utile economiei.

De asemenea, sectoare de interes 
capital pentru economie si. in ge
neral, pentru viața societății noas
tre socialiste sint cele care privesc 
planificarea activității economice și 
sociale pe plan național, ca și pe 
planurile regionale, locale sau indi
viduale și colective ale întreprinde
rilor și instituțiilor, conducerea știin
țifică și coordonarea acestora, pre
cum și a sistemelor in care sini sau 
trebuie să fie organizate. în aceste 
sectoare, aportul științelor economi
ce și sociale, al matematicii și in
formaticii ește esențial și impune cu 
necesitate âtît dezvoltarea cercetări
lor aferente, cit și asimilarea aces
tora in viată. în organizarea, in 
conducerea și coordonarea activită
ților complexe ale rețelei impresio
nante de întreprinderi, uzine, trus
turi și centrale industriale, organi
zații economice, instituții, departa
mente. ministere. care constituie 
materializarea uriașă a forțelor d« 
producție ale patriei noastre. Acest 
aport trebuie sporit din partea for
țelor de cercetare, primit, 
fructificat și integrat, cu 
re, în circuitul știință — 
producție, chezășie sigură 
rilor îndrăznețe. ca aceea 
nirii pianului cincinal înainte de ter
men. a obiectivelor mărețe ale făuri
rii societății noastre socialiste multi
lateral dezvoltate.

însușit 
convinge- 

tehnică — 
a realiză- 
a indenli-

Abonamentele se primesc prin olicille fi agențiile 
P.T.T.R., iactorii poștali și diiuzorii de presă din între
prinderi fi instituții.

Prețul unui exemplar este de 10 lei, iar abonamentul 
anual de AO de lei.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL. Marți, la Cluj, au con
tinuat meciurile turneului de sală 
contițid pentru campionatul național 
feminin de handbal. Rezultate : Vo
ința O'dorhei-Constructorul Timișoara 
10—10 (4—3) ; Universitatea Bucu- 
rești-Progresul București 22—10 
(12—7) ; Universitatea
Rulmentul Brașov 24—13

Unlversitatea 
București

Timișoara- 
(11-4).

BOX. Aseară, în sala Dinamo din 
Capitală, în prima semifinală a com
petiției de box dotată cu „Cupa 
F.R.B.“, echipa Constructorul Galati 
a învins cu scorul de 16—6 pe Farul 
Constanța. La categoria „grea' gă- 
lățeanul Vasile 
prin abandon in 
Ilie Dascălu. în 
„muscă", Aurel 
ciștigat Ia puncte 
Cojan.

TENIS DE MASA. La Palatul spor
turilor din Pekin, in prezența a 14 000 
de spectatori, ș-a desfășurat intilni- 
rea prietenească de tenis de masă 
dintre selecționatele studențești ale 
Japoniei și R. P. Chineze. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 7—2 la 
masculin și cu 8—1 la feminin.

Lehăduș a dispus 
a 2-a de 
categoriei 
(FaruD a 
cu Anton

repriza 
cadrul 
Mihai 
meciul

revistăTENIS. Răcind o trecere în 
a evenimentelor sportive ale anului 
1972, comentatorul agenției 
Presse subliniază, la capitolul 
crat tenisului, că americanul 
Smith și românul Ilic 
situat in fruntea elitei „sportului alb", 
obținind cele mai prestigioase suc
cese. Dacă Stan Smith a ciștigat tur
neul de la Wimbledon și, împreună cu

France 
con'sa- 

Stan 
Năstase s-au

DE LA
Printre numeroasele forme de 

asigurare, pe care Administra
ția Asigurărilor de Stat le pune 
la indemina cetățenilor, se afla 
și asigurarea pentru cazurile de 
accidente. Ea se poate încheia 
pentru sume fixe sau pentru 
sume convenite, de către orice 
persoană in vîrsță de la 16 la 
70 de ani. indiferent de profe
sia și de locul de muncă. A- 
ceastă formă de asigurare este 
valabilă în numeroase cazuri in 
care intervin evenimente ne
prevăzute și. firește, nedorite., 
care se pot intîmpla la domi
ciliu. la locul de muncă, pe 
stradă, in călătorie, la practica
rea sporturilor : explozie, lovi
re. cădere, alunecare sau pră
bușire de teren, trăznet. electro
cutare. arsuri, accidente produ
se de functionarea sau folosirea 
mașinilor, instrumentelor, insta
lațiilor etc., cele întâmplate ca 
urmare a circulației mijloacelor 
da transport și 
urmările nedorite 
ceste cazuri. ADAS își 
riscurile, achitind 
rate.

Asigurările de 
lume fixe (10 000

altete. Pentru 
în toate a- 

asumă 
sumele asigu-

accidente cu 
de lei pentru

echipa S.U.A., finala Cupei Davis de 
la București, jucătorul român, se a- 
rată în comentariu, s-a afirmat prin 
strălucita Victorie de la Forest Hills, 
unde.l-a învins in finală pe profesio
nistul american Arthur Ashe (care, 
la rindul său, îl eliminase in sfertu
rile de finală pe Stan Smith), prin 
succesul din turneul campionilor de 
la Barcelona și ocuparea primului 
loc in clasamentul „Marelui Premiu"- 
F.I.L.T.

„BALONUL DE AUR”, trofeul care 
se acordă aiiual celui mai bun fot
balist european, a fost atribuit in a- 
cest an, în urma tradiționalei anche
te organizate de revista „France- 
Fșotball", cunoscutului fotbalist vest- . 
german Franz Beckenbauer (Bayern 
MJiinchen), care a întrunit 81 d.e puncT. 
te. Pe locurile doi și trei s-au clasat 
compatrioțil săi Gerd Miiller (Bayern 
Miinchen) și Gunther Netzer (Borusia 
Moenchengladbach) cu 79 puncte 
fiecare, iar pe 4 și 5, doi olandezi, co
legi de echipă (la Ajax Amsterdam): 
Johann Cruyff (73 puncte) și Piet 
Keizer (13 p).

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 52

DIN 24 DECEMBRIE 1972
CATEGORIA I : (13 rezultate) 4,95 

variante a 16 459 lei. CATEGORIA a 
II-a : (12 rezultate) 102,85 variante a 
951 lei. CATEGORIA a IlI-a : (11 re
zultate) 772,10 variante a 190 lei.

ADAS

acestora, dar nu 
ani. Asigurările 
sume convenite, 
de invaliditate

invaliditate permanentă totală 
și 5 000 de lei pentru deces, am
bele din accidente) se încheie 
pe o durată de 3 sau 6 luni, (in ' 
funcție de profesia asiguratului 
și de felul întreprinderii în care 
lucrează) sau pe durate consti
tuind multiplul 
mai mari de 2 
de accidente cu 
pentru cazurile
permanentă și deces, se încheie 
pe durate de la 1 la 5 ani, la 
alegerea cetățenilor, 
forme de asigurare.
asigurare sînt foarte 
le. La asigurarea cu 
venite, de exemplu. . . 
asigurare este de numai 1.60 
pe an pentru fiecare 1000 
lei sumă asigurată. în cazul 
cestei asigurări, primele de 
sigurare se pot plăti și eșalo
nat : semestrial, trimestrial sau 
lunar.

Așadar, primele de asigurare 
se stabilesc în funcție de mă
rimea sumei pentru care soli
citantul dorește să se asigure, 
de profesia și felul întreprinde
rii in care acesta lucrează, pre
cum și de durata contractului.

La ambele 
primele de 
convenabi- 
isume con- 
nrima de 

lei 
de 
a- 
a-

cinema
PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

O viață pentru o idee : Um
berto Nobile (III). Duelul cu 
icebergurile.
Agenda.
Portativ ’72 — revista muzicii 
ușoare.
Publicitate.
Cărți și idei. Retrospectivă 
editorială 1972.
Roman foileton : ..Elizabeth 
R" (reluare), episodul „O ac
țiune a Angliei" (II).

9.90 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Dans și muzică de pretutin

deni : Folclor din Uniunea 
Sovietică.
Prietenii lui Așchiută — 
alune pentru preșcolari. 
Publicitate.
Curs de limbă franceză.
ția a 35-a.
România în lume.
Telecinemateca pentru 
ret : „Draga mea Clementine". 

12,30 Steaua polară. 
12,55 Telejurnal.

Deschiderea
după-amlază. Curs
germană. Lecția a 
luare).
Muzica — emisiune 
litate muzicală.
Timp și anotimp in agricul-

18,33 Tragerea Pronoexpres.
18,45 Anuar economic 1972 (I).
19.80 tool de seri.1

Telejurnal • In cinstea ani
versării republicii. Raportul 
unei țări Întregi.
România, țara mea — film 
documentar — producție a 
studioului „Alex. Sahia".
Mîndră floare a dorului — 
spectacol de cîntece și jocuri 
populare.
Telecinemateca : Fanfan la 
Tulipe". Cu i Gerard Phllipe 
și Gina Lolobrigida.
„24 de ore".

emisiunii
de limbă
33-a (re-

de actua-

• Explozia : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 21, GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30.
• Filiera s LUCEAFĂRUL — 9;
11.15: 13.30: 16; 18.30; 21. BUCU
REȘTI — 8.30: 11: 13,30; 16; 18,30; 
21. FAVORIT — 9,30; 12: 15.30: 18; 
20,30.
• Capcana pentru general : FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20.15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
EXCELSIOR — 9: 12,30: 16; 19,30, 
AURORA — 9; 12,15: 16; 19.30. TO
MIS — 9: 12,30; 16: 19,30.
• Sfîrșitul Liubavinilor : CEN
TRAL — 10; 12,30: 15,30: 18: 20.30.
• Legenda lui Rustam s FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
10,45.
• Joe Hill : SCALA — 9; 11,45: 
14,30: 17.15: 20.
• Ursul Yogi : DOINA — 9,30; 12; 
14.30: 17.
• Felix și Otilia : DOINA — 19,30.
• Chite ’71 : LUMINA — 13,30; 16; 
13,15: 20-30.

documentare de fotografii 

„Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste 

la a 50-a aniversare"
La Casa prieteniei româno-sovieti- 

ce a avut loc, marți la amiază, ver
nisajul expoziției documentare de 
fotografii „Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste la a 50-a aniversa
re", organizată sub auspiciile Consi
liului Culturii și Educației Socialiste 
și ale Consiliului General A.R.L.U.S.. 
de către Asociația de prietenie sovie- 
to-română și Societatea Unională 
(„Znanie") pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice.

Expoziția reconstituie elocvent, prin 
intermediul imaginii fotografice, mo
mentele principale ale istoriei unei 
jumătăți de veac de la făurirea sta
tului sovietic, munca plină de abne
gație a oamenilor sovietici în indus
trie și agricultură, succesele obținute 
in știință, tehnică și cultură, ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului sovietic.

La vernisaj au participai Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Valentin Dmitrievici 
Sașin. ministrul industriei petroliere 
al U.R.S.S.. prim-vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovleto-româ- 
ne. conducătorul delegației A.P.S.R., 
care se află în vizită în țara noastră, 
oameni de știință, artă și cultură, un 
numeros public. Au fost prezenți, de 
asemenea, șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Ion Jinga. vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

★
în seara aceleiași zile, la Casa prie

teniei româno-sovietice a avut loc 
simpozionul „50 de ani de la consti
tuirea U.R.S.S.". • (Agerpres)

JUDEȚUL OLT

Analiză a realizărilor 
agriculturii cooperatiste 

si a sarcinilor ei in 1973I
Plenara activului din agricultura 

județului Olt a analizat modul cum 
a fost aplicată hotărîrea privind îm
bunătățirea organizării, planificării și 
retribuirii muncii in cooperativele a- 
gricole de producție și a stabilit mă
surile necesare pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor ce revin in anul 
1973, in acest important sector al 
economiei județului. S-a subliniat că 
prin sistemul de retribuție în acor
dul global s-a realizat una dintre 
cele mai stimulatorii forme de orga
nizare și retribuire a muncii. Drept 
rezultat, s-au obținut in județ cele 
mai mari,producții,de cereale și plan- . 
te tehnice de pină acum ; prevederile 
de plan au ■ fost .depășite la grîu cu , 
peste 700 kg la hectar, la porumb cu 
300 kg și ia sfeclă de zahăr cu a- 
proape 5 000 kg la hectar.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
de participanții la plenară se scrie : 
Pentru iot ceea ce ați făeut ca agri
cultura țării noastre să se dezvolte 
continuu, în numele celor 400 000 dc 
cetățeni din județul Olt care trăiesc 
și muncesc la sate, mulțumim din 
inimă conducerii de partid și de stat, 
dumneavoastră personal.

Asigurăm conducerea de partid și 
de stat, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. de inalta noastră prețuire, stimă 
și considerație și ne angajăm să fa
cem totul ca sarcinile mărețe ce revin 
acestui județ in 1973 să fie îndepli
nite și depășite. . (Agerpres)

LA ORADEA

INAUGURAREA NOII CASE 
DE CULTURĂ A SINDICATELOR

La Oradea a fost inaugurată, 
intr-un cadru festiv, noua casă de 
cultură a sindicatelor.

Ridicată în mijlocul celui mai fru
mos parc din Oradea, noul așeză- 
mint de cultură va constitui un 
important for pentru îmbunătățirea 
activității ideologioe, pentru ridica
rea nivelului general al cunoașterii 
și educației socialiste.

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, de către reprezentanții 
oamenilor muncii din municipiul 
Oradea, prezenți la festivitate, se 
spune, printre altele : . Cu gindul și 
cu fapta la viitorul luminos al pa
triei, asigurăm Partidul Comunist 
Român. Comitetul Central si pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe secretar general, că locuitorii 
municipiului Oradea, sub condu, 
cerea organelor de partid, vor ac
ționa neobosiți, cu profund devota
ment și abnegație pentru a-și aduce 
denlina contribuție la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră. (Agerpres)

• O scrisoare pierdută : LUMI
NA — 9; 11,15.
s Bariera : GRIVITA — 9: 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20,30, MIORIȚA — 
10: 12,30: 15; 17.30: 20.
• Cu mlinile curate : FERENTARI
— 15,30; 18: 20,15. FLACARA — 
15,30: 13: 20,15.
• Săgeata căpitanului Ion : DA
CIA — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, MUNCA — 16: 18: 20.
• Puterea și Adevărul : LIRA — 
15,30: 19.30.
• Mihai Viteazul : GIULEȘTI — 
15.30; 19.
• Opera de trei parale — io; 12; 
14, Sărutul — 16,30: 18.45. Comoara 
din Vadul vechi — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Așteptarea : UNIREA — 16;
18: 20.
a Tudor : PACEA — 16; 19.
• Serata : CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Felix și Otilia : POPULAR — 
15.30: 19.
A Dacii : ARTA — 15.30: 18: 20,15.
• Facerea lumii : PROGRESUL — 
16: ta; 20.
• Sfinta Tereza și diavolii : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30: 19,30.
a Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9—19.30 în continuare.
• Cazul Mattei : COTROCENI — 
15,30: 18; 20.15.
• Marea evadare : FEROVIAR —

cuba: Spor de energie pentru
„cordonul Havanei"

Tallapiedra este ter
mocentrala care ali
mentează cu electrici
tate Havana și subur
biile sale. Construită 
mai demult, ea domi
nă cu zidurile sale 
masive, înnegrite de 
vreme, întreaga „Ave- 
nida del Puerto”, arte
ra care merge paralel 
cu țărmul portuar al 
golfului Havana. De-a 
lungul anilor, odată 
cu creșterea popu
lației, uzina a fost 
modificată și dezvolta
tă. în 1950, in momen
tul triumfului revo
luției, Tallapiedra dis
punea de șase uni
tăți energetice cu o 
putere totală de 100 000 
kW.

LJezvoltarea capita
lei in anii socialismu
lui, construirea unor 
noi unități economice 
în „cordonul Hava
nei" și a unor noi car
tiere de locuințe mun
citorești cu mii de a- 
partamente au făcut 
să sporească necesarul 
de energie electrică. 
Vechile unități ener
getice de la Tallapie
dra, în pofida îngrijirii 
lor exemplare de că
tre muncitori și a u- 
nor lucrări de moder
nizare a cazanelor de 
presiune, făceau tot 
mai greu față nevoi
lor și consumului 
crescînd de. curent e- 
lectric. „El pico elec- 
trico". adică ora de 
vîrf a consumului de 
energie electrică, de
venise o problemă 
pentru administrația 
Havanei, care nu o 
dată s-a văzut în si
tuația de a recurge la 
„apagon" — reducerea 
consumului de curent

și iluminat public în 
diferite zone ale capi
talei.

Ț’inînd seama de si
tuația creată și de ne
voile/de viitor ale Ha
vanei, guvernul cuba
nez a hotârît construi
rea unei noi unități e- 
nergetice, cu o putere 
de 60 000 kW în ca
drul termocentralei 
Tallapiedra, precum și 
a unei alte unități cu 
o capacitate similară 
în suburbia Regla. Lu
crările de construcție 
și montaj ale noilor 
unități, .începute acum 
doi ani, au căpătat un 
puternic impuls In 
urma chemării adresa
te de conducerea de 
partid șl de stat Co
mitetelor de Apărare 
a Revoluției — cea 
mai largă organizație 
de masă din Cuba — 
de a sprijini, prin 
muncă voluntară, șan
tierele de la Tallapie
dra și Regla. Mii și 
mii de oameni ai 
muncii s-au prezentat 
voluntar pe aceste 
șantiere — ca de alt
fel pe toate șantierele 
de construcții din 
Cuba — lucrînd, cot la 
cot cu muncitorii și 
tehnicienii de profe-., 
sie, la operațiunile de 
construcție și montaj, 
lmprimînd întaegii ac
tivități un puternic și 
entuziast spirit pa
triotic și de întrecere.

După luni de efort 
colectiv, timp în care 
au fost turnați 12 000 
metri cubi de beton, 
s-au montat peste 
2 500 tone de utila
je. profile de metal, 
țevărie si s-au instalat 
135 taolouri de co
mandă și control, pre

cum și 40 de kilo
metri de cabluri. Lu
crările de construcții 
și montaj de la Talla
piedra au fost înche
iate cu succes in vara 
acestui an. Momentul, 
atit de așteptat de 
constructori, ca și de 
populația Havanei, a 
fost proclamat „Zi de 
victorie". Primul mi
nistru Fidel Castro 
a venit personal pe 
șantier pentru a-i fe
licita pe constructorii- 
montori pentru succe
sul obținut prin reali
zarea, înainte de ter
men, a acestui impor
tant obiectiv indus
trial. Noul născut de 
la Tallapiedra, prin 
puterea cazanelor șl 
generatoarelor sale, 
face să crească cu 60 
la sută producția de 
energie electrică a 
termocentralei desti
nate Havanei și îm
prejurimilor sale.

Pentru începutul a- 
nului viitor se preve
de încheierea lucrări
lor de construcție șl 
montaj pe șantierul 
din Regla. Practic, a- 
ceasta va însemna 
creșterea de peste 
două ori a producției 
de energie electrică a 
capitalei. Zeci de mi
lioane de kilowați/ore 
în plus vor lua dru
mul. prin cabluri spre 
fabrici și uzine, insti
tuții, școli, spre case
le oamenilor, iar bu
levardele și străzile 
capitalei vor fi noap
tea mai bine ilumi
nate.

La Havana, „el pico 
electrico” își va găsi 
soluționarea.

V. STAMATE

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„CHILE 71“

Producție a studiourilor italiene 1971 
Regia : Renzo Rosselini

ȘTEFAN BENEDICT
în ziua de 24 decembrie a.c. a 

încetat din viață tovarășul Ștefan 
Benedict, vechi militant al mișcării 
muncitorești din tara noastră, 
membru din anul 1921 al Partidu
lui Comunist Român.

Născut în București, la 5 iunie 
1893, Ștefan Benedict s-a angajat 
ferm, cu toate forțele, incă din fra
gedă tinerețe. în lupta pentru în
făptuirea aspirațiilor de eliberare 
socială și națională ale maselor 
muncitoare din România, desfășu- 
rînd incă înainte de primul război 
mondial o vie activitate in cadrul 
sindicatului metalurgist.

De-a lungul întregii sale vieți, s-a 
afirmat ca militant înflăcărat pen
tru cauza clasei muncitoare, comba
tant activ al mișcării revoluționare, 
luptător neînfricat împotriva exploa
tării și asupririi burghezo-moșie- 
rești. pentru victoria socialismului.

în perioada de avint revoluționar 
dirt anii 1918—1920 a participat la 
demonstrația de la 13 Decembrie 
1918. iar in timpul marii încleștări 
de clasă din octombrie 1920 a acti
vat intens, cu abnegație și inalt spi
rit de dăruire, pentru pregătirea și 
desfășurarea grevei generale. Cu în
crederea nestrămutată în viitorul so
cialist și comunist al patriei, a mi
litat cu dirzenie pentru crearea 
Partidului Comunist Român, luind 
parte ca delegat la Congresul de 
oonstituire din mai 1921.

Pentru activitatea sa revoluționa
ră a fost în repetate rînduri arestat 
și condamnat. Asemenea altor co
muniști. a înfruntat, cu curaj, in 
anii ilegalității, teroarea dezlănțuită 
de clasele dominante, prigoana po
lițienească. continuind consecvent 
lupta revoluționară condusă de parti
dul comunist.

După 23 August 1944. Ștefan Be
nedict a îndeplinit diferite sarcini 
pe linie de partid și de stat, des- 
fășurind o neobosită activitate pen
tru edificarea societății socialiste.

în semn de prețuire a meritelor 
sale, a fost distins cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Amintirea sa va rămine mereu vie 
in inimile tovarășilor săi de luptă 
și de muncă.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
defunctului se află depus in sala de 
marmură a crematoriului „Cenușa". 
Adunarea de doliu va avea loc 
miercuri, 27 decembrie a.c.. orele 16.

—

9; 12,30: 16; 19.30. MELODIA — 9: 
12.30: 16; 19.30, MODERN — 9; 
12,30: 16: 19.30, CAPITOL — 9; 
12.30: 16: 19.30.
a Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : VOLGA — 9; 11.15: 13.30; 
15.45: 18.15: 20.30.
• Fata care vinde flori : VIITO
RUL — 15.30: 18: 20,15.
a Fete tn soare : BUZEȘT1 x. 
15.30: 18: 20,15.
a Bărbatul care a venit după bu
nica : COSMOS — 15.30: 18: 20,15.
• Fuga e sănătoasă : VITAN —
15,30: 18: 20,15. •
• Marca hoinăreală : RAHOVA — 
15.30: 18; 20.15.
a Micul om mare : FLAMURA — 
9: 11.30: 14.30: 17,15: 20.
• Seceră vintul sălbatic : BU- 
CEGI — 15,30: 18: 20.30.
• Vacanță la Roma : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.

teatre
• Opera Română : Seară vicneză 
— 19.30.
• Teatrul- de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30

• Teatrul National ,.T. L. Cara- 
giale" (sala Comeoia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : A doua față a medaliei — 20. 
a Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Testamentul cline- 
lui — 19,30.
« Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 10. Adio 
Charlie — 19,30, (sala Studio) : 
Noaptea nechemată — 20.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 10.
a Teatrul ,,lon Creangă“ *. Cele 
douăsprezece luni ale anului — 10. 
Snoavexcu măști — 15.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
,Jon Vasilescu" : Fii cuminte 
Cristofor — 19,30.
A Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Roffîână“ : Ghiocei... mărgăritare
— 19,30.
a Circul ..București" : Moș Gerilă
— 10.



viața internațională
Declarația Prezidiului C. C PERU

al Frontului Patriei din Vietnam
în legătură cu reluarea bombardamentelor 

aviației americane
HANOI 26 (Agerpres). — Agenția' 

V.N.A. relatează că Prezidiul C.C. al 
Frontului Patriei din Vietnam a dat 
publicității o declarație în care con
damnă noul pas de escaladare de 
către S.U.A. a războiului împotriva 
R. D. Vietnam. Prezidiul C.C. al 
Frontului Patriei cere S.U.A. să pună 
capăt războiului de agresiune, bom
bardamentelor, blocadei și tuturor 
celorlalte acte îndreptate împotriva 
Vietnamului de nord.

★
Marți la prînz, aviația americană a 

efectuat un nou raid de bombarda
ment asupra periferiei capitalei 
R. D. Vietnam, Hanoi — relatează 
corespondenții de presă din Hanoi. 
La Saigon, comandamentul militar 
american a anunțat reluarea, marți la 
prînz, după o întrerupere de 36 de 
ore, a misiunilor de bombardament

asupra teritoriului Vietnamului de 
nord.

In intervalul 18—24 decembrie au 
fost doborîte 53 de avioane ale S.U.A. 
care efectuau raiduri asupra R. D. 
Vietnațn — s-a anunțat la Hanoi. în 
cele șapte zile au fost, de asemenea, 
avariate opt nave militare ameri
cane.

★
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko. s-a în- 
tîlnit, marți, cu Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii- Vietnamului de Sud. După 
cum menționează agenția T.A.S.S., au 
fost examinate probleme legate de 
lupta poporului vietnamez pe fron
turile militar, politic și diplomatic.

„Resursele naturale au devenit 
bunuri ale întregului popor“

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI ALVARADO
LIMA 26 (Agerpres). — „Bogățiile 

care aparțineau altădată unor gru
puri privilegiate sînt acum bunuri ale 
întregului popor" — a spus, într-o 
declarație făcută, în orașul Ica, pre
ședintele Republicii Peru, Juan Ve
lasco Alvarado, relevînd politica de 
valorificare în interesul național a 
resurselor naturale ale țării. Statul 
controlează în mod nemijlocit — a 
subliniat el — producția principalelor 
mine din țară și deține ' monopolul 
asupra prelucrării și comercializării 
bogățiilor minerale. El a menționat, 
în context, că 3 147 de concesiuni mi
niere neexploatate au reintrat în pa-

trimoniul național, urmînd să aducă 
țării beneficii importante. Totodată, 
statul deține monopolul asupra des
facerii pe piața externă a petrolului, 
cafelei și peștelui.

Relevînd apoi politica externă de 
independență pe care Peru o promo
vează, Alvarado a specificat că aceas
tă politică se bazează exclusiv pe in
teresele naționale.

El a declarat că Peru își va apăra 
cu fermitate suveranitatea asupra a- 
pelor sale teritoriale, care se întind 
pînă la o distanță de 200 de mile de 
țărm, și asupra resurselor maritime 
din această zonă.

Deschiderea lucrărilor MAROC

PRIMUL MINISTRU 
Al JAPONIEI l-A PRIMIT 

PE AMBASADORUL ROMÂNIEI
TOKIO 26. — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : Primul 
ministru Kakuei Tanaka a primit 
marți pe Iosif Gheorghiu, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
României, în legătură cu apropiata 
încheiere a misiunii sale în Japonia, 
în cursul convorbirii, desfășurată 
în>tsr-o atmosferă cordială, priete
nească, s-a exprimat satisfacția pen
tru evoluția pozitivă continuă a re
lațiilor dintre cele două țări și do
rința ca ele să fie lărgite și di
versificate în interesul reciproc al 
celor două țări și popoare.

Primul ministru a transmis cu a- 
cest prilej salutul său și cele mai 
bune urări, de sănătate pentru pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și pentru pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
lom. Gheorghe Maurer.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

Prevederile noului
plan de dezvoltare

BRUXELLES 26 (Agerpres). — In 
vederea soluționării crizei politice 
belgiene, la Bruxelles s-a desfășurat 
o reuniune comună a liderilor parti
delor tradiționale (socialist, social- 
creștin și liberal), în prezența lui 
Edmond Leburton, desemnat de re
gele Baudouin cu formarea noului 
guvern.

La sfîrșitul reuniunii a fost dat pu
blicității un scurt comunicat, reluat 
de cotidianul „La Libre Belgique", în 
care se spune că „partidele constată 
existența unui acord suficient pentru 
a angaja tratativele asupra probleme
lor economice, sociale și comunitare". 
Totodată, participanții la reuniune au 
hotărît ca tratativele respective să 
înceapă la 27 decembrie.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la sfîrșitul reuniunii, Le
burton a declarat : „Am ajuns la un 
acord de procedură. Fondul proble
melor nu a fost abordat în detaliu. 
Am constatat, pur și simplu, că exis
tă posibilitatea ajungerii la un acord 
asupra programului guvernamental, 
dar nu a fost relevată nici o poziție 
asupra fondului problemelor".

întrebat de ziariști dacă propunerea 
sa privind regionalizarea se limitea
ză doar la nota remisă președinților 
partidelor, Leburton a spus : „Do
resc să precizez că este vorba de o 
metodă. Aceasta nu va constitui în 
nici un caz un capitol al programu
lui guvernamental. Tratativele care 
încep miercțiri vor trebui să... defi
nească conținutul politicii de regio
nalizare. Guvernul însuși, va .elabora 
proiectul de lege în acest sens, care 
va fi supus unei comisii parlamen
tare formate din reprezentanți ai tu
turor fracțiunilor parlamentare. Gu
vernul se va angaja asupra textului 
propus, iar comisia respectivă va pu-

i

tea, eventual, să-1 îmbunătățească, 
în continuare va fi respectată proce
dura parlamentară normală".

în sfîrșit, Leburton a menționat că, 
în cadrul primei reuniuni a tratative
lor, va propune 
guvernamental.

o schiță de program

★
știe, criza politică 

declanșată la 22 no?
După cum se 

belgiană a fost 
iembrie, ca urmare a demisiei Cabi
netului Eyskens. Neînțelegerile inter
venite între membrii coaliției guver
namentale prezidate de Eyskens asu
pra politicii de regionalizare au stat 
la baza demisiei guvernului.

CALCUTTA 26 (Agerpres). — In 
orașul Calcutta au început, marți, în 
prezența primului ministru Indira 
Gandhi, lucrările celui de-al 74-lea 
oongres al partidului de guvernă- 
mînt — Congresul Național Indian.

La deschiderea lucrărilor, preșe
dintele C.N.I., dr. Sharma, a rostit 
un discurs, în care a evocat princi
palele sarcini care stau în fața gu
vernului pe plan economic, social și 
politic. El s-a pronunțat in favoarea 
naționalizării principalelor ramuri ale 
industriei și a efectuării unor refor
me administrative. Abordînd unele 
probleme ale politicii externe, dr. 
Sharma a arătat că India este hotări- 
tă să promoveze o politică de consoli
dare a păcii și prieteniei cu toate po
poarele, de adîncire și diversificare 
a colaborării multilaterale cu țările 
socialiste.

26 (Agerpres). — Economia 
va beneficia în 1973, anul

RABAT 
marocană 
de debut al nouluii plan cincinal, de 
investiții în valoare de 2,7 miliarde 

, dirhami, dintr-un volum global de 16 
miliarde.

Conform prevederilor noului plan, 
ritmul de creștere a produsului in
tern brut va fi de 6,4 la sută, față 
de 5 la sută în decursul precedentu
lui plan, 1968—1972. Pe domenii de 
activitate economică se prevăd ur
mătoarele ritmuri de creștere : 
la sută pentru agricultură, 7,1 
sută pentru energie, 8 la sută pentru 
lucrările publice, 8,2 la sută pentru 
transporturi și 7 la sută pentru co
merț. Exporturile țării vor 'înregistra, 
la rîndul lor, însemnate creșteri, în 
special în domeniile produselor ali
mentare (legume, fructe, vinuri), al 
produselor artizanale (covoare) și în 
cel al îngrășămintelor fosfatice.

3.2 
la

Vizita in Iugoslavia 
a delegației 

de activiști ai P.C.R.
BELGRAD 26 — Corespondentul 

nostru, G. Ionescu, transmite : De
legația de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul, Victor Bolojan, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Bihor al P.C.R., care 
a făcut o vizită de schimb de ex
periență în R.S.F. Iugoslavia, a fost 
primită, marți, de Krsta Avramo- 
vici. membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I. La primire, care 
a prilejuit o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă caldă, cordială, a 
participat ambasadorul român la 
Belgrad, Vâsile Șandru.

E3 O □ ES

agențiile de presă transmit:

Prima reuniune 
a noului guvern sirian

DAMASC 26 (Agerpres). — Sub 
conducerea președintelui Hafez As
sad. la Damasc a avut loc. marți, 
prima reuniune a noului guvern si
rian. In cursul reuniunii, relevă a- 
genția France Pres.se, șeful statului 
sirian a dat o serie de directive pri
vind „măsurile care trebuie luate 
pentru a face fată exigentelor eta
pei actuale11.

Anterior, premierul Mahmoud Al 
Ayoubi și membrii guvernului său. 
format la 24 decembrie, au depus ju- 
rămlntul in fața președintelui Hafez 
Assad.

*

I

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a aprobat 
noile modalități de acordare a împru
muturilor către populația rurală, care 
prevăd ca 60 la sută din credite să 
fie avansate familiilor cu posibilități 
reduse. Plafonul împrumuturilor a- 
cordate țăranilor fără pămint a fost 
fixat la maximum 2 000 rupii.

Președintele Republicii 
Zair l'*’lc,dutu Șese Seko, a anunțat 
că guvernul său a început examina
rea unor proiecte privind construirea 
de baraje pe cursul superior al flu
viului Zair, în Vederea producerii de 
energie electrică.

La Vientiane 3 3VUt loc cea 
de-a 11-a întîlnire a delegațiilor for
țelor patriotice laoțiene și Adminis
trației de la Vientiane care participă 
la convorbirile privind reglementarea 
pașnică a problemei laoțiene.

Convenția Partidului So
cialist Național din Ban
gladesh recent creat, l-a ales 
în funcția de președinte al partidu
lui pe Âbdul Jaili. în funcția de se
cretar general al partidului a fost 
ales A. S. M. Abdur Rab.

Adunarea Națională a 
Kuweitului 3 aProbat acordul 
privind crearea unei companii arabe 
de tancuri petroliere. După cum se 
știe, constituirea acestei companii a 
fost hotărîtă în cadrul Organizației 
statelor arabe exportatoare de petrol.

„Cosmos-540". La 26 de’ 
cembrie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Co^mos-540". După cum relatează 
agenția T.A.S.S., lansarea are ca scop 
continuarea explorării spațiului cos
mic, potrivit programului anunțat.

Investiții în Algeria, 
misia Națională Algeriană a Investi
țiilor — C.N.I. — a aprobat, în cadrul 
sesiunii de sfîrșit de an, 14 proiecte 
industriale, care totalizează investiții 
în valoare de 36 miliarde de dinari.

Prestigioasă editură „Agui
lar", din Madrid, a editat in 
colecția „Teatrul contemporan" 
un volum cuprinzând cîfeva 
piese 
lumul, 
dude 
Camil 
Aurel 
nescu.

volum < .........
■ de teatru românești. Vo- 

prefațat de Al. Piru, in- 
piese de I.L. Caragiale, 
Petrescu, Lucian Blaga, 
Baranga și Horia Lovi-

LONDRA. Pe străzile capitalei Marii Britanii numeroși cetățeni au partici
pat la o demonstrație împotriva spe culei în domeniul chiriilor

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Pactul andin cîștigă 
noi aderenți

Zilele trecute, agen
țiile de presă relatau 
că în capitala Republi
cii Peru — Lima — au 
avut loc convorbiri în
tre reprezentanții țări
lor pactului andin și o 
delegație din Mexic, 
convorbiri soldate cu 
încheierea unui acord 
prevăzînd formarea li
nei comisii mixte an- 
dino-mexicane pentru 
cooperare în domeniile 
industrial, comercial, 
financiar, tehnic și 
științific. In contextul 
evenimentelor de pe 
continentul latino-a- 
merican, al mutațiilor 
survenite în ultimii 
ani in viața politică, e- 
conomică și socială la 
sud de Rio Grande, e- 
venimentul își are în
semnătatea lui.

Cind, in urmă cu mai 
bine de trei ani, cinci 
țări latino-americane
— Peru, Chile, Colum
bia, Bolivia și Ecuador
— puneau, prin acor
dul de la Cartagena, 
bazele așa-numitului 
„pact subregional an
din", puțini erau cei 
care ii prevedeau o 
viață lungă. Născut din 
necesitatea de a acce
lera dezvoltarea eco
nomică pe. calea coo
perării reciproce, in 
vederea scuturării do

minației economice 
străine și a întăririi 
independenței naționa
le, pactul andin a avut 
de întîmpinat, încă de 
la, apariția sa, o serie 
de obstacole serioase 
în realizarea scopuri
lor sale : starea de 
subdezvoltare a econo
miilor țărilor membre, 
pozițiile predominante 
ale capitalului străin, 
probleme sociale acute, 
instabilitatea politică 
etc. Treptat, aceste ob
stacole au început să 
fie înlăturate ca ur
mare a măsurilor pro
gresiste adoptate în in
teriorul fiecărei țări 
membre, cum ar fi na
ționalizarea unor com
panii străine și lăr
girea sectoarelor de 
stat. Aceste măsuri au 
facilitat valorificarea, 
in folosul propriilor 
popoare, a marilor bo
gății naturale de care 
dispun țările situate 
intre Anzi și Pacific 
și. totodată, colabora
rea, pe bază de egali
tate și avantaj re
ciproc, intre țările re
giunii respective. In a- 
cest fel, grupul andin 
s-a transformat in
tr-un organism eco
nomic a cărui semni
ficație depășește pe 
cea a unei simple u-

niuni vamale. In nu
mai trei ani de exisz. 
tentă a pactului andin, 
schimburile comercia
le reciproce s-au du
blat; intre țările mem
bre s-a realizat o spe
cializare a producției 
in peste 70 de ramuri 
industriale. Este sem
nificativ faptul că 
multe țări componente 
ale grupului andin se 
pronunță, totodată,

O
Cu citeva zile in 

urmă, lumea sindicală 
a Statelor Unite a 
trăit un eveniment 
considerat ca avind 
o semnificație deose
bită : pentru prima 
dată, o mișcare por
nită de jos a reușit să 
răstoarne conducerea 
coruptă a unui mare 
sindicat american — 
„United Mine Wor
kers", sindicatul mine
rilor in fruntea cgruia 
se afla de peste un 
deceniu Tony Boyle. 
După cum se exprimă 
„Le Monde", „fostul 
președinte întruchipa 
toate plăgile bossilor 
sindicalismului ame
rican : birocrația, es-

pentru o colaborare 
fructuoasă cu toate ță
rile din America Lati
nă, indiferent de orin- 
duirea lor socială, ca și 
pentru extinderea le
găturilor economice cu 
statele socialiste de pe 
alte continente.

Experiența țărilor 
membre ale pactului 
andin, conjugată cu a- 
firmarea tot mai pu
ternică. pe scara între
gului continent, a do
rinței de colaborare re
ciproc avantajoasă a 
consolidat atracția pe 
care grupul andin o 
exercită asupra vecini
lor săi. In prezent, o 
a șasea țară latino-a- 
mericană — Venezue
la — se află în tratati
ve pentru aderarea la

această organizație e- 
conomică subregiona- 
lă ; de asemenea. Ar
gentina și-a depus in 
mod semioficial candi
datura la aderare.

In , acest context, 
semnarea acordului 
privind formarea co
misiei mixte andino- 
mexicane se înscrie, 
așa cum sublinia pre
ședintele comitetului 
pactului andin, Luis 
Barandian, „ca o eta
pă importantă in în
cercarea de a forma o 
piață latino-americană, 
care să contribuie la 
dezvoltarea economiei, 
fiecărei țări și la pro
gresul Americii Latine, 
în general".

E. I.

primă breșă
crocheria, ignorarea- 
crasă a revendică
rilor muncitorilor, re
curgerea la violentă 
împotriva sindicaliști
lor care nu se împacă 
cu această stare de lu
cruri".

Mișcarea de „rebeli
une", cum se expripiă 
presa, care a triumfat 
la sfîrșitul acestui an, 
a început incă in ur
mă cu trei ani, iniția
torul ei fiind Joseph 
Yablonski. fost vice
președinte al sindi
catului amintit. .Ya
blonski, învins in 
1969 în alegerile 
pentru organele de 
conducere sindicală, 
a fost ucis gang-

sterește, la scurtă vre
me după aceea, în 
timp ce se pregătea să 
facă dovada fraudelor 
săvîrșite de Boyle in 
alegeri ; cadavrul său, 
al soției și al fiicei sale 
au fost găsite stră
punse de gloanțe la 
locuința lor din Penn
sylvania. Asasinii au 
fost descoperiți și con
damnați. Unii dintre 
ei au făcut declarații 
arătind că au fost plă
tiți chiar de către un 
membru din conduce
rea sindicatului mine
rilor, bun prieten cu 
Tony Boyle. Deși a- 
eeste declarații au fost 
întărite cu dovezi, 
Boyle n-a fost impli

cat in tripla omuci
dere...

Dar moartea lui Ya
blonski, în loc să-i in
timideze pe adversarii 
lui Boyle, i-a determi
nat să-și dubleze e- 
forturile. Ei au izbutit 
să determine anularea 
alegerilor din 1969, do
vedind că învingăto
rul a recurs la diferite 
manevre frauduloase. 
Recent, același Boyle 
a. fost condamnat la 5 
ani închisoare pentru 
deturnări de fonduri...

In fruntea sindica
tului minerilor a fost 
ales Arnold Miller, 
vechi militant, om 
trăit în mină (are 
plămînii bolnavi de si
licoză). Noul preșe
dinte a promis să ac
ționeze pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
securitate în mină, 
problemă in care 
Boyle nu ridicase un 
deget, ca și pentru 
majorarea pensiilor 
minerilor, și s-a an
gajat să introducă la 
toate nivelurile activi
tății sindicale regula 
ca responsabilii de sec
ții să fie aleși de 
membrii de bază și nu 
numiți de către pre
ședinte, ca în trecut.

Presa progresistă a- 
mericană consideră că 
în felul acesta s-a fă
cut o primă breșă in 
frontul liderilor sin
dicali corupți, lucru de 
natură să imprime 
mai multă eficacitate 
activității în apărarea 
drepturilor oamenilor 
munci’.

G. 3.
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La Muzeul Revoluției din 
Moscova a avut loc inaugura
rea expoziției de fotografii „Re
publica Socialistă România", or
ganizată de Ministerul Culturii 
al U.R.S.S., Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democra
tice din România și Muzeul 
central de istorie a revoluției 
din U.R.S.S.

In fața unui numeros pu
blic a luat cuvintul Ekaterina 
Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S., care, subliniind dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele 
comuniste și popoarele celor 
două țări, a evocat însemnăta
tea schimburilor de valori ma
teriale și spirituale sovieto- 
romăne. Vorbitoarea a urat 
poporului român succese în 
construirea noii societăți, sub 
conducerea partidului său co
munist.

Ambasadorul român la Mos
cova, Gheorghe Badrus, a evocat 
transformările revoluționare în
făptuite de poporul nostru, sub 
conducerea P.C.R., marile reali
zări ale României socialiste do- 
bindite în acest sfert de veac, 
de la proclamarea republicii. El

ț

ț 
ț 
î

i
a evidențiat dezvoltarea relații- I 
lor de prietenie și colaborarea ) 
multilaterală romăno-sovietică, ț 
subliniind in context însemnata- i 
tea deosebită a întîlnirilor din- 1 
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu l 
și Leonid Ilici Brejnev. J* 1

La ambasada Republicii So- I 
cialiste România din capitala ' 
Iugoslaviei a avut loc marți o ț 
conferință de presă. Cu acest i 
prilej, ambasadorul român. Va- > 
sile Șandru, a relevat semnifi- l 
cația actului istoric al instau- 1 
rării republicii, marile infăp- ț 
tuiri obținute de poporul nos
tru sub conducerea Partidului 
Comunist Român în pătrarul de 
veac care a trecut de la 30 De
cembrie 1947, precum și rezul
tatele rodnice ale politicii ex
terne de pace și colaborare in
ternațională a României. ,

★
La Brazzaville a fost deschisă 

expoziția de fotografii „România 
în imagini — noi obiective eco
nomice". Cu acest prilej au 
vorbit Gheorghe Stoian, ambasa
dorul român la Brazzaville, și 
Vital Balla. președintele Asocia
ției de prietenie între popoare 
din R. P. Congo. I

Supraviețuirea celor 16 uru- 
guayeni, care, timp de 70 de zile, 
au reușit să se mențină în viață 
în Anzii Cordilieri, în urma 
accidentului suferit de avionul 
care transporta o echipă de 
rugbi, se datorează faptului 
că ei au izbutit să învingă 
lipsa de alimente și de me
dicamente, singura lor „hra
nă" fiind o infuzie preparată 
dintr-o plantă numită „Iarba a- 
sinului", precum și citeva bucăți 
de brînză și ciocolată. Primul 
medic care i-a examinat pe cei 
16 supraviețuitori, dr. Eduardoj 
Arriagada, a declarat că aceasta 
incredibilă victorie a ființei u- 
mane nu poate fi explicată pe 
baza datelor actuale ale științei 
și ale medicinii în special. El a 
precizat, referindu-se la eroii a- 
cestei tragice odisei, că, în ciu
da faptului că fiecare a pierdut, 
in medie, 15 kilograme in greu
tate. condiția lor fizică este sa
tisfăcătoare.

Președintele Republicii R- 
tabe Ețjîpt Anwar Sadat, a prezi
dat, marți, o reuniune a Consiliului 
Securității Naționale, în cadrul că
reia au fost discutate unele proble
me privind „definirea strategiei na
țiunii în etapa actuală și pe urmă
toarele luni".

încetarea din viată 
a Iui H. Truman

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Harry Truman, fost președinte al 
S.U.A., a încetat din viață la 26 de
cembrie, la un spital din Kansas 
City. Harry Truman, care a deținut 
funcția executivă supremă în S.U.A. 
în perioada 1945—1953, era în virstă 
de 88 de ani.

LA HELUAN* 
TRACTORUL NR. 1000 

Un moment semnificativ al cooperării 
economice româno-egiptene

Situat în imediata apropiere a orașului Cairo, în pitorescul peisaj 
al Văii Nilului, Heluanul este principalul centru industrial al Republi
cii Arabe Egipt. întreprinderile sale, ale căror coșuri fumeginde se ză
resc de la mari depărtări, joacă un rol hotărîtor în valorificarea re
surselor naționale, livrind aproape întreaga cantitate de fier și oțel 
a Egiptului, autocamioane și tractoare, vagoane și aparatură electrică, 
bunuri de larg consum. In cadrul complexului siderurgic, unde lu
crează 9 000 de muncitori, va intra în funcțiune la începutul anului 
1973 un furnal de mare capacitate de a cărui realizare sînt legate un 
șir de proiecte îndrăznețe de dezvoltare economică.

Heluanul este tot
odată și locul unde se 
materializează în dife
rite forme cooperarea 
economică' și tehnică 
româno-egipteană. A- 
ici, pe liniile de comu
nicație ale marelui 
complex siderurgic 
funcționează cu suc
ces, de aproximativ 
doi ani, primele loco
motive românești de 
pe continentul african. 
Tot aici, la una din 
secțiile societății „El 
Nassr Automotive Ma
nufacturing Co“ sînt 
asamblate tractoarele 
românești U-650 M, 
care sporesc cu fie
care an numărul ma
șinilor agricole uti
lizate pe ogoarele din 
Valea Nilului, pe pă- 
minturite smulse de
șertului din provincia 
Al Tahrir, din Valea. 
Nouă, ca și din alte 
regiuni incluse în cir
cuitul economic. Mun
citorii egipteni și spe
cialiștii români care 
lucrează impreună la 
El Nassr se pregătesc 
în aceste zile să mar
cheze un important 
moment al colaborării 
lor rodnice : asambla
rea tractorului româ
nesc'ce va purta placa 
Nr. 1000. Evenimen
tul, relevat cu satisfac
ție de ing. Adel Ga- 
zarin, directorul gene
ral a.1 societății, în

tr-o convorbire cu co
respondentul „Scin- 
teii", are o semnifi
cație aparte, mar- 
cind construirea a ju
mătate din numărul 
tractoarelor, a căror li
vrare a fost stabilită 
prin acordul semnat 

~in decembrie 1971. El 
vine să sublinieze spi
ritul de cooperare re-
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ciproc avantajoasă care 
caracterizează relațiile 
economice dintre cele 
două țări.

După cum se știe, 
linia de asamblare a 
tractoarelor U-650 M 
a început să producă 
în cursul lunii apri
lie, cu prilejul vizitei 
în R.A.E. a președin
telui Consiliului de 
Stat al României, 
tovarășul ■ Nicolae 
Ceaușescu. Ceremonia 
de inaugurare a prile
juit atunci o caldă 
manifestare a priete
niei româno-egiptene, 
o puternică afirmare a 
dorinței ambelor părți 
de a dezvolta continuu 
cooperarea economică 
și tehnică. Cel de-al 
1 000-lea tractor va

ieși de pe porțile în
treprinderii „El Nassr" 
într-un moment cind 
poporul nostru sărbă
torește memorabilul 
eveniment al aniver
sării proclamării repu
blici L „Acest fapt, 
ne-a declarat ing. 
Victor Căptaru, șeful 
grupului de specia
liști români de la li
nia de asamblare, 
constituie pentru noi 
un motiv de deosebită 
satisfacție. Lucrînd a- 
lături de colegii noș
tri egipteni șl bucu- 
rindu-ne împreună cu 
ei de succesul obținut, 
avem prilejul să con
statăm, încă o dată, re
zultatele rodnice ale 
politicii de solidaritate 
internațională promo
vată de țara noastră 
în sprijinul eforturilor 
tinerelor state pentru 
făurirea unei industrii 
proprii și consolidarea 
independenței lor na
ționale".

Sentimentele de sin
ceră prietenie cu care 
sînt înconjurați în a- 
ceste zile specialiștii 
și tehnicienii români 
la Heluan sint o g-ăi- 
toare ilustrare a pre
țuirii de care se 
bucură această poli
tică.

Nicolae 
N. LUPU

TRAGEDIA ORAȘULUI MANAGUA
Guvernul din Nicaragua a ordo

nat evacuarea totală a capitalei Ma
nagua. care de trei zile este teatrul 
unei tragedii de mari proporții. Dată 

.fiind imposibilitatea materială de a 
disloca edificiile distruse în timpul 
cutremurului de siimbătă si în fata 
pericolului unei epidemii de ciumă 

. bubonică, autoritățile au decis, deja, 
dinamitarea a ceea ce a mai 
rămas din construcțiile capitalei. 
Armata S.U.A. a trimis de acum 
o echipă de artificieri și 2 009 
tone de explozibil. Specialiștii afir
mă că ar fi mai lesne să se ridice 
o nouă capitală. în alt loc, decît să 
se reconstruiască Managua. Se cre
de că guvernul va transfera deo
camdată capitala în orașul Leon, 
centru departamental cu 65 000 lo
cuitori. Un bilanț al victimelor este 
încă imposibil. După cifrele foarte 
aproximative cunoscute pînă acum, 
ar exista un total de 15 000—20 000 
de morți și vreo 50 000 de răniți, dar 
mii de cadavre se află încă sub rui
ne, în afară de faptul că multi din
tre răniți mor zilnic fie din pricina 
gravității leziunilor, fie din cauza u- 
nei asistențe necorespunzătoare. In 
centrul orașului, aria cea mai dens 
populată, doar o zecime din clădiri 
au rămas în picioare. Morii i sint 
îngropați în gropi comune si rare
ori pot fi identificați, iar mulțimea 
de răniți primește asistentă precară 
în parcuri, unde medicii și infirmie
rii trebuie să-și atîrne de crengile 
copacilor recipientele cu plasmă și 
în multe cazuri sînt obligați să facă 
operații fără anestezie sau chiar fără 
antibiotice. „E un spectacol dantesc" 
— sintetiza un ziarist costarican care 
a reușit să pătrundă în orașul dis
trus. Incepînd de ieri a intrat în 
vigoare legea marțială, iar forțele

polițienești au primit ordin să tragă 
în plin contra celor ce, disperați, je
fuiesc putinele rezerve de alimente 
și apă rămase după seria de incen
dii care au mistuit ce mai rămă
sese de la cutremur. Toate efortu-
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rile autorităților sînt concentrate a- 
cum pe aeroportul Las Mercedes, u- 
nica speranță a supraviețuitorilor. 
Dispunind de un electrogenerator 
propriu, salvat ca prin minune, și 
de un minimum de personal califi

cat, aeroportul reușește să primeas
că avioane cu provizii alimentare și 
medicamente trimise ca ajutor de 
alte țări. La întoarcere, avioanele 
sînt încărcate apoi cu răniți, sinis- 
trați, bolnavi, copii. Singurul mijloc 
de contact cu Managua rămin încă 
cei cîțiva radioamatori, ale. căror e- 
misiuni sînt consacrate mai ales ape
lurilor de ajutor.

Vasile OROS
★

MANAGUA 26 (Agerprds). — Uri 
nou cutremur a fost resimțit in 
noaptea de luni spre marți. în re
giunea sinistrată. Primele telegrame 
transmise de agențiile de presă nu 
informează insă dacă noul cutremur 
a provocat alte pagube sau victime 
omenești. Deocamdată, precizează a- 
gențiile de presă, continuă în ritm 
susținut operațiunile de salvare.

Exodul populației din Managua, după ce autoritățile au hotărît evacuarea 
orașului
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