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Tovarășul Stane Dolanț

VENIT NAȚIONAL SPORIT
PRIN CONSUM REDUS

Dczvo'i.'im, cu fiecare an. in 
ritm susținut, industria, celelalte 
ramuri ale economiei ; mai pene
trant ca oricind in producție, pro
gresul tehnic a devenit un însoți
tor indispensabil al progresului e- 
conom-c : de ani de z.lc realizăm 
unul d-ntre cele mai înalte r.tmurl 
d.n lume de creștere a venitu
lui național. Sint. des gur. realități 
incontestabile ale condiției noastre 
economico dimcns'onate cu riguro
zitate șt;.n,;f.că de programele de 
dezvoltare a țârii stah ' t? do par
tid in fiecare an, in fiecare cinci
nal. O întrebare se ridică cu o 
deosebită acui(-‘e 
la noi. ca si in 
întreaga lume, e- 
nerg-a si com
bustibilii au de
venit subiecte cu 
abordare cotidia
nă De agenda gu
vernelor : cu ce 
consum energe
tic realizăm o u- 
nitate de ver. t 
national sau d e 
producție ? „Am 
mai menționat — 

I arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu la 
comună a C.C. al 
Consiliului Suprem al _______
rii Economice și Soc ale — dar do
resc, fiind aici membrii Comitetu
lui Central, să subliniez incă o da
tă că. in comparație cu alte țâri, 
raportul dintre venitul național și 
consumul de energie pc locuitor 
este la noi nccorespunzâtor... Iată 
de ce problema folosirii judicioase 
a combustibilului nu este legată dc 
conjunctura actuală, ci reprezintă 
o problemă esențială a orientării 
și dezvoltării economiei noastre in 
general".

Evident, este vorba de o sarci
nă deosebit de importantă pentru 
întreaga economie, a cărei înfăp
tuire imediată, cit și in perspec
tivă este cerută de imperioase ne
cesități obiective. într-adevăr. co
relația intre dezvoltarea economi
că în ansamblu, creșterea \ 
tului național și consumul 
energie și combustibil 
profundă însemnătate 
socială judecind-o fie

'm.c\

de

acum.

din două unghiuri 
1) nevoia obiectivă 
re a producției de 
tcriale este, practic, 
ea f ind determinată cantitativ 
calitativ de cererea socială in con
i' a creștere și diversificare, in 
timp ce pos.bilitatca de sat.sface- 
re cu resurse energetice este limi- 
ftâ. in bună măsură, la rezerve- 
le exis'cnte in scoarța terestră ; 
dacă am accepta sporirea in con
tinuare a consumurilor energetice 
ir.r-un ritm mai rapid decit ve
ri tul național, am risca să ajun- 
eem. așa cum s-a subliniat la ple
nara comună, in imposibilitatea de

de vedere : 
de spori- 
bunuri ma- 

nelimitată, 
și

cri

țional cu un consum mai mic de 
combustibil și 
program de 
rile cuprinse 
mitetului ~ 
p.c.R., ____  ___
Stat, ca și in Hotărirea , ___
comune in legătură cu dezvoltarea 
energeticii și măsurile de economi
sire a combustibililor și energiei 
electrice vizează, in ultimă instan
ță. promovarea unor criterii știin
țifice. realiste în sfera consumuri
lor energetice, întronarea unui ri
guros spirit gospodăresc, astfel ii 
cit dezvoltarea economică 
nută a țării să

energie. întregul 
măsuri, prevede- 
in Hotărirea Co- 

Executiv al C.C. al 
in Decretul Consiliului de 

plenarei

GOSFODĂRIREA RAȚIONALĂ A RESURSELOR ENER
GETICE NU ESTE O PROBLEMĂ DE CONJUNCTURĂ; 
EA TREBUIE SĂ FIE O PREOCUPARE PERMANENTĂ 
ÎN TOATE RAMURILE Șl LA TOATE EȘALOANELE 

ECONOMIEI NAȚIONALE

Plenara 
P.C.R. și 
Dezvoltă-

veni-
1 de 

capătă o 
ecnnomiro- 

și numai

a asigura energia și combustibilul 
r. casare realizării obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii : 2) economisind energia și com
bustibilul prin optimizarea acestei 
corelații, realizăm, de fapt, o apre
ciabilă economic de muncă socia
lă. concretizată in creșterea veni
tului național. în legătură cu acest 
u?.;m aspect este suficient să amin
tim, de pildă, că ponderea ener
giei și combustibilului in totalul 
cheltuie'.-.lor de producție este încă 
mare intr-o serie de ramuri : 10.2 
la sută in chimie. 9 la sută in in- 
dustra metalurgică. Reducerea cu 
un singur procent a consumurilor 
de energie șl combustibil ar în
semna. pe ansamblul industriei, o 
economie de fonduri bănești 
care s-ar putea 
parlamente convenționale.

Sint. așadar, suficiente 
mente pentru a acționa cu tcetă 
priceperea și hotărirea in d'recția 
utilizării cu maximă chibzuință a 
resurselor energetice, creșterii pro
ducției materiale și a venitului- na

in- 
susți- 

sc realizeze în con
dițiile unei poli
tici judicioase de 
economisire a tu
turor formelor de 
energie, mai ales 
a țițeiului si ga
zelor — care tre
buie destinate in 
primul rind chi
mizării — de fo
losire maximă a 
ailor resurse C- 
nergelice de care 
dispune țara noas
tră. Faptul că in 

prezent consumăm chiar de 2 ori 
mai multă energie si combustibil 
decit in țările dezvoltate, pentru 
producerea unei unități de vc- 

ca si faptul că, 
mult, ritmul con- 
energie il depă- 
pe col al proiluc- 
atestă, incă o dată,

__  ___ cu
construi 2 700 a-

argu-

nii național. 
Dină nu de 
sumului de 
șea apreciabil 
ției industriale ... __  .... . . .
nevoia imperioasă a unor inter
venții rapide, pe planuri multiple, 
pentru realizarea echilibrului ne
cesar și in acest domeniu. Așa cum 
a subliniat pe burtă dreptate secre
tarul general al partidului, orien
tarea generală de a asigura dez
voltarea mai rapidă a producției 
de energie față de alte ramuri ale 
economiei naționale a fost justă, 
aceasta. neinsemnind nicidecum 
insă că trebuie să consumăm mai 
multă energie decit este necesar. 
Cu deplină justificare, planul pe 
anul 1974 prevede clar că pentru 
realizarea unei dezvoltări cconcmi-
(Continuare in pag a Iii-a)

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL PE

PRIMII 3 ANI
Al CINCINALULUI

Industria Județului 
Hunedoara

Oamenii muncii din Între
prinderile industriale ale jude
țului Hunedoara au îndeplinit, 
înainte de termen, prevederile 
de plan pe anii 1971—1973.

Activitatea prodigioasă desfă
șurată de colectivele hunedo- 
rene în perioada celor trei ani 
s-a concretizat intr-o producție 
suplimentară prevederilor eva
luată la aproape 600 milioane 
lei. producție materializată în 
420 milioane kWh energie elec
trică, 50 000 tone cocs metalur
gic. 180 000 tone fontă. 245 000 
tone oțel, 50 000 tone laminate, 
20 000 mc cherestea, 130 000 mc 
prefabricate din beton si alte 
produse. Circa 35 la sută din vo
lumul producției suplimentare 
s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

Raportând acest succes C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean 
de partid exprimă, in numele 
cemunistilor, al tuturor came
liilor muncii de pe aceste me
leaguri, angajamentul rem.ru 
nnj succese în anul viitor. „Vă in
formăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată in tele
gramă — că acționăm cu țoală 
fermitatea și răspunderea in 
vederea utilizării depline și cu 
eficiență sjx>rit& a resurselor 
materiale si umane de care dis
punem. pregătind temeinic si 
asigurind în toa'e întreprinde
rile județului realizarea cu suc
ces a creșterilor cantitative și 
ca'itntive stabilite pentru anul 
1971“.
Unitățile MinisSerukt! In
dustriei ConsfrucțUIor de 
"Mașlni-uncÂt4 $1 Electro

tehnicii
Unitățile aparținînd 

rului Industriei ~ ____
do Mașini-unelte și Electroteh
nicii au realizat 
primii trei ani ai cincinalului Ia 
producția globală cu 17 zile 
înainte de termen. Colectivele 
de muncă din cadrul centralelor 
și întreprinderilor vor obține 
pină la finele anului o pro
ducție peste plan evaluată la 
circa 2,5 miliarde lei. (Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general , al Partidului Comu
nist Român, a primit, la 17 decem
brie, pe tovarășul Stane Dolanț, se
cretar al Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, caro, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o viziiă prietenească 
in țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Vlado 
Obradovici, șeful Secției pentru rela
ții șl legături externe a Prezidiului 
U.C.I., precum și de Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Cu acest prilej, tovarășul Stane 
Dolanț a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu salutări călduroa
se și prietenești din partea tovarășu
lui iosip Bros Ti to, președintele 
Uniunii Comuniștilor din iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul sau, 
tovarășului Iosip Broz Tito un cald 
salut și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii a avut loc 
o informare reciprocă in legătură cu 
activitatea desfășurata de P.C.R. și 
U.C.I., cu realizările și perspectivele 
de dezvoltare ale celor două țări 
in opera de construire a socialismu
lui. S-a subliniat cu deosebită sa
tisfacție că relațiile tradiționale de 
prietenie dintre România și Iugosla
via. dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via se amplifică multilateral și a 
fost exprimată hotărirea de a acționa

în continuare pentru extinderea și 
diversificarea conlucrării tovărășești 
intre cele două țări și partide.

A avut loc, totodată, un larg 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale, îndeosebi privind 
securitatea europeană și situația din 
Orientul Mijlociu, precum și ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

După întrevedere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut pe oaspeți la 
dejun.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Emil 
Drăgănescu și Dumitru Popescu.

Convorbirea și dejunul s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate.

Ddsgația Uniunii Centrale a Cooperativelor
Agricole din Republica Arabă Egipt

Izvorul de viață in industrie și agricultură-450 de obiective

si noblețe 
al a rtei

Este un adevăr confirmat___         de 
nenumărate dovezi practice că in 
România socialistă arta și cultura 
au create condiții generoase pen
tru o dezvoltare armonioasă, 
multilaterală. Punind in centrul 
politicii sale omul, asigurarea afir
mării lui multilaterale, partidul a 
militat statornic pentru ca fiecărui 
membru al societății noastre să-i 
fie create posibilități cit mai di
verse pentru a-și insuși comorile 
științei și culturii, pentru a-și lărgi 
orizontul de cunoaștere.

Dreptul la cultură, vis nobil al 
alitor generații de înaintași, a de
venit o realitate vie a țării. De la 
anii ce au urmat eliberării, cind 
— intre atitea bătălii revolu
ționare — s-a desfășurat și aceea 
de înlăturare a neștiinței de carte 
la care fusese condamnată de orin- 
duielile nedrepte, burghezo-moșie- 
rești. o mare parte a populației, 
pină la realitățile de azi, cind bu
nurile culturale au fost implicate 
existenței fiecărei familii, am stră
bătut un drum cu adevărat istoric, 
de autentice împliniri. Baza mate
rială a culturii, creată cu eforturile 
întregului popor, este ea însăși eloc
venta pentru importanța pe care o 
acordă literaturii și artei partidul 
nostru.

Ce semnifică realitatea vjeții 
noastre spirituale ? Că in România 
a avut loc o puternică revoluție 
culturală, care prin dimensiunile 
el este echivalentă marilor schim
bări revoluționare din industrie și 
agricultură.

Un impuls deosebit, un nou și 
Important moment pentru destinul 
culturii noastre socialiste l-a cons
tituit plenara C.C. al P.C.R. 
noiembrie 1971, care, in 
orientărilor Congresului al 
al partidului, a analizat 
și multilateral activitatea

”. din 
lumina 

X-lea 
profund 
ideolo

gică, stadiul ridicării nivelului ge
neral al cunoașterii și educației so
cialiste a maselor, căile de așezare 
a relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste. In 
cadrul acestui eveniment memora
bil din istoria prezentă a parti-

dului nostru, asemeni altor dome
nii de activitate, literatura și arta 
și-au aliat un program de lucru 
vast, mobilizator. în spiritul învă
țăturii marxist-leniniste, al con
secvenței și principialității au fost 
estimate lucid și exigent realiză
rile din acest important sector al 
vieții noastre sociale ; s-au jalo
nat direcții, orientări generoa
se privind creația artistică. Le
gat prin origine și destin de po
por. angajat in efortul de făurire 
a artei noului timp, inspirată dta 
viața și lupta oamenilor muncii, 
dedicată lor, omul de cultură a 
deslușit, neîndoios, in documentele 
partidului, calea fertilă a creației. 
S-au creat premise teoretice clare 
pentru 
nească 
spiritul tradițiilor lor nobile, 
sprijin puternic al forțelor 
gresiste. al afirmării unui climat 
nou, factor de perfecționare a so
cietății, de ridicare a nivelului ge
neral al cunoașterii și creare a 
unei civilizații superioare. S-a a- 
firmat încă o dată, cu inaltă prin
cipialitate. că la baza culturii noas
tre noi se situează, luminîndu-i 
sensurile, conferindu-i o vastă 
perspectivă umanistă, principiile 
materialismului dialectic și istoric.

Sint mereu vii in gindirea și con
știința noastră principiile par
tinității și combativității parti
nice a artei, principiul conducerii 
și îndrumării artei de către partid, 
înțeles in sensul adine al demo
crației socialiste. Din sublinie
rea marii răspunderi și datorii 
partinice de a se manifesta in
transigență față de tot ce ar pu
tea duce la poluarea spirituală, se 
desprinde in mod hotăritor grija 
pentru autenticitatea și sănătatea 
etică și estetică a creației origina
le, consecventa Ideii de promovare 
a unc-l literaturi si arte demne de 
dinamismul creator al anilor noștri, 
de frumusețea morală a oamenilor 
muncii, in concordanță profundă

Nicolae DRAGOȘ

ca 
in

arta, cultura româ- 
genere să fie, in 
..........  un

pro-

(Continuare in pag. a IV-a)

și capacități date in funcțiune
La 17 decembrie, colectivele Mi

nisterului Construcțiilor Industria
le a îndeplinit planul anual de 
construcții-montaj. Ca urmare a 
activității susținute, desfășurate 
de zecile de mii de muncitori, teh
nicieni, ingineri și economiști, 
care lucrează in construcții, pină 
in prezent au fost puse in func
țiune peste 450 de noi obiective și 
capacități productive in industrie 
și agricultură, din care o parte 
înainte de termenele planificate.

în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune printre al-

tele : Ne vom consacra și in viitor 
toată puterea noastră de muncă 
pentru îndeplinirea in bune con
diții a indicațiilor conducerii de 
partid privind realizarea investi
țiilor, pentru scurtarea duratei de 
execuție, continua îmbunătățire a 
calității lucrărilor, creșterea per
manentă a spiritului de răspunde
re in gospodărirea și utilizarea re
surselor materiale și umane, re
ducerea consumurilor de materia
le, combustibili și energie și ridi
carea neîncetată a eficienței eco
nomice a activității noastre.

sarcinile pe

Ministe-
Construcîiilor

decembrie. tovarășul 
Nîcolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit delegația...............- . . -Uniunii Centrale a Coope-

□ □

Anul fotbalistic ’73
80 000 de fotbaliști legitimați (prac

tic ceva mai mulți) nu înseamnă, de
sigur. o mare cifră dacă ne rapor
tăm la alte țări cu fotbal mai dez
voltat și mai avansat. Dar dacă a- 
mintim că in anul oe care ne pre
gătim să-1 încheiem au fost legiti
mați (in plus, față de numărul exis
tent anterior) 3 815 fotbaliști și că, 
tot in acest răstimp, au fost afilia
te la F.R.F. 188 secții de fotbal noi 
(totalul acestora rldicindu-se. astfel, 
la aproape 3 000), putem distinge o 
dinamică ascendentă din acest punct 
de vedere, tot mai mulți tineri — 
de la orașe, dar și de la sate — 
practicind fotbalul întru sănătatea 
lor și plăcerea spectatorilor. Anul ’73 
va rămine marcat insă in istoria 
fotbalului românesc de modificarea 
sistemului competițional intern. Se 
dovedește fertilă ori nu această re
structurare ? Greu de spus după 
numai un sezon (5 luni) de experi
mentare. Ca unul dintre cei care au 
susținut ideea. mi se pare acum că 
semnele bune au început să se ara
te. Se știe, la divizia A numărul 
echipelor a crescut de la 16 la 18, 
la divizia B s-a înființat si a treia 
serie (sporind și aici numărul de la 
16 la 18 in fiecare serie), iar la di
vizia C. in fiecare dintre cele 12 se
rii a crescut numărul competitoare
lor de la 14 la 16. Avantajele aces
tei restructurări se impart in ime
diate și de perspectivă: s-a dat po
sibilitatea tuturor celor 39 de județe 
ale târli și multor întreprinderi in
dustriale mari să fie reprezentate in 
divizia C. unele și in B. totalul di
vizionarelor noastre sporind in felul

acesta de la 216 Ja 264, deci 48 de 
echipe au avut posibilitatea să pro
moveze și să beneficieze de condi
țiile și de nivelul eșalonului ime
diat superior.

Este de așteptat ca aceste îmbu
nătățiri să aibă o influentă tot mal 
binefăcătoare asupra evoluției fotba
lului românesc — atit in orizontala

OPINII ȘI CONSEMNĂRI 
DE CRONICAR

răspindirii sale, cit si pe verticala 
performantelor — intrucit fotbaliștii 
fruntași sint angrenați intr-o activi
tate competitională mai îndelunga
tă. Chiar dacă unii jucători au acu
zat. pentru început, oboseala acest.) 
prelungiri a sezonului, buna formă 
sportivă cu care au încheiat unele 
formații bine pregătite (ca U. Cra
iova. U.T.A.. F. C. Argeș. C.S.M. Re
șița. Jiul. Chimia Rm. Vilcca. Glo
ria Buzău. Olimpia Satu-Mare. Mi
nerul Baia Sprie. A.S.A. Cimpulung 
Moldovenesc. Chimia Brăila ș.a.) de
monstrează. cu puterea de convin
gere a faptelor, că se poate. Din a- 
cest punct de vedere, este de salutat 
decizia federației ca toți jucătorii di
vizionari să fie trimiși intr-o bine
meritată vacantă obligatorie, intre 10 
decembrie și 3 ianuarie.

Mentinindu-ne la capitolul pozitiv

încă în curs, nu se poateal anului
să nu remarcăm lărgirea și consoli
darea unor centre de fotbal care se 
inscriu. in acest sens, cu progrese 
incontestabile fată de anul anterior. 
Poate fi vorba de afirmarea Constan
ței și a Reșiței, de reinvigorarea Ti
mișoarei, de școala de fotbal care 
se dezvoltă la Sportul studențesc 
(cu multe echipe de copii si juniori, 
cu multi antrenori priceputi și con
diții bune), ca și de alte centre din 
tară, unele dintre ele citate ca exem
ple doar cu cîteva rinduri mai sus. 
De asemenea, nu se poate să nu a- 
mintim aici de plutonul tinerilor 
fotbaliști pe care anul ’73 i-a lansat 
ori i-a consacrat in primul campio
nat al tării : șef de promoție ar fi 
craioveanul Bălan (golgeter de iar
nă. cu 15 goluri — dintre care 7 în
scrise in deplasare, fără să benefi
cieze de nici un penalti) : ar urma 
mijlocașul Bălăci, portarii Jivan și 
Iorgulescu, fundașii Matei și Ber- 
ncanU, înaintașii Anghel, Bartales, 
Spirea. Encscu și încă vreo cițiva 
in care ne punem indreptătite spe
ranțe...

Șl. astfel, am cam încheiat bucu
riile '73. Chiar dacă nu trecem la 
bilanțul rezultatelor din foile de ar
bitraj ale U.E.F.A. și F.I.F.A., rămi- 
nind încă puțin in perimetru' pro
blemelor de fond ale fotbalului ro
mânesc. tot avem — ceea ce este 
și mai nemultum'tor — citeva neim- 
pliniri esențiale. întărirea cluburilor

G. MUR OI

rativelor Agricole Republica
Arabă Egipt, condusă de Ahmed 
Younes, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole. Oaspeții au 
fost însoțiți de Osman Assal, amba
sadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

La întrevedere au participat tova
rășii Llie Verdeț, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Angelo Miculesou. ministrul agricul
turii, industriei alimentare și apelor, 
Marin Constantin, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Titus 
Popescu, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Conducătorul delegației a arătat că 
are plăcuta însărcinare de a prezen
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele de sinceră prietenie și 
considerație ale președintelui Repu
blicii Arabe Egipt. Anwar El Sadat, 
precum și salutul călduros al po
porului egiptean.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat delegația egiptea
nă să transmită președintelui Anwar 
El Sadat un cald salut prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări, 
iar poporului egiptean succes în îm
plinirea aspirațiilor de pace și pros
peritate.

în cursul întilnirii au fost abor-

date probleme actuale ale vieții In
ternaționale, îndeosebi privind situa
ția din Orientul Apropiat Conducă
torul delegației egiptene a dat o 
inaltă apreciere poziției României 
față de situația din Orientul Apro
piat și a adresat cal’de mulțumiri 
pentru contribuția și acțiunile între
prinse de șeful statului român, de 
România, in direcția soluționării pe 
cale politică a conflictului, in inte
resul păcii popoarelor. în această re
giune și in întreaga lume.

în continuare a avut Ioc un 
schimb de vederi în legătură cu dez
voltarea pe mai departe a colabo
rării economice dintre România și 
Egipt. In acest cadru, au fost rele
vate cu satisfacție extinderea conlu
crării in domeniul agriculturii, din
tre Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție din 
România și Uniunea Centrală a Coo
perativelor Agricole din Republica 
Arabă Egipt, posibilitățile de inten
sificare a acestor legături. In ace
lași timp, s-a subliniat importanța 
promovării pe multiple planuri a re
lațiilor româno-egiptene. atit în sfe
ra vieții economice, cit și in alte 
domenii. în folosul celor două po
poare. al cauzei colaborării interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

ÎN ZIARUL DE AZI

© REPLICĂ SPIRITULUI DE AUTOMULȚUMIRE ® PEN
TRU OM, ÎN VALEA JIULUI O MUNTELE - Pe PRIMUL 
PLAN ÎN PROGRAMUL DEZVOLTĂRII TURISMULUI 
® CÎND SE ACȚIONEAZĂ CU FORTE COMUNE... ® A- 
CORDUL GLOBAL STIMULEAZĂ HĂRNICIA Șl INIȚIATI
VELE COOPERATORILOR O RUBRICILE NOASTRE: IERI, 
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FAPTUL
- în ulbme'e săptAminl. in caîi- 
A dv. de secretar al Comitetului 
partid al sectorului « din Capi

tală, tovarășe Vasllc Andrei, ați par
ticipai In multe adunări anuale de 
dări, de sramj In organizațiile de 
bară, la ședințe nlc activului oom.- 
te'cjnr dr part'd Vă propun să rela
tați citeva din fsptcle și ideile oare

eeonomice, acțiunile : „Combaterea 
rsipol de orice natură — trăsătură 
ct că a fiecărui salar: at", pornită la 
..Eh*cii-on-iagncLicn* ,ț „Procesul mili- 
metrflpr*',  vizind economiile de me
tal, însușită in primul rind dc oci 
de la „Vulcan", „Valorificarea cupe- 
r.'oarfi a deșeurilor", inițiată — mă 
refer la s-'ctorul nostru — de colec
tivul țesătoriei ..Aurora".

— Dar ce scrie in carnetul 
d'spre climatul de lucru al adună
rilor ?

— Studiul 
d*»  partid a 
mai clară a 
rula efortul ..................
perfecționare, capacitatea

atenție preocupărilor privind dezvol
tarea conștiinței socialiste a mem
brilor do partid și a celorlalți oa- 
meni ai muncii, au fost combătute 
manifestările do nepăsare, fenome
nele de chiul, neglijență, absențele 
nemotivate, lipsa de intere- pentru 
• ducerea tinerilor, pe seama cărora 
unii sint tentați să arunce toate nea
junsurile. S-a luat poziție fermă și 
fiță do formalismul muncii polltire 
de misj in unele organizații, față 
de f.'.sa înțelegere a acesteia ca o 
obligație suplimcnlnră -t?i nu ca un 
Instrument eficient, un sprijin Im
portant in îndeplinirea sarcinilor.

Ar fi de făcut totuși « observație : 
d.și trăsătura dominantă a adunări-

capăt, dc cc începem unele acțiuni 
și lr abandonăm la jumătatea dru
mului 7 Or, munca oricărui co- 
munist, a oricărei organizații de 
partid nu va fl apreciată niciodată 
după intenții, oricit ar fi ele de fru
moase, cl numai șl numai după re
zultatele practice ale activității efcc- 
th tfcpusc.

— Să înțelegem că problemele sti
lului și metodelor muncii de partid 
au ocupat un loc pr.ori tar in cadrul 
dezbaterilor ?

— Așa este. S-a d'scutat mulț mal 
mult dccit cu orlcape alt prilej an- 
L rc despre viața Internă de orga
nizație și îndeplinirea obligației- sta
tutare a tuturor

Cu telefericul spre crestele munților Folo : E. Dichiscanu
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DIVERS
Matineul
pietonilor

Un fluierat scurt, un salut 
ml mi la chipiu st milițianul cere 
buletinul de identitate :

— Știți ci ați trecut strada 
neregulamentar yl cd sintrfi pa- 
”bti dc o amendă de <0 dc lei? 
Nu, de data asta nu plătiți. Pof
tiți o invitație pentru duminici 
dimineața la cinematograf. " 
un matineu pentru pietoni.

Nu puțini din cri invitați 
matineu, de către serviciul 
circulație al miliției din Satu- 
Mare, țt-au spus : ..Mâi sd fie I 
Ne pierdem timpul degeaba f 
Duminică, toți cri 115 pietoni 
prinți ..pe picior greșit" in 
cursul săptămânii au vizionai o 
scrie dc filme cu accidente din 
vina pietonilor, pvnindu-i pe 
gloduri : ..Mâi să fie 1 N-am 
pierdui timpul degeaba'’. Ca 
..supliment" li s-a dot lo fie
care fi cite o cărticică despre 
circulația „ner pedes". Nu le-ar 
strica fi altora !

Copilul
salvat

ni

E
la 
de

Posta de ieri ne-a adus o scri
soare emoționantă semnată de 
Bratu Veronica din orașul Vide
le str. Republicii, bloc A 2. a- 
partamentul 16, in care ne roa
gă. „cu lacrimi in ochi", să-i 
oferim prilejul spre a mulțumi. 
ș> pe această cale. doctoriței 
Constandache Marieta. de 
spitalul Colentina din 
rești, 
după 
dnd

La 
______ . Bucu- 

„C3tp mi-a salvat copilul, 
zile și nopți de veche, 

..... jm crezut, că, la un mo
ment dat. de atita frică și du- 
rere, am să-mi pierd mințile. 
$tiu. am numai 20 de ani. o sâ 
mai fac copii, dar nu voiam, în 
ruptul capului, să-l pierd... Șl 
doctorița a încerca.*  imposibilul. 
Salvindu-l. mi-a dat cea mai 
mare bucurie din viața mea. A- 
cum. băiețașul arc sase luni, se 
joacă și ride, și cind ride, intră 
soarele in casă și in inima noas
tră". In prag de An nou. îi do
rim și noi doctoriței CM.. ca și 
colegelor și colegilor săi din 
toată ța~a. rare alină suferințe 
si deschid zări de speranță, ani 
mulți și tot mai multe aseme
nea bucurii !

Porcului nu-i
place... romul

De mult pusese ochii Alois 
Bl-ăzuț, îngrijitor la ferma coo
perativei agricole din ” * 
Neamț, pe un purcel • 
drețe. nu alta. „Pe tine am să 
te fac pierdut intr-o bună ziu. 
Z»ua a venit, dar cum sâ-l facă 
A.B. ..pierdut" de la fermă, pină 
la el acasă ? De răzut n-o să-l 
vadă nimeni, c-o sâ-l ducă 
noaptea. Dar dacă aude cineva ? 
Că are mindrețea asta de pur
cel un grohăil.„ Și atunci, lui 
A.B i-a renit ideca să cumpere 
vn litru dc rom ți să-l facă 
„juma-juma" cu purcelul. Nici 
n-a apucat bine A.B. să afungă 
acasă că purcelul, de ți „amețit" 
dc rom, s-a pornit pe un gro
hăit dc-a trezit tot satul. Dar și 
A.B. s-a trezit cu un dosar care 
va fi pus pe rol cit mai repede.

I Voiaj fără 
I sacosă

*

Iln puterea nopții, cineva a 
bătut la poarta intreprinderii de 
piele, încălțăminte și marochi-I r.ărie ..13 Decembrie- din Sibiu.
— Dumreaîa ești portarul I Gheorghe Sof'Jca ?
— Eu. să trăițL Cu cine am 

onoarea ?
— Plec intr-un voiaj. Dâ-mi I pentru and minute cheile de la

„mape" ți am să te „onorez**  
cu niște sutare.

în câteva clipe, Constantin So- 
Ilomon, de profesie.» fără, din 

Sibiu, avea in mină cheile de la 
secția „mape". După alte citeva I nunul e. C.S. ieșea pe poartă cu 
două sacoșe mari, și in sacoșele 
mari cu trei sacoșe mijlocii, și 
in sacoșele mijlocii cu șase po- 

IVete, și m cele sase poșete _ cu 
alte ..mărunțișuri-. La poartă il 
aștepta prietenul său Toader I Pireu cu care a dispărut in
noapte. Numai că. pe urmele 
lor. a apărut și plutonierul Du
mitru Oiteanu, după care a ur- 

I mat o.» urmărire ca-n filme. In 
I curind. C.S.. împreună cu T.P. 
* și urmați îndeaproape de por

tarul G.S.. vor porni tot intr-un 
voiaj, dar fără sacoșe.»

Dacă, dacă,
• •

Seară, ceată, poleL Spre 
curbă
Orlea, j—----
in viteză, autoturismul ..Dacia 
1100“ cu numărul de înmatricu
lare 2—B—8457. O 1riră hrvcă, 
vn scrițnet de roti. Autrrf urit- 
mul sc răstoarnă fi. intr-o clipi, 
e cuprins de flăcări. La volan 
te afla Sfetezar Oațcă _ (strada 
Bujorului nr. 23, sector 7. Bucu
re ?:ij fi, lingă el, Nicolae Cer
nut. Primul a art scrum, al doi
lea a decedat in drum spre spi
tal. Un sfirfit tragic, care ar 
fi putut fă nu fie. dacă... dacă 
S.O. nu s-ar fi întrecut cu bău
tura, înainte dc a se urca la vo
lan ; dacă n-ar fi nesocotit cea
ța. poleiul, întunericul *. dacă ar 
fi respectat riteza legală ; dacă...

o
"periculoasă din comuna 
județul Olt. *e  indrepta,

Rubrică redadotă de
Petre POPA 
Gbeorqhe DAVID 
fi corespondent» cinicii'

v-au reținut atenția.
— In esență. re-*a  re vă spun 

cu vă pov»' spune oric.i-v activist 
nuarțind. bineînțeles, rc.latan-n In 
funcție dc problematica concretă a 
adunAr lor din diferite întreprinderi, 
instituții, scoli unde a fort prerent. 
In Atlun&ri a foM abordată o mare 
varietate de probleme, flcînda-se c- 
forlal ea nici o 
latură ș muncii 
si na fie «c&p&H 
din vedere, 
mod firesc 
pe primul 
s-au situat 
blemele produc
ției. în însemnă
rile melc revine, 
aproape fără ex
cepție. constata
rea că adunările 
din întreprinderi 
au consemnat .a- 
portul colecti
velor lor de 
muncă la îndepli
nirea planului dc 
11 luni La toți in
dicatorii si reali- 
zarea unui volum 
suplimentar de 
produse în valoa
re do perte 160 
milioane lei. Ți- 
nind seama dc faptul câ planul pe 1973 
este cu circa 800 milioane iei 
mare docil prvvederlle inițiale 
cincinalului, grija manifestată 
cedrul dezbaterilor pentru a i 
pi'.ni integral sarcinile pină la 20—22 
decembrie ilustrează cit se poate do 
convingător creșterea conștiinței so
cialiste. materializată printr-o atitu
dine nouă față de muncă, față 
interesele generale «ale societății.

Rezultatele obținute vorbesc 
primul rind despre creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de par
tid. despre sporirea competenței lor, 
despre conducerea activității prin- 
tr-o muncă concreta de zi cu zi. 
Dau bune rezultate — ca sâ ne re
ferim doar la una din metodele de 
lucru — convorbirile zilnice ori săp- 
tămi.mle organizate la „Electromag
netica", INOX și alte unități, in
tre reprezentanți ai conducerii ad
ministrative și de partid cu comu
niști cu experiență, in care se ana
lizează îndeplinirea sarcinilor dc ex
port, a importurilor care condițio
nează punerea în funcțiune a 
obiective dc investiții etc. De 
menea. prin folosirea cu 
multă pricepere și Ingeniozitate a 
variatelor mijloace ale muncii po
litico-educative. organizațiile de
partid din sector au susținut, cu e- 
fecte importante asupra rezultatelor

In 
Insă, 
plan 
oro-

dv

mont al documentelor 
determinat înțelegerea 
principiului potrivit ch- 
pentru continua auto- 

dc a-ți

sa r r te a? aReplic® spiritului
de automulțumire

comuniștilor dc 
participa la 
depllnirca sa 
nilor, despre pro
gresele calitative 
realizate în ulti
mul timp in per
fecționarea s’ilu- 
lui și metodelor 
de muncă ale or
ganizațiilor dc 
părtid. Și la acest 
capitol a-i 
despre 
Stilul de 
defectuos, 
cratlc, al 

birourilor 
organizații 

bază

•a vorbit 
lipsuri. 

; muncă 
, biro- 
l mem-

mai 
ale 

i in 
inde-

de

tn

unor

concentra atenția nu numai asupra 
realizărilor, ci și asupra posibilită
ților ne valorificate mai bine sint 
o obligație a fiecărui comunist In 
acest spirit, dezbaterile au fost pă
trunse dc combativitate si exigență, 
constituind o replică . spiritului do 
aulomulțumirc. Bunăoară, la între
prinderile INOX. „Tricodava-, „Vul
can", „Relon* ‘-Panduri, la cooperati
va „Tehnometalica" a fost supusă 
criticii insuficienta preocupare a 
unor cadre de conducere pentru so
luționarea problemelor privind apro
vizionarea tehnico-materială. Dar a- 
bordarea unor asemenea chestiuni 
de fond este uneori îngreunată de 
necunoașterea realităților de că*re  
b'rourile organizațiilor de partid. La 
„Vulcan", de exemplu, a apărut re
cent o „cauză obiectivă" in calea 
îndeplinirii planului : nellvrarea unei 
cantități de țevi de către uzinele 
..Republica". Primul secretar al sec
torului nostru s-a deplasat. împreu
nă cu Drlnud secretar al Comitetu
lui de oartid al sectorului 3. la în
treprinderea furnizoare. Țevile aș
teptau demult să fie ridicate de 
către cei de la „Vulcan" I Iată, așa
dar. cit de important este ca organe
le și organizațiile dc partid să cu
noască în amănunt problemele de 
producție.

In adunări s-a acordat o deosebită

lor a constituit-o creșterea gradului 
de combativitate, spiritul autocritic 
n-a crescut incă, ca să spun așa. di
rect proporțional cu spiritul critic. 
Ceea ce supără, mai ales la unele 
cadre cu funcții de conducere — 
cum au arătat dezbaterile din uncie 
organizații dc la întreprinderile „In
dustria iutei" și „Tricodava". de 
la cooperativa „îmbrăcămintea" — 
este tendința dc „pasare" a răspun
derii pentru lipsuri spre alții, sub
alterni ori colaboratori. însăși criti
carea unor asemenea atitudini e- 
vidențlază toi mal puternic exigența 
comuniștilor, neimpăcnrca cu lipsu
rile, dorința dc progres și perfec
ționare.

în altă ordine de idei, totuși foarte 
Apropiată de cea anterioară : in ge
neral. planurile de măsuri adoptate 
în adunări cuprind prevederi judi
cios gindite, cu referiri li întreg an
samblul muncii de partid, obiective 
de viitor mobilizatoare. Asupra a- 
cestora cred insă că atit comitetul 
de sector, cit și fiecare organizație 
de partid in parte 6e cuvine să re
flecteze mai serios, mai autocritic. 
Pentru că planuri bine redactate nu 
o dată rămin uitate in sertare, fără 
a fi finalizate. Trebuie să ne punem 
autocritic întrebarea : de ce nu du
cem intotdeauna lucrurile pină

brilor 
unor 
de 
C.I.L. 
RECOM 
stituit 
unor critici aspre, 
soldate chiar cu 
schimbarea din 
funcție a secreta

rilor. Totuși, intr-un șir de organiza
ții do la Fabrica de nasturi și mase 
plastice. „Electromagnetica”. IMNR, 
Petrolexport, spitalul Brincove- 
nesc. discuțiile pe această temă 
au abundat in generalități, nu 
s-a insistat asupra cauzelor unor 
deficiențe — uncie destul do vechi 
— cum ar fi practica unor se
cretari de a încerca să facă totul 
singuri, in loc să atragă la rezolva
rea sarcinilor și pe acel membri mal 
puțin activi ai birourilor.

Recitind însemnările făcute în 
timpul adunărilor la care mă refer, 
cred că e cazul sâ mai adaug că va 
trebui să insistăm ca problemele 
perfecționării stilului și metodelor 
muncii dc partid să fie dezbătute in 
mod mai aprofundat in organizații. 
Pe prim plan trebuie situate, in a- 
cest sens, preocupările pentru repar
tizarea judicioasă a sarcinilor de 
partid, astfel incit, prin indcplinirea 
lor, comuniștii să-și poată valorifica 
din plin capacitățile politice și or
ganizatorice. să se manifeste ase
meni unor oameni politici investiți 
cu înalte răspunderi, ca militanți 
sociali. Se va întări astfel continuu 
rolul conducător al organizațiilor de 
partid in fiecare unitate, la fiecare 
loc de muncă.

discuț iile 
abundat 
insistat

de la 
Mobila, 
a con- 
obiectul

WIU N T E L ÎS rata
pe primul plan în programul

dezvoltării turismului
Ne-am obișnuit ca „industria vacanțelor", ctfm mai numim turismul, 

să ofere — dc la un an la altul — numeroase noutăți privind dezvol
tarea bazei sale materiale. Va continua anul 1974 această tradiție ? în- 
tr-o ședință de lucru — organizată la Uniunea Ziariștilor de către 
Asociația națională a ziariștilor și scriitorilor de turism — tovarășul 
ION COSMA, ministrul turismului, a informat presa asupra priorită
ților in programul de investiții din acest sector in următorii ani al cin
cinalului. Completată cu datele concrete oferite apoi de direcția d<‘ 
specialitate, imaginea dezvoltării bazei materiale a turismului In 
anul 1974 se conturează intr-un program complex.

Maria BABOIAN

produse alimentare ; dez- 
constrncțicl de locuințe. 

........  ’ * all-

RECAPITULĂRI ELOCVENTE
PERSPECTIVE CERTE

Cititorii noștri iși reamintesc câ. 
in urmă cu un an și ceva, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a făcut o vizită 
de lucru in Valea Jiului. Atunci, tre- 
cind in revistă realizările obținute in 
producție, in dezvoltarea edilitar- 
gospodărească a așezărilor miniere, 
in ridicarea nivelului de trai al lo
cuitorilor acestui puternic centru 
muncitoresc, secretarul general al 
partidului a constatat și o serie de 
neajunsuri, pentru a căror lichidare 
a indicat să se ia — pe plan cen
tral și local — măsuri corespunză
toare. Unele din acestea au fost a- 
plicate operativ, altele, prin natura 
lor, au fost eșalonate pe o perioadă 
mai îndelungată. Cum s-au tradus 
și se traduc ele In viață ?

— Trei categorii mari de proble
me sociale — ne spune tovarășul 
lng. GH. FEIER, secretar al comite
tului municipal de partid, vicepre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular — a cuprins pro
gramul de măsuri adoptat după vi
zita tovarășului Nicolae Ccaușescu 
și anume : îmbunătățirea aprovizio
nării cu 
voltarea — .. ..... 
creșc și grădinițe ; extinderea 
mentâril cu apă in toate localitățile 
Văii Jiului. Astăzi, după un an, dacă 
facem un bilanț al modului in care 
s-au tradus in viață aceste măsur.. 
constatăm că programul stabilit se 
realizează in bune condiții.

Comerțul Văii Jiului a făcut, 
intr-aJevăr, progrese substanțiale, 
atit in dezvoltarea rețelei, crt șj >n 
asigurarea unui fond dc marfă care 
să satisfacă tot mas bine cerințele 
cumpărătorilor. Numai in cea 
doua parte a anului 1973, de p.ic.a, 
rețeaua comercială s-a dezvoltat cu 
10 noi unități și o piață (ia Petnia). 
.ar in prima parte a anului 1974. a<- 
lionindu-se in continuare pe această 
i.r_e. vor f. date in folosință noi u- 
n.tâ‘,i comerciale *, o piață agroali- 
mentară ir. cartierul ..Aeroport* ’, un 
laborator de cofetărie la Petrila. un 
omplex d. alimentație publică la 
Petroșani ș.a O imagine convingă
toare asupra îmbunătățirii aprovlz.o- 
nărîj populaț.c: din acest puternic 
centru muncitoresc o dau — credem
— cantitățile de produse alimentare 
desfăcute p>n; la această dală in Va
lea Jiului: 4 490 tone came și prepa
rate din caice. 4 400 hi lapte, 1270 
tone u'1 . comestibil, 6 400 tone fâ.nâ 
„ bâ. 320 toi'.e unt și margarină și 
multe altele.

„.Chiar in timpul documentării 
noas'.re se allau in Valea Jiului ca
dre du răspundere din Ministerul 
Comerțului Interior care analizau la 
f«ța locului, împreună cu organele 
locale. programul de aprovizionare 
pentru sezonul rece. Am reținut ci 
atit pentru întreaga perioadă, cit si 
pentru luna dec?mbrie — respect./ 
pentru Anul nou — programul asi
gură condiții bune de aprovizionare.

Ce relevă toate acestea — și multe 
alte îmbunătățiri aduse comertulu.
— dacă nu promptitudinea cu care 
au fost traduse In viață măsurile sta
bilite. grija deosebită acordată de la 
cel mai Înalt nivel condițiilor de 
viață ale minerilor ? Expresia con
cretă a acestei griji se regăsește, de 
fapt, el pe alte planuri.

Am fost — și nu întimplător — ia

citeva exploatări miniere : Paroșeni, 
Livezenl. Dilja, Vulcan și Lupen!. 
De ce tocmai la acestea ? Pentru că 
aici s-a cerut, cu ocazia vizitei, să se 
construiască mal mnlte cămine și 
cantine pentru nefamiliști. „în toate 
aceste localități — ne informează 
interlocutorul — s-au construit ast
fel de cămine, cu cile 300 de locuri 
fiecare. Adăugați că fiecare cămin 
dispune de cantină cu bucătărie pro
prie (la care se servesc două me
niuri zilnic), de săli de club (cu te
levizor, radio, bibliotecă, jocuri), că 
la Lonea și Uricani s-au creat 400 
de locuri pentru nefamiliști in con
strucții vechi, amenajate, că la Pe
trila, Lonea și Vulcan s-au dat in 
folosință noi cantine care nsigură șl 
pachete cu hrană rece — atit pentru 
minerii din schimbul de zi. cit și 
pentru cei din schimbul de noapte 
— și veți constata că s-a realizai 
incă un capitol din planul general 
de măsuri stabilit pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor în ca^e 
trăiesc și muncesc minerii noștri”.

Informtndu-ne asupra stadiului de 
rezolvare și a celorlalte problem 
sociale, am constatat 
realizează pu.n.t cu 
1 300 de a parlamenta 
in folosință pini la 
noastre și. pe baza !nd' 
rășuluț secretar genera! 
Investiții pentru anii 
fost suplimentat cu 1 000 de aparta- 
menle. Prin bonslruh'-i in acest an 
a noi edifici; destinate acestui scop, 
toți copiii din Valea Jiului de virstâ 
preșcolară pot fi cuprinși in siste
mul de grădinițe și câmine. Să no- 
t; m. de asemenea, că pină la 31 de- 
C'-.morie — cu un an mai devreme 
dccit prevedea planul — va ti re- 
zolvatâ. pentru toate așezările mi
niere, alimentarea cu apă potabilă.

Pe plan local au fost luate o se
ric de masuri Și pentru crearea unor 
condiții maj bune de odihnă și pe
trecere a timpului liber. în munici
piul Petroșani s-au construit, prin 
muncă patriotică, două ștranduri; la 
Vulcan — un complex dc agrement 
(ștrand, cabane, terenuri dc- tenis 
etc.) și un stadion cu 10 000 de 
locuri ; la Lupeni — un nou ștrand.; 
dacă adăugăm La toate acestea nu
meroasele spații verzi, create in a- 
nul trecut, precum șl construirea 
complexului „Gambrinus" șl a caba
nei „Valea cu pești" vom sugera — 
pe scurt — „inventarul" posibilită
ților cr<?4te pentru odihna și dis
tracția minerilor. In continuarea a- 
cestui program, in 1974 vor fi date 
in folosință alte obiective destinate 
nevoilor*  sociale : se va termina con
strucția, la petroșani, a unui mare 
spital, cu 704 locuri ; in cartierul 
„Aeroport" se va ridica un cinema
tograf modern *. se vor construi, de 
asemenea, noi baze sportive șl locuri 
de odihnă.

Dacă ar fi să tragem o concluzie 
asupra acestui tur de orizont, in le
gătură cu ce s-a făcut Intr-un an 
pentrj om in Valea Jiului, ea ar 
fi una singură : programul de mă
suri in domeniul social, stabilit cu 
ocazia vizitei secretarului general 
al partidului, se înfăptuiește pas cu 
pas.

ora discuției 
iîcațiilȚr tov 
ii. planul 
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(Urmare din pag. I)

In primul rind. Investițiile din 
acest sector vor fl îndreptate spre 
dezvoltarea stațiunilor balneoclima
terice. Așa. de pildă, in perioada a- 
prilie-august 1974 urmează să fie 
date in folosință 4 hoteluri sanato- 
riale (Mangalia, in aprilie, cu 518 lo
curi *. Băile Felix, in iunie, cu 300 
locuri : Sovata. in iunie, cu 300 
curi; Horculane. in august, cu 
locuri). Pe lingă lucrările începute 
în ’73, amintite mai sus. anul 1974 
se înscrie cu noi investiții pen
tru această categorie de stațiuni. 
Astfel, chiar in prima parte a anu
lui, constructorii vor ataca o al'.ă 
serie de patru hoteluri sanatoriale 
(două la Mamaia, unul la Herculane 
și altul la Călimănești-Căciulata. in- 
sumind in total 1 268 de locuri) care 
urmează să fie date in folosință in 
perioada mai 1975 — iunie 1976.

In al doilea rind, investițiile vor 
fi dirijate spre dezvoltarea stațiuni
lor montane. O bună parte din o- 
biectivele începute in acest an vor 
fi continuate in 1974. Zona montană 
iși va spori zestrea, in anul viitor, 
cu -două, hoteluri (unul la Cimpu- 
ltîng-Argeș și altul la Rarău) și două 
instalații mecanice pe cablu: un te
leferic cu cabină la Bilea si încă un 
telescaun in Bucegi. (Virful Furnica 
— Virful cu Dor). De asemenea, pină 
la sfârșitul anului viitor, vor fi ter
minate lucrările de amenajare a Ce
tății Făgăraș, care va avea in do
tare și un hotel cu 62 de locuri și 
un restaurant cu 72 de locuri.

Odată cu începutul anului 1974 vor 
fi atacate și alte obiective pentru 
dezvoltarea turismului montan. Este 
vorba de construirea a 6 hoteluri 
(Poiana Brașov. Ciucaș, Tușnad, Pia
tra Neamț. Sinaia II. Predeal), care 
vor însuma in total peste 2 000 de 
locuri. Termenul de dare in funcțiu
ne a acestora a fost astfel planifi

lo-
300

cat incit să coincidă cu deschiderea 
sezonului sporturilor de iarnă — res
pectiv în trimestrul IV—1975. Aces
tor dotări Ii se mai adaugă și con
struirea telefericului cu cabină Peș- 
tera-Babele. care face parte dintr-un 
sistem complex de instalații De cablu 
ce urmează a fi construit in Bucegi.

In al treilea rind, investițiile vor fi 
orientate spre dezvoltarea capacită
ților dc cazare in orașele cu flux 
turistic puternic. Anul 1974 va avea 
citeva noutăți și pentru această ca
tegorie de investiții. în cursul lunii 
iunie, Caoitala se va înnoi cu două 
hoteluri de mare caoacitate : cel de 
l>e Dorobanți (cu 530 de locuri) și 
cel de pe Armenească (341). Amin
tim, de asemenea, și darea in folo
sință, in prima jumătate a anului 
viitor, a două capacități de cazare 
destinate satisfacerii fluxului turistic 
din zona Porților de Fier : un motel 
cu 96 de locuri și hotelul de la Or
șova cu 302 locuri. Sâ notăm, In 
încheiere, că tot anul 1974 va marca 
și inceputul unor lucrări de construc
ții hoteliere pentru citeva orașe afla
te in hătaia. fluxurilor turistice- : 
Arad (300 locuri). Suceava (272), 
Cluj (286) și Pitești (360).

Credem că cititorilor nu le-a fost 
greu să remarce, parcurgind aceste 
însemnări, că in programul de in
vestiții al anului 1974 valorificarea 
potențialului turistic al muntelui — 
fie că e vorba de stațiuni balneo
climaterice, fie de stațiuni montane 
— se află pe primul plan. Este o 
constatare care ne bucură pe toți, cu 
atit mai mult cu cit ea se înscrie 
intr-o orientare cu caracter mai ge
neral, Indicată de conducerea parti
dului, in vederea asigurării unei va
lorificări armonioase a întregului pa
trimoniu turistic al țării.

Constantin PRIESCU

ȘTIRI SPORTIVE
© Turneul internațional de tenis 

de la Kingston (Jamaica) a fost ciș- 
tigat de Ilie Năstasc, învingător cu 
6—1, 6—7, 6—3 in finala cu america
nul Brian Gottfried. In semifinale, 
Ilie Năstasc l-a întrecut cu 7—6, 7—6 
pe suedezul Ove Bengtsson, iar Brian 
Gottfried a dispus cu 6—4, 6—3 de 
compatriotul său Clark Graebner.

• Cea de-a doua Intilnire amicală 
de box dintre selecționatele de tine
ret ale K.D. Germane și României, 
disputată la Goelzau. a revenit pu- 
giliștilor din R.D. Germană cu sco
rul de 7—3. în primul meci, la 
Aschersleben, echipa României a 
ciștigat cu 6—5.

® î-a „Cupa campioanelor euro
pene de șah**  s-au jucat partidele 
întrerupte, dinaintea ultimei runde. 
Două victorii a obținut maestra so
vietică Maia Ranniku (cu Braunlin 
și Baumstark). Alia Kușnir. care in 
ultima rundă are piesele albe în par
tida cu Jurcihska, este virtuală câș
tigătoare a turneului. Pe locul 4—5: 
Baumstark (România) și Vokralova 
(Cehoslovacia) — cite 7,5 puncte.

sport 
alcătuit 
echipe

tt Ziarul varșovia-a dc 
„Prszeglond Sportowy" a 
clasamentul celor mai bune 
europene de fotbal pe anul 1973. Pri
mul loc este ocupat de selecționata 
Italiei, neinvinsă in acest an, urma
tă de Iugoslavia. R.F. Germania, Po
lonia. Anglia etc. Echipa europeană 
a anului, alcătuită de același ziar, 
este următoarea : Zoff (ILalia), Burg- 
nich (Italia). Bransche (R.D.G.), 
Beckenbauer (R.F.G.), Fachetti (Ita
lia), Bremner (Scoția), Deyna (Polo
nia). Rivera (Italia). Cruyff (Olan
da), Lubanski (Polonia). Riva (Ita
lia).

® Primele rezultate din turneul 
international dc hochei pe gheață 
pentru Premiul ziarului ..Izvestia" : 
Cehoslovacia-Finlanda 7—1
2—0. 3—1), U.R.S.S.-Suedia
(3—1, 2—1, 3—1).

(2—0.
8—3

hand-o Selecționata masculini de 
bal a Spaniei s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului mon
dial. programat intre 28 februarie și 
10 martie, in R.D. Germană. In par
tida decisivă pentru calificare, Spa- 
nia-Austria 19—1 (9—2).

ci legate de ca — introducerea auto- 
gospodăririi. realizarea programului 
de amenajări, definitivarea statutu
lui jucătorului do performanță) re
prezintă. tn continuare, un -deziderat 
pe care anul '74 il moștenește de la 
'73. tot așa cum acesta l-a moștenit 
de la '72. ’72 de la ’71 ș.a.m.d. For
marea și promovarea juniorilor și 
tinerelului, iată alt domeniu-cheie in 
care trebuie să facem ceva, pentru 
că „producția" noastră fotbalistică in 
ansamblul ei (minus citeva excepții) 
nu sosește la echipele do seniori 
bine - pregătită : măsurile ce se con
turează acum (citeva licee do fotbal, 
obligativitatea fiecărui club do A să 
pregătească un eșalon dc juniori la 
nivelul cel mai inrit, reorganizarea 
campionatului de juniori și a celui 
de tineret-rezerve) vor fi binevenite, 
dar nu și suficiente, mai trebuie 
schimbată, pe Ici pe colo, și concep
ția. mai trebuie statuate șl .niște 
obligații, mai trebuie multe. Pregăti
rea sportivă a fotbaliștilor nu cu
noaște. nici ea, revirimentul Impus 
de evoluția acestui sport in lume și 
de necesitățile camoiona‘elor noastre 
interne *, jucătorii noștri sint prea 
puțin predlspușl la efort și la risipă 
de energie — fie că e vorba de an
trenamente, fie că e vorba chiar d“ 
meciuri. în strinsă legătură cu acest 
aspect se ridică problema antrenori
lor din prima divizie. Toată lumea 
noastră sportivă observă și comen-

tează că, in timp ce o serie de an
trenori cu dovedite capacități profe
sionale și prestigiu (C. Cernălanu. 
I. Reinhard, Angelo Niculescu, ȘL 
Coidum, Ion Ionescu — de la Timi
șoara — Nicolae Proca sau Ilie 
Oană) s-au angajat cu seriozitate și 
curaj la construirea unor toamurl 
care să însemne ceva in fotbalul 
nostru (chiar dacă unii nu au la dis-

șansa, forma slabă d intr-o zi sau 
arbitrajul ostil. Naționala de juniori 
s-a calificat, c drept, pentru turneul 
final U.E.F.A. din Italia, dar și aici 
(ca înainte, in Spania sau in Anglia) 
a nimerit in grupă cu echipa-gazdă, 
de care nici acum n-a putut trece. 
Reprezentantele in cupele europene 
au părăsit scena și ele ca de obicei : 
F. C. Argeș (surpriză I) încă din prl-

poziție loturi dintre cele mai bune), 
alți colegi de profesie, talentațl șl cu 
o bogată experiență, stau departe de 
terenul și banca suferinței, ocupin- 
du-se (unii cu voia, alții fără voia 
lor) de alte îndeletniciri, ori de echi
pe mărunte. Așa se face că unele 
echipe de A sint lăsate pe mlini 
inel prea crude și neexperimentate, 
De altfel, trebuie spus că federația 
a scăpat cu totul din mină problema 
antrenorilor — formarea, promova
rea, angajarea $i eliberarea acestora 
deDinzind actualmente de alți factori.

In acest context. performanțele 
fotbalului românesc in 1973 (inferioa
re, valoric, celor din perioada *72 —*69)  
capătă și alto explicații dccit ne

mul tur, ca și Chimia Rm. Vilcea 
(de la care nici nu așteptam mai 
mult) ; Dinamo (mingiiată doar cu 
un scor record și cu o comportare 
bună la Madrid), ca și Universitatea 
Craiova (care a eliminat, totuși, pe 
Fiorentina) au ieșit din cursă in tu
rul al doilea, deși puteau să mai ră- 
mină. Dar durerea noastră cea mai 
mare rămine, totuși, necalificarea 
tricolorilor pentru Mondiale. De ce 
nu s-au calificat ? Nimeni nu poate 
pune degetul pe rană și să spună 
„asta e ?*,  dar multe cauze pot fi in
vocate : uzarea fizico-morală a ace
lorași jucători utilizați ani și ani, 
greșelile noilor antrenori (care au 
anunțat schimbarea formației șî a

concepției de joc. dai*,  practic, n-au 
schimbat mai nimic), viața ușuratică 
a unora și accidentările altora, slaba 
pregătire la cluburi, nivelul scăzut 
al multora din meciurile interne, 
pregătirea fizico-tactică și chiar mo
rală, mai bună a echipei R.D.G. — 
iată citeva dintre elementele de care 
e bine să ținem seama cind anali
zăm principalul insucces fotbalistic 
al anului ’73.

In paralel cu aceste aspecte, în 
cercurile noastre do specialitate se 
discută tot mai insistent in ultima 
vreme și despre necesitatea ca asu
pra problemelor de fond și dc impor
tanță să nu decidă — cum se obiș
nuiește — doar un organism sau 
altul al F.R.F. ori, in cel mai bun 
caz, biroul federal. Comitetul fede
ral nu s-a mai intruni-t din... ianua
rie 1972, ceea ce e și nestatutar și 
nefiresc. Este cazul să fie revitalizat 
acest organism reprezentativ al miș
cării noastre fotbalistice și să-și in
tre in toate drepturile și datoriile 
sale. Tot așa cum, viața arată că 
forul federal mai trebuie ajutat în 
activitatea sa de un organism repre
zentativ al jucătorilor și dc altul al 
antrenorilor — alese de către înșiși 
jucători și antrenori.

...Ar mai fi multe de discutat Mă 
opresc insă aici, precizînd că rîndu- 
rile de față nu au decit pretenția 
unor ocinii personale, bune poate 
chiar de... combătut la aprooiata ana
liză a toamnei fotbalistice '73 sau la 
așteptata plenară a comitetului fe
deral.
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în acpj vast mecanism a] relații
lor, normale și necesare, dintre în
treprindere. centrală industrială si 
minister nu dr nutinc ori râmln in 
suspensie, la interferența județNor, 
probleme de o mare însemnătate 
pentru economia tării. Cum pot fi 
rezolvate, in interesul societății, 
vom vedea in cele re urmează.

Nu încape îndoială că planul 
anual d> stm asigură fiecărei între
prinderi Industriale o folosire cu 
inalt randament a capacității sale 
tehnice și uman”. Nu este insă mai 
puțin adevărat că Planificarea tine 
seama d« posibilitățile reale, exis
tente la un moment dat. Ce se in- 
timplă in«;ă cu marile disponibilități 
care apar, frecvent, intr-o întreprin
dere sau alta, ca 
urmare a perfec
ționărilor tchnolo- 
pire și a inițiati
velor muncito
rești 7

Uneori calea 
normală, clasici, 
este si cea mai 
comodă. Adică, 
sesizarea trimisă 
centralei Indus
triale și ministe
rului. Firește că 
trebuie îndeplini
tă și această obli
gație, deloc for
mală. Dar lucrul 
cel mai important 
dintre toate ni se 
pare a fi inițiati
va locală. Ajunși 
aici vom consem
na că In citeva 
județe a început 
să se manifeste 
din ce in ce mai 
mult interes pentru o colabo
rare în soluționarea unor ches
tiuni prioritare. Ne referim la ju
dețele Bihor. Arad și Cluj. S-a por
nit de la ideea, intru totul justifi
cată. că organele județene dc partid 
și de stat pot și trebuie sâ intervină 
cu mai multă promptitudine șl efi
cientă in activitatea concretă dc 
făurire a bunurilor materiale și spi
rituale : că nu trebuie să se aștepte 
totul de la centru — ministere și 
centrale industriale.

Atunci ci nd, sub egida comitetelor 
Județene de partid, reprezentanți ai 
agriculturii, energetici:, proiectării 
și constructorilor din județele Bihor 
și Cluj se intilneau pe valea Cri- 
șului Repede pentru cercetarea, pro
iectarea și construirea in comun a 
complexului de hidrocentrale și de 
irigații, puțini bănuiau câ momentul 
marca începutul unei colaborări și in 
alte domenii ale activității econo
mice. Actualele preocupări din Bi
hor sint edificatoare. în domeniul 
producției industriale se perfectează 
noi măsuri de colaborare cu alte 
județe (in special cu Arad și Clui) 
pentru folosirea mai bună 3 capaci
tăților de producție, valorificarea in 
comun a deșeurilor din producția 
industrială, ajutor in cadre etc. 
Se înmulțesc cxc-mplele de conlucrare 
interjudețeană in domeniul cercetă
rii industriale, al proiectării și sis
tematizării urbane și rurale. Primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, tovarășul Petre Blajovici, 
apreciază :

— Avem încă mari posibilități de 
soluționare in comun cu județele 
vecine a unor probleme economice 
de cea mai mare importanță. Pri
vind retrospectiv și critic, apreciem 
că sintem abia la începutul unei ac
țiuni comune in acest domeniu. Să

ne referim Ia un «Lngur exemplu 
privind producția industrială. Ara 
început. In întreprinderile județului, 
o largă acțiune de reexaminare a 
proceselor tehnologice in vederea 
modernizării $i periccționărll acestor 
tehnologii. C*  urmare, vom revedea 
fluxurile de fabricație, vom indesi 
utilajele pentru sporirea producției 
Pe aceleași spații construite, cum s-a 
indicat la recenta plenară. Asa stind 
lucrurile, întrezărim descuperirca 
unor noi capacități de producție, co
laborarea cu județele limitrofe, in 
valorificarea acestor capacități, a 
materiilor prime, in domeniul aulo- 
<1 o țârii este absolut indispensabilă.

Mai tirziu avea să adauge : „Toate 
aceste trei județe — Bihor. Arad și

care au datoria «A manifeste Interes 
pentru solnționarca problemelor ce 
apar, Ia un moment dat, intr-un 
județ sau altul* 4.

— In timpul documentării noastre 
ni s-a relatat un episod cu între- 
prlndecrA do reparații auto din 
Satu-Marc, care ni se parc o fi eloc
vent pentru ceea oe înseamnă soli
citudine.

— Da, IntrcprlndcroA respectivă 
ne-a solicitat Ajutor. Cerea ca Între
prinderea dc cazane mici și dc arză
toare din județul nostru sft-i li
vreze, înaintea termenelor contrac
tuale. două cazane de apă caldă. Am 
analizat Această cerere la fața locu
lui. In unitAtcA din Cluj, consta tind 
că lucrul nu era posibil. Capacitatea

C/ND SE ACȚIONEAZĂ
CU FORȚE COMUNE-

Argumente și fapte care pledează pentru extinderea 
cooperării interjudețene în sfera industriei

Cluj — au întreprinderi construc
toare dc mașini și acest specific ne 
apropie și ne stimulează in colabo
rare. In plus. Aradul arc o bună re
țea de industrie locală pe care cred 
că am putea să o ajutăm cu piese 
turnate in sectoarele calde, bine dez
voltate, ale industriei locale din ju
dețul nostru. Clujul, cu puternicele 
sale centre universitare și de cer
cetare. poate la rindu-i să nc ajute 
— și de fapt ne și ajută — insă noi 
întrevedem toată această colaborare 
la o scară mult mai mare".

Aprecierea este in deplină concor
danță cu opinia primului secretar al 
Comitetului județean de partid Cluj, 
tovarășul Ștefan Mocuța :

— Adevărul este că această co
laborare interjudețeană poate rezolva 
lucruri nebănuit de importante pen
tru economia națională. De multe 
ori se ivesc posibilități dc a ajuta 
întreprinderi din alte județe, in do
meniul producției sau al realizării 
planului de investiții. De altfel, lu
crurile realizate peste plan, in acest 
an. confirmă aprecierea.

L-am rugat să stăauie asupra 
acestei idei și dinsul a concretizat-o : 
„Vă spun ce-mi amintesc acum. 
Odată ne-a sunat Comitetul jude
țean de partid Bacău, rugindu-ne să 
ne facem loc și timp pentru a le 
executa utilajele necesare construirii 
unor fabrici de piine. Citeva între
prinderi din Cluj și-au găsit posi
bilități și cererea a fost satisfăcută. 
La rindul nostru, am stăruit pe lingă 
comitetele județene de partid Caraș- 
Severin și Timiș, rugindu-le ca uzi
nele din Reșița și Timișoara să ac
celereze fabricarea utilajelor energe
tice ce ne sint necesare pentru cen
trala de la Tarnița. Se găsesc tot
deauna asemenea posibilități. în 
fond, organele de partid sint cele

do producție, mai ales în oameni, nu 
permitea această devansare. Cum 
spuneam, loc ar fi fost, dar trebuiau 
muncitori calificați. Și atunci am 
convenit ca întreprinderea din Satu- 
Mare să trimită aici 15 sudori care 
să ajute la construirea cazanelor so
licitate. Astfel, s-a reușit ca primul 
recipient, contractat pentru 31 de
cembrie, să fie livrat încă din luna 
noiembrie. Prin urmare, chiar și 
alunei cind o capacitate de produc
ție pare și chiar este solicitată din 
plin sc găsesc posibilități pentru o 
comandă urgentă, prin colaborarea 
oamenilor.

Această remarcă n primului secre
tar amplifică și mai mult imaginea 
colaborării fructuoase care poate 
exista intre industriile unor județe. 
Ea are darul să deschidă o perspec
tivă nouă, pe o bază reală. Adese
ori se intimplâ ca o comandă pre
santă, ivită in afara planului, să re
clame nu atlt o capacitate dc pro
ducție In sensul spațiului și utilaje
lor, cit mai ales in oameni. Deta
șarea temporară, de la o întreprin
dere la alta, a unor echipe de pre
lucrare sau montaj, de proiectare 
sau de altă formație profesională 
poate rezolva cu succes asemenea 
cerințe, fără o altă investiție aupli- 
mentară.

Mari resurse găsim, deocamdată 
în formă latentă, in Industria locală. 
In decursul anilor, unele unități ale 
industriei locale s-au dezvoltat, în 
echipament și cadre, ajungind la 
condiția întreprinderii de interes re
publican. O unitate de industrie lo
cală din Salonta și-a adăugat, an de 
an, cu eforturi minime, noi capaci
tăți de producție, ajungind să dis
pună azi de sectoare calde puter
nice. Dar la o analiză mai atentă 
s-a putut constata că această uni

tate nu realiza o producție eoreapun- 
zătoare gradului său de dotare cu u- 
tilaje și cadre. Corni lotul județean 
dc partid Bihor a hotărit să îmbună
tățească radical profilul producției 
și gradul de complexitate al aces
teia. Chemați In acest scop la fața 
locului, reprezentanți ai industriei 
constructoare dc mașini și-au expri
mat surprinderea că găsesc, la peri
feria domeniului lor de activitate, o 
asemenea întreprindere. S-a conve
nit ca. prin unele amenajări șl retu
șuri făcute din mers. Industria lo
cală din Salonta să fie transformată 
Intr-o unitate constructoare dc ma
șini. Cile asemenea posibilități nu 
vor fi exiști nd in întreaga țară ' în
corporarea acestor Intrcnrinderi in 

Industria noas
tră de prima mi
nă va ridica sen
sibil nivelul de 
eficiență economi
că a producției 
lor. Pe drept cu- 
vint, se sublinia 
la recenta plena
ră comună a Co
mitetului Central 
nl partidului șl 
Consiliului Su
prem al Dezvol
tării Economice și 
Sociale că tre
buie aplicate mal 
hotărit directive
le Congresului al 
X-lea privind 
concentrarea, spe
cializarea și co
operarea In pro
ducție, cu deose
bire in construc
ția de mașini.

Pornind de la 
indicațiile reoentei plenare, de la 
sarcinile mari din anul 1974, 
care converg spre o mai accen
tuată creștere a eficienței între
gii activități industriale, comite
tele județene dc partid Bihor, Arad 
și Cluj au hotărit să fructifice la o 
dimensiune amplă experiența do 
pină acum In cooperarea interjude
țeană pentru utilizarea mal bună a 
tuturor capacităților de producție 
din Industria republicană, industria 
locală și cooperația meșteșugărească. 
Aceste comitete județene de partid 
au luat o inițiativă valoroasă. Se
cretarii cu problemele economice, 
precum și reprezentanți ai industrii
lor amintite, din cele trei județe, 
so vor intilni curind pentru a per
fecta — pe baza cunoașterii temei
nice a planului de producție pe 
anul 1974 — o mai strinsă colabo
rare In folosirea disponibilităților 
de capacități industriale care apar 
inerent, ca urmare a inițiativelor 
muncitorești. Colaborarea are. de 
asemenea, in vedere o mai bună 
valorificare a materiilor prime din 
județe, a deșeurilor din producția 
industrială, ajutor in cadre califi
cate, precum și in domeniul cerce
tării industriale. (Vom reveni, la 
timpul potrivit, cu amănunte). Este 
o inițiativă de mare Însemnătate pe 
care o recomandăm, spre reluare și 
extindere, tuturor comitetelor jude
țene de partid. In străduința pentru 
o muncă de partid concretă, cit mai 
legată de preocupările economice 
majore, din județ și din țară, aceasta 
va constitui un examen — nu din
tre cele mai puțin importante !

Ștefan ZIDARIȚA 
Dumitru G1TA

--------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Corespondenții „Scînteii“ transmit :

IERI, ÎN TARA
UZ

DUPĂ 25 DE ANI,

DIN NOU

Pe Dunăre, la al doilea port 
al Galațiului

VENIT NATIONAL SPORIT
(Urmare din pag 1)
ce, ce va avea drept rezultat 
spor de venit național de 14.6 
sută față de 1973, consumul 
energie electrică se va majora doar 
cu 9.3 la sută, iar al energiei pri
mare cu 7 la sută.

Care sini direcțiile de acțiune 
pentru a îmbunătăți corelația din
tre dezvoltarea economică, crește
rea venitului național și consumul 
energetic ? Ne vom opr„ pe scurt, 
asupra citorva mai importante.

Diminuarea consumului de ener
gie și combustibil pe tona, pe uni
tatea de produs. raționalizarea 
normelor de consum. S-a mai 
spus in repetate rinduri că. în 
multe întreprinderi, tona de pro
duse finite — fie că este vorba de 
oțel, strunguri, țesături, îngrășă
minte — incă se realizează cu un 
consum mare de energie și com
bustibil. Ponderea acestor două e- 
lemente in totalul cheltuielilor, in
tr-o redare mai concretă, compa
rativ cu alte țâri, capătă mai mul
tă putere de sugestie pentru ceea 
ce înseamnă imperativul economic 
al optimizării consumurilor de 
cnerg.e și combustibil. Bunăoară, 
după unele calcule, tona de oțel, 
la noi in țară se realizează, intre 
altele, cu un consum de 750 kWh 
energie electrică, in timp ce in 
R.F.G. cu 584 kWh, in Japonia cu 
560 kWh și in S.U.A. cu 525 kWh.

țiile arată niveluri nemul- 
țumitoare și in producția de ci
ment, îngrășăminte șa. Este, desi
gur, o situație nesaț is făcătoare, 
care trebuie remediată neintirziat. 
pr.n aportul tuturor specialiștilor, 
tuturor celor care lucrează in in
dustrie. In acest context, măsuri
le cuprinse in Hctărirea Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. și in 
decretul Consiliului de Stat sint 
clare și cuprinzătoare. Este vorba 
de înlocuirea agregatelor cu ran
damente scăzute, recuperarea ener
giei secundare, îmbunătățirea pro
ceselor de ardere, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație ș.a. Cit 
de importante sint aceste măsuri pe 
pianul îmbunătățirii corelației in
tre creșterea volumului producției 
industriale și. deci, a venitului na
țional și raționalizarea consumului 
energetic rezultă și din exemple
le următoare. Prin înlocuirea unor 
instalații energetice cu randamente 
scăzute, la întreprinderea .-Electro- 
centrale", întreprinderea d« mașini 
grele și „Republica" din Capitală 
se vor obține, in fiecare an, eco
nomii care însumează peste 3 uvu 
tone combustibil convențional.

înnoirea și modernizarea produ
selor, îmbunătățirea structurii pro
ducției ramurilor șl subramunlor 
Industriale. Nu ne este indiferent 
dacă cu o unitate de ener
gie realizăm. bunăoară. cără
mizi sau piese pentru o mașină 
automată ! Ce produse fabricăm, 
prin consumarea fiecărui kilowal- 
oră de energie, fiecărui kilogram de 
combustibil ? — devine o întrebare 
care necesită nu numai un răs
puns pe plan teoretic, ci. mai a- 
les, acțiune practică. O acțiune 
practică cuprinzătoare, menită să 
stabilească oportun, ta tea și gradul 
de eficientă ale fiecărui consum 
energetic. Realizarea produselor cu 
tehnicitate din ce in ce mai marc 
din resursele energetice consuma-

un 
la 
de

te înseamnă, pe dc o parte, un 
plus dc venit național ca urmare a 
investiției dc inteligență, a plusu
lui dc muncă complexă incorporată 
in aceste produse și, pe de alta, 
o posibilă sursă dc economisire a 
energici in viitor, prin introduce- 

a u- 
de mare 

elocvent 
realizarea 

i valoare

rea in circuitul economic 
nor utilaje și mașini i 
randament. Un exemplu 
care pledează pentru i 
unor produse de inaltă 
il oferă consumul de energie elec- 

  constructoa- 
_ _ . , . mic de 4—5
ori decit cel înregistrat in in
dustria cimentului. Desigur, com
parațiile nu se vor a fi nicidecum 
îndemnuri pentru renunțarea auto
mată la fabricarea unor produse, 
care, în mod obiectiv, sint mari 
consumatoare de energie și com
bustibil, dar care sint absolut ne
cesare economiei. Esențial este 
insă ca întreprinderile să realize
ze asemenea produse in strinsă 
concordantă cu nevoile economiei, 
exportului, dar prin aceasta să nu 
se ajungă la un export de venit 
național. După cum a subliniat 
conducerea partidului, criteriul e- 
conomicj de energie șl combusti
bil va trebui să guverneze insășl 
concepția generală a dezvoltării in 
perspectivă a economiei naționa
le. principiile pe baza cărora sc va 

pentru profilarea produc- 
potrivit 

epocii

trică in industria 
re de mașini, mai

acționa 
(iei de bunuri 
cu realitățile 
noastre.

In contextul 
de conducerea ,...................
dezvoltarea energeticii și raționala 
folosire a combustibililor și ener
giei electrice se înscrie și va
lorificarea superioară a tuturor re
surselor energetice — măsură cu e- 
fecte deosebit de favorabile asupra 
corelației dintre creșterea venitului 
național și a consumului energetic. 
Este o acțiune amplă, care vizează 
cele mai diverse domenii : de la 
fructificarea resurselor energetice 
secundare — in 1974 se preconizea
ză recuperarea unor resurse ener- 
got.ee secundare de la instalațiile 
din cadrul intrc-prinderilor indus- 
trtei chimice, prin care se va aco
peri aproape 10 la sută din necesa
rul de combustibil al tuturor^ uni
tăților dm această ramură — 
extinderea utilizării combustibili
lor solizi, a cărbunilor și șistu
rilor bituminoase, pină la înlocui
rea instalațiilor care folosesc gaze 
șl păcură, cu instalații profilate pe 
cărbune energetic.

Știm ce avem de făcut in fiecare 
unitate economică, in fiecare ra
mură pentru gospodărirea judicioa
să a energiei și combustibilului. In 
acțiunile concrete pentru înfăptui
rea hotărirllor adoptate de partid, 
in evaluarea eficienței lor nu trebuie 
să se scape nici un moment din 
vedere corelația optimă, obiectiv 
necesară, intre creșterea venitului 
național și consumul energetic. A- 
sigurind pretutindeni și in perma
nentă o r.guroasă respectare a 
acestei corelații, prlntr-o activita
te temeinică, fermă de raționalizare 
energetică, prin Întronarea unul 
inalt spirit gospodăresc in toate 
domeniile, vom contribui la sporirea 
venitului național — sursă sigură 
de dezvoltare economică și socială 
a tării, de ridicare a nivelului de 
trăi

materiale 
și cerințele

măsurilor stabilite 
partidului privind

întreprinderea mecanicâ de material rulant „Grivița roșie' din Capitala. 
In fotografic : aspect din cadrul seefiei de prelucrări mecanice-vagoane

„RĂSUNĂ VALEA"

Primul tren electric 

prin defileul Jiului
LAINICI (prin telefon). — Trans

mit din statia Lainici, prin cablul 
C.F.R.-ului. Acum citeva minute, 
adică la ora 13,08, am sosit aici, 
împreună cu mecanicul Ilie M. 
Constantin, cu prima locomotivă 
electrică ce a străbătut defileul 
Jiului, remorci nd un tren de 1 000 
de tone.

După 25 de ani, cind tot pe aces
te locuri „Răsună valea de la 
Bumbești la Livezeni1*,  din pieptu
rile a mii de brigadieri, care dă
deau in folosință calea ferată con
struită cu tirnăcopul, cu roaba șl 
simbolicul „Hei-rup !“, asistăm azi 
(ieri, 17 decembrie — n.r.) la inau
gurarea electrificării aceluiași tra
seu feroviar.

Cei peste 1 000 de constructori și 
electricieni, timp de trei ani și ju
mătate, infrun-tind vitregia climei 
defileului, au realizat electrificarea 
celui mai dificil traseu feroviar din 
țară — traseu cu 43 de tuneluri și 
15 polate (tuneluri artificiale), tota- 
lizind peste 15 km din cei 31 cit 
măsoară defileul Jiului. Dacă adău
găm și faptul că circa 5 km de pe 
același traseu Însumează viaducte
le și podurile, restul traseu
lui avi nd de o parte peretele de 
stincă. iar de cealaltă, albia Jiului, 
putem avea o imagine a greutăți
lor care au trebuit Infrinte in ve
derea realizării acestei lucrări. 
Printre constructorii care și-au a- 
dus o contribuție deosebită la 
realizarea acestei temerare lucrări, 
am intilnit și foști brigadieri care, 
acum 25 de ani, lucrau la străpun
gerea muntelui pe același traseu : 
frații Constantin și Ionițâ Purgel, 
frații Gheorghe și Ștefan Anghel, 
azi șefi de echipă și maiștri, eco
nomistul Constantin Amza și incă 
mulți alții.

— Ce reprezintă pentru economia 
națională electrificarea traseului 
feroviar Tg. Jiu—Petroșani ?

Ne răspunde inginer Dumitru Ște- 
fănescu : „Un volum de transport 
șporit între centre industriale pu
ternice ale Transilvaniei și Olte
niei. Un tonaj mărit cu minimum 
300 tone la fiecare garnitură sim
plă. O viteză care crește de la 
30 la 50—55 km pe oră. O econo
mie de cărbune și motorină care, 
in următorii 6 ani, se va ridica la 
50 000 tone".

Mihai DUMITRESCU

Ne aflăm la șantie
rul de la km 156 pe 
Dunăre, acolo unde 
se naște cel de-aj doi
lea port al Galațiului, 
portul oțelului. De 
aici va urca peste 
Dealul Bărboșilor, ca
le de mai bine de ciți- 
va kilometri, pe o ma
gistrală de benzi și 
conducte, minereul și 
apa, hrana combinatu
lui siderurgic. Se lu
crează intens.

La sediul Grupului 
de șantiere pentru lu
crări hidrotehnice Ga
lati. inginerul-sef Ion 
Bcșchea ne spune că 
pină în prezent con
structorii de la km 156

au predat la montaj 
aproape jumătate din 
cheiul vertical, trei din 
cele patru stații de 
transbordare a mine
reului, precum și pri
za de apă dc la Du
năre. A fost termina
tă, de asemenea, in
frastructura podului 
provizoriu la traver
sarea actualei ape a 
Șiretului.

Luni, 17 decembrie, 
primii montori au și 
intrat in... scenă. Mai 
Intii, s-au apucat să 
ridice o mică baracă, 
chiar pe cheiul vertical. 
Aici, mentorii șantie
rului 16 din Centrala 
de construcții căi fe

rate vor monta cele fl 
macarale portal de 
mare capacitate.

— La 30 iunie 1974- 
— ne spune inginerul 
Constantin Tasci, șeful 
lotului din portul mi
neralier — va trebui 
să încheiem prima e- 
tapă de punere în func
țiune a portului, cu o 
capacitate de 1.6 mi
lioane tone pe an. Vă 
,.lansăm1' de pe acum 
invitația să fiți pre
zent și la acostarea 
in noul port a primu
lui cargou.

în fotografia de sus: 
aspect de pe șantierul 
noului port.
Tudorel OANCEA

SĂVINEȘTI

A doua instalație de polimerizare 
a început să-și „toarcă" firul de mătase
Pentru a treia oară de la începu

tul lunii decembrie, ieri, platforma 
chimică Săvinești a revenit in ac
tualitate. Motivul ? O nouă pre
mieră industrială — a șasea de ia 
Începutul anului și pină in prezent. 
Este vorba de a doua linie de po
limerizare a mătăsii din cadrul 
noii fabrici „Relon IV“, cu o ca
pacitate anuală de 1 500 tone.

Cu tot „rodajul" pe care îl au, 
prin punerea in funcțiune a atitor 
instalații, emoțiile zecilor de chi- 
miști prezenți la acest eveniment 
erau la fel de mari. In jurul orei 
9,30 are loc o mică defecțiune in 
instalație. Complexitatea tehnică

impune o Intervenție măsurată In 
fracțiuni de secundă. A fost primul 
examen pe care formația de chi- 
miști de suj conducerea maistrului 
V. Hogaș l-a trecut cu bune 
rezultate. Indicatoarele de pe ca
dranele tabloului de comandă re
vin in poziția de funcționare nor
mală. După alte două ore de aș
teptare — timp în care materia 
primă iși continuă drumul meta
morfozării chimice prin labirintul 
de conducte invizibile — sintem 
martorii elaborării primei șarje de 
granule poltamidice.

Ion MANEA

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Stflția de tripolifosfat de sodiu 

a intrat în probe tehnologice
Luni, la subredacția 

„Scinteii" din Ploiești 
a sunat telefonul. La 
capătul firului, ingine
rul loan Petruta. di
rectorul Combinatului 
de îngrășăminte chi
mice Valea Călugă
rească.

— Vreo noutate In
dustrială ?

— Da. una foarte 
Importantă : instalația 
de tripolifosfat de so
diu. cu o capacitate 
anuală de 20 000 tone, 
a intrat în probe teh
nologice.

— Cine sint proiec- 
tanfii și constructorii ?

— Noul obiectiv a

fost proiectat de către 
I.P.R.A.M. București, 
după o tehnologie de 
fabricație elaborată in 
cadrul combinatului 
nostru de către ingi
nerii și specialiștii 
grupului de cercetare. 
Construcția a fost 
înălțată de harnicii 
constructori de la 
T.C.I. Ploiești, iar 
montajul utilajelor a- 
parține întreprinderii 
de montaje București. 
Aș dori să se rețină 
faptul că noua insta
lație are un inalt grad 
de tehnicitate, toate o- 
perațiile fiind complet 
automatizate. Față de

vechea instalație in 
funcțiune, de proveni
ență străină, randa
mentul acesteia din 
urmă, de concepție ro
mânească, este aproa
pe dublu. Și incă ce
va : utilajele sint a- 
proape in întregime 
fabricate in tara noas
tră. la I.P.R.U.C. Fă
găraș, la Unio Satu- 
Mare, la I.U.C. Gâești.

— Cum decurg pro
bele ?

— Bine, ceea ce va 
face posibil ca obiec
tivul să intre in pro
ducție incă la sfirșitul 
acestei luni.
Const. CAPRARU

Experiența organizării și 
retribuirii muncii in acord 
global confirmă ce mare 
însemnătate are generali
zarea acestei forme de 
cointeresare materială in a- 
gricultura cooperatistă. 
Știind că veniturile lor 
depind direct de nivelul 
producțiilor obținute sau de 
valoarea acestora, coopera
torii și mecanizatorii se 
străduiesc să muncească 
mai bine, cu rezultate su
perioare. In acest an, ca și 
in anii precedenți, cele mai 
bune rezultate s-au Înre
gistrat in acele unități 
unde acordul global ș-a a- 
plicat in mod diferențiat, 
in raport cu condițiile spe
cifice locale, unde cadrele 
de conducere și specialiștii 
au acționat eficient pentru 
corelarea eforturilor coope
ratorilor și mecanizatori
lor. deopotrivă interesați să 
aplice oorect metodele și 
tehnologiile de lucru, să 
folosească cit mai bine 
baza materială creată, să 
pună mai intens In valoare 
resursele de creștere a 
producției vegetale și ani
male.

Așa s-a procedat la coo
perativa agricolă Topolovăț, 
județul Timiș. In anii tre- 
cuți, cooperativa era nevoi
tă să angajeze sute de oa
meni din localitățile de 
muhte pentru a face față 
volumului de muncă, iar 
recoltarea porumbului dura 
pină la căderea zăpezii. 
Odată cu aplicarea acordu
lui global, toate lucrările se 
fac la timp și bine numai 
cu forța de muncă existen
tă in cooperativă, iar re
coltele au crescut simțitor. 
Anul acesta s-au obținu*  
5 816 kg dc porumb la hec
tar. cu 1 216 kg mai mul’ 
decit era prevăzut, iar din 
fermele zootehnice se reali
zează venituri de peste 7 
milioane de lei.

Conducerea cooperativei 
acordă o deosebită atenție 
retribuirii muncii coopera
torilor in raport cu rezul

tatele obținute. La calcu
larea tarifelor se ține sea
ma de „balanța" fiecărui 
produs, de aportul real al 
cooperatorilor și mecaniza
torilor la realizarea recol
telor. Valoarea lucrări
lor efectuate se stabi
lește pe bază de norma
tive, adaptate condițiilor 
locale. La cultura porum
bului, de exemplu, in acest

dului global, important este 
să fie asigurate de către 
conducerea cooperativei 
condițiile materiale nece
sare realizării producției, 
iar cooperatorii să le folo
sească gospodărește. Con
siliul de conducere este o- 
bligat să asigure ingrășă- 
mintele chimice in anumi
te cantități, ceea ce a și 
făcut. Pentru a le mări

exemplu, la porumb s-a 
procurat sămința HS-490, 
care costă mai scump, dar 
răsplătește cu prisosință 
cheltuielile făcute.

In condițiile creării unei 
baze materiale puternice se 
evidențiază efectul pozitiv 
al muncii de calitate, al 
inițiativelor cooperatorilor 
care lucrează in acord glo
bal. Conducerea cooperati

ACORDUL GLOBAL 
stimulează hărnicia și 
inițiativele cooperatorilor 
Experiența C.A.P. Topolovăț din județul Timiș

an s-a acordat cooperato
rilor 20 la sută din valoa
rea producției realizate, din 
care 17,5 la sută in natură. 
In cursul anului s-au plă
tit avansuri bănești lunare 
calculate în raport cu nor
mele de muncă realizate 
de fiecare cooperator. In- 
trucit nivelul recoltei de
pinde foarte mult de 
munca mecanizatorilor, 
prin sistemul acordului 
global aceștia sint sti
mulați să execute lucrări 
de calitate și la timp. A- 
dunarea generală a coope
ratorilor a aprobat ca me
canizatorii să primească 20 
la sută din recolta de po
rumb obținută peste plan

Desigur, pentru aplicarea 
cu bune rezultate a acor

efectul la cultura porum
bului, acestea sint admi
nistrate numai pe rinei, 
prin adaptarea la semănă- 
torile SPC-6 a unor dis
pozitive simple. Cooperato-’ 
rii știu să prețuiască ingră- 
-jămintele naturale pe care 
le transportă, in tot cursul 
iernii, in livezile de pomi, 
la vița de vie șl pe tere
nurile arabile. La această 
importantă lucrare se folo
sesc 12 tractoare rutiere, cu 
tot atitea remorci basculan
te. După cum relata tov. 
loan Josu, președintele 
cooperativei, cheltuielile 
făcute cu mecanizarea și 
chimizarea sint completate 
prin măsurile luate pentru 
procurarea semințelor de 
înaltă productivitate. De

vei este in prezent preocu
pată de stimularea mai 
puternică a cooperatorilor 
pentru aplicarea acordului 
global cu mai multă efi
ciență. O analiză făcută 
recent a relevat că, pe te
renuri cu același grad de 
fertilitate, lucrate de coo
peratorii Constantin Boldu- 
veanu. Petre Stelian, Ruja 
Tanovicl și alții s-au ob
ținut peste 7 000 kg de po
rumb boabe la ha. Studie
rea experienței bune a re
levat că sporul de recoltă 
fată de media pe coopera
tivă se datorește calității 
lucrărilor de întreținere a 
culturilor șl realizării unei 
densități dc 42—44 mii de 
plante recoltabile la hectar, 
cu citeva mii mai mult

dorit pe restul suprafețe
lor. Iată de ce s-a hotărit 
ca, in anul viitor, in anga- 
jamentele-contract încheia
te cu cooperatorii să se 
prevadă și sporirea densi
tății plantelor la hectar.

O bună experiență s-a 
acumulat In aplicarea acor
dului global și in fermele 
zootehnice, din care, anul 
acesta, se obțin jumătate 
din veniturile bănești to
tale ale cooperativei agri
cole. Cooperativa crește și 
vinde statului 600 de bovi
ne îngrășate, 10 000 de miei 
pentru export și 1 000 de 
porci. Și in sectorul zoo
tehnic tarifele au fost cal
culate ținindu-se seama de 
condițiile de lucru concre
te, de cerințele diferitelor 
specii și categorii de ani
male, de gradul de meca
nizare etc. In funcție de a- 
ceste criterii, cooperatorii 
care lucrează la ingrășarca 
taurinelor primesc 32 la 
sută din valoarea sporului 
în greutate realizat. La 
forma de îngrășare a miei
lor, unde se aplică o teh
nologie intensivă, iar gra
dul de mecanizare este ri
dicat, s-au calculat tarife 
care prevăd acordarea coo
peratorilor a 5 la sută din 
valoarea sporului în greu
tate obținut pe întreaga pe
rioadă de creștere și pină 
la livrarea animalelor. Cio
banii care au in primire 
cele peste 3 500 de ol 
ale cooperativei sint retri- 
buiți in bani și in natură. 
In raport cu producția 
realizată la lină, lapte și 
miei.

Rezultatele remarcabile 
obținute de membrii coo
perativei agricole din Topo- 
lovăț in ce privește spo
rirea producției vegetale și 
animale pledează pentru 
perfecționarea și aplicarea 
corectă a acestei forme de 
retribuire In toate coope
rativele agricole.

C. BORDEIANU

La întreprinderea de 
rulmenți Bîrlad :

Acțiuni concrete
pentru 

reducerea
consumului
de energie 

și combustibil
VASLUI (Corespondentul „Scin- 

teii", Vasile lancu). — In ca
drul unei adunări de partid de 
la întreprinderea de rulmenți 
Birlad a fost lansată o chema
re către toate colectivele de 
muncă din întreprinderile și in
stituțiile județului Vaslui pen
tru raționalizarea consumului 
de curent electric si economi
sirea de combustibil. Snicuim 
citeva din obiectivele planului 
de măsuri, adoptat in acest 
scop : raționalizarea iluminatu
lui electric, deconectarea in zi
lele de repaos, de la rețea, a 
instalațiilor și utilajelor, opri
rea perdelelor de aerisire in 
timpul schimbului III in zilele 
libere, eliminarea pierderilor 
de aer comprimat in rețelele de 
distribuție și la utilaje, repa
rarea tuturor izolațiilor termi
ce. montarea de recuDeratoare 
a gazelor arse la trei cuptoare 
din hala de forjă. înlocuirea 
motorinei cu păcură la cupto
rul de Încălzire a otelului din 
hala 2 etc. Prin materializarea 
acestor măsuri, incă in luna de
cembrie a.c. se vor economisi 
la această unitate circa 77 000 
kWh și 15 tone de combustibil 
convenț:onal. iar in anul 1974 se 
vor economisi 623 000 kWh și a- 
proape 200 tone combustibil 
convențional.
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ATELIERUL-ȘCOALĂ PREZENȚĂ VIE
IN VIAȚA ȘCOLII Șl A UZINEI

Fe poarta întreprinderii de meca
nică fină din Capitală Intră In fie
care zi un mare număr de tineri. 
Circa 1 440 sint angajați pentru ca
lificare la locul de muncă. Alți 371 
sint elevj de la Liceul nr. 15 si Școa
la generală nr. 51. patronate de în
treprindere. care desfășoară aici 
orele de pregătire tchnico-productl- 
vă. Mai vine zilnic și cile o grupă 
de sludenti pentru practică in pro
ducție.

— Această afluență de tineri aflați 
la virata uceniciei profesionale nu 
est© întâmplătoare — ne explică Pe
tre Dobrescu, secretarul comitetului 
de partid. întreprinderea noastră 
parcurge in prezent un amnlu pro
ces de dezvoltare. Pină In anul 1975, 
capacitatea sa de producție se va 
mări dc 4 ori. In comnaratie cu 
anul 1970. iar numărul dc salariați 
se va dubla. Această creștere ne
cesită. evident, un mare număr de 
muncitori și specialiști. Iar pregă
tirea acestui important eșalon de 
forță de muncă calificată pentru noi
le capacități de producție imbracă. 
asa cum o demonstrează si identi
tatea tinerilor noștri „ucenici", forme 
diverse.

— N-as da numai această motiva
te prezentei masive a tinerilor, a 
elevilor, aici la noi — adaugă ing. 
Șerban Teodorcscu. directorul între
prinderii. Chiar dacă nu vom fi 
beneficiarii direcți ai calificării tu
turor, sintem datori să facilităm ti
neretului tării contactul cu munca, 
cu producția, cu cerințele si exigen
tele societății noastre, să-1 pregătim 
realist pentru ziua de azi si de mii- 
ne. in care participarea directă la 
procesul dc făurire a bunurilor ma
teriale și spirituale ale societății re
prezintă pentru tinăra generație sin
gura si adevărata cale de urmat. A- 
ceasla face parte din obligațiile 
noastre de cetățeni, de părinți, re
prezintă un fel de investiție de 
efort, de competentă, de înțelegere 
umană, ce se va fructifica in inte
resul întregii societăți.

...Să-1 urmărim pe cei 371 elevi 
la locul de muncă din întreprindere. 
In atelierul de montaj-manometre se 
află elevi si eleve din anul III E 
de la Liceul nr. 15. Fiecare lucrea
ză pe lingă un muncitor sau o mun- 
citoare. Lucrează efectiv, dindu-i la 
mină piesele necesare, preeătindu-i 
unele faze si operații ale montaju
lui. chiar executind singuri unele 
montaje. Munca are spor pentru că 
elevii nu sint acum la prima lor 
întâlnire cu procesul de fabricație al 
acestor mecanisme. Primele noțiuni 
le-au deprins. In anii trecuti. in a-

„NICOVALA
SAU CIOCANUL"

Această coproduc
ție bulgaro—sovieto— 
est-germanâ aduce pe 
ecran figura intrată in 
legendă a militantului 
comunist Gheorghi Di
mitrov. Premiul „Tran
dafirul de aur", acor
dat anul trecut Ja 
Festivalul national al 
filmului de la Vama, 
confirmă valoarea 
ideologică si artistică 
a acestei evocări. Și 
nu putem să nu re
ținem o apreciere fă
cută asupra filmului 
„Nicovala sau cioca
nul" de cunoscutul re
gizor sovietic Serghei 
Gherasimov : „Filmul 
acesta ne-a adus o 
reală satisfacție prin 
profunzimea analitică 
a realizării regizoru
lui Hristo Hrlstov, 
prin felul cum pătrun
de in lumea spiritua
lă a acestui erou popu
lar care a fost Gheor- 
ghi Dimitrov".

Filmul „Nicovala sau 
ciocanul" este dedicat 
celei de-a 90-a aniver
sări a zilei de naștere 
e lui Gheorghi Dimi
trov. Sistem, așadar, 
in fața unei opere 
cinematografice consa
crate nemijlocit vieții, 
luptei revoluționare a 
neuitatului comunist 
și patriot bulgar, frun
taș de seamă al miș
cări^ muncitorești in
ternaționale.

Autorii filmului pre
zintă evenimente in
trate in istorie, relie- 
fînd In prim-plan un 
moment cu adinei 
semnificații din bio
grafia eroului revolu
ționar ; cu minuțiozi
tatea documentarului 
politic, filmul reamin
tește etapele principa

le ale cunoscutului 
proces de la Leipzig, 
din 1933. După cum se 
știe, Dimitrov a fost 
acuzat că. împreună 
cu un mic grup de 
muncitori străini, ar 
fi participat la incen
dierea Reichstagului...

Citeva secvențe re
aduc in memorie 
dedesubturile și im
plicațiile acestei infa
me provocări — evo
când împrejurările de

teribilă amintire ale 
instaurării beznei na
ziste in Germania, va
lul de teroare care a 
însoțit cucerirea pu
terii de către hitlerlști. 
In acest context, pro
cesul de la Leipzig 
este prezentat pe ecran 
prin prisma sensurilor 
sale politice — preg
nant sugerate de ci
neaști. Nu numai pro
cesul ca atare, dar și 
ecourile sale în rin- 
durile mișcării mun
citorești germane și 
internaționale sint 
surprinse in imagini 
adeseori revelatoare, 
cu o remarcabilă^ a- 
tenție față de rigoarea 
reconstituirii cinema
tografice.

Cineaștii și interpre
tul rolului principal 
au intuit mijloacele 
necesare pentru a con
tura — in succesiunea

cinema 

18.30: 21.
a întlmplârl ca Cosa Nostra : 
SALA PALATULUI — 17 (seria 
de bilete — <788) ; 20.15 (seria de 
bilete — 4789). SCALA — 9: 11.15: 
13.30: 16.15; 18.45; 21, BUCUREȘTI 
— 8.45; 11; 13.30; »: 18,M; 21, FA
VORIT — 9,15: 1130; 12,45; IC;
18.15: 20,30.

tolicrul-scoală din liceu. Acum el 
trec alternativ prin diferite faze ale 
producției.

— Abia aici ani înțeles adevărata 
importantă si dimensiunile reale ale 
muncii într-o marc uzină — ne 

spune eleva Rodiră Herbercscu, care, 
alături dc colegele el Diana Pftnl- 
can. Denlsa Stanciu și altele, sc nu
mără printre cele mai harnice si 
conștiincioase ..ucenice" din atelier. 
Este intr-adevăr pasionant să lu
crezi aici, mai ales cind iți dai sea
ma că din miinilc tale iese o piesă 
utilă, un obiect folositor.

Maistrul din atelier. Constantin 
Dumitru, și maistrul-instructor al 
școlii, Nicolae Dragomir, confirmă ;

O rodnică experiență în întreprinderile 
și școlile Capitalei

— Intr-adevăr, aici, in atelier, in
teresul pentru munca prestată, con
viețuirea alături de muncitori, în
treaga atmosferă de seriozitate și 
disciplină specifică unei uzine in
fluențează pozitiv disciplina elevilor, 
hărnicia si conștiinciozitatea lor. 
chiar pregătirea lor școlară — da
torită posibilității de a vedea oc viu 
aplicațiile unor noțiuni teoretice 
predate in clasă — ii ajută să-și a- 
lcagă mai realist drumul in viață, 
viitoarea meserie.

Pentru o buna parte din elevii li
ceului. întreprinderea a amenajat o 
mlcrosecțic chiar in localul școlii. In 
care se lucrează după aceleași prin
cipii : cu utilaje și instalații puse la 
dispoziție de întreprindere, elevii e- 
xccută piese si repere din planul cu
rent dc producție al acesteia. Pen
tru anul școlar 1973—1974 planul de 
producție al microsectiei prevede 
montajul a 37 000 mecanisme (nano
metre. 20 000 manometre auto etc., 
etc. întreprinderea a detașat in mi- 
crosecția sa din liceu personal califi
cat — maiștri si muncitori — iar 
pentru malștri-instructori ai scolii a 
organizat un stagiu de perfecționare 
in producție, pentru cit mai buna 
cunoaștere $1 familiarizare cu spe
cificul său.

— Astfel stind lucrurile, 6inteți 
mulțumiți de colaborarea cu școala, 

unor episoade drama
tice — puternica per
sonalitate a lui Gheor
ghi Dimitrov, pentru 
r releva dirzenia și 
demnitatea eroului co
munist, forța convin
gerilor sale. Momen
tele în care militantul 
revoluționar devine 
din acuzat acuzator 
sint învestite pe ecran 
cu patos și emoție, 
protestul său are re
zonanțele unul rechi
zitoriu necruțător la 
adresa fascismului ; un 
rechizitoriu și, in a- 
celași timp, un aver
tisment adresat lumii 
întregi.

Impunînd in primul 
rind prin mesajul său 
umanist, filmul oferă 
un tablou complex al 
evenimentelor acelei 
perioade, arată cum — 
sub presiunea forțelor 
progresiste — procesul 
este tergiversat multă 
vreme, deși hitleriștii 
cer executarea lui Di
mitrov. Manevrele lor 
de culise nu reușesc 
insă, și Dimitrov plea
că in anul 1937 la 
Moscova.

„Nicovala sau cioca
nul" este un film 
punctat de situații 
dramatice, bine con
cepute din punct de 
vedere regizoral. Este 
o realizare cinemato
grafică impresionantă, 
cu reale virtuți evoca
toare. La aceasta con
tribuie și distribuția 
valoroasă a filmului, 
in frunte cu artistul 
poporului din Bulga
ria, Ștefan Ghețov, in
terpretul lui Gheorghi 
Dimitrov.

Al. RACOVICEANL

• Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : VIITORUL — 
15; 13; 20.
• Monte Carlo : TIMPURI NOI
— 9,15—20,15 In continuare.
a In munți creste un brad verde : 
CIULEȘTI — 15.30; ie: 20.15.
a Ultimele șase minute : BU- 
CEG1 — 15,30; 18; 20.15. LIRA — 
15.30; 18; 20,15, ARTA — 1530; 18: 
20,15.
• Anatomia dragostei : PACEA
— 15.30: 17.45; 20.
n Misiunea secretă a maiorului 
cook : BUZEȘTI — 9; 11.13; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. GLORIA — 9; 11.15; 
13.20: 15.45; 18,15; 20.30, MODERN
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20,30.
• Vifornița : FLOREASCA —
15,30; 18: 29.13.
• Cu cărțile pe față : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,15.
a 100 de Iei : COSMOS — 13.30: 
18; 20.15.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20.15, 
COTROCENI — 15.30; 18: 20.15.
• Ancheta poștașilor : MUNCA — 
16; 18; 20.
a Ultimul tren din Gun HUI : 
FERENTARI — 15.30: 16; 20.15.
• Monolog : RAHOVA — 15,30;
18; 20.15.
• Doi pe un balansoar : POPU
LAR — 15.30; 18: 20.15.
a Omul din La Mancha : VOL
GA — 9,30; 12.15; 15: 17.45: 20.15 
o Love story ; UNIREA — 15.30; 
18; 20.15.
• In arșița nopții : CRINGAȘI — 
15,30: 18: 20.15.
a Omul de dincolo : VITAN — 
15,30; 17.45; 20. 

cu întreprinderea ? — întrebarea este 
adresată deopotrivă conducătorilor 
celor două instituții.

— Desigur, dacă privim retrospec
tiv. unele rezultate bune sint evi
dente. ele depășind chiar previziu
nile noastre inițiale — afirmă ing. 
Scrban Teodorcscu. Dar dacă ne 
gindim cu seriozitate la viitor. Ia 
ceea ee așteaptă societatea noastră 
de ne urma colaborării invătămîn- 
tului cu producția, mi sc oare că 
sintem abia ia inceput. Cred că 
trebuie să acționăm mai hotărit In 
direcția îmbogățirii si adînclrll con
ținutului acestei conlucrări, in di
recțiile concrete indicate de hotă- 
rirea plenarei C.C. al P.C.R. cu pri- 

vlrc la dezvoltarea și modernizarea 
invâțămintului. Poate că greșim 
uneori cind. in acest amplu proces 
de formare a tineretului, ne care-1 
concepem in primul rind sub raport 
educativ, dăm prioritate unor aspec
te materiale (obținerea de beneficii 
de către școli, realizarea unei pro
ducții suplimentare de către uzine), 
care imping și limitează pregătirea 
prin muncă a elevilor mai mult spre 
laturile strict profesionale ale pro
ducției. Apoi, dacă vrem ca pregă
tirea tchnico-productivă a tineretului 
să se facă in pas cu cerințele pro
ducției moderne, ale progresului teh
nic, nu ne putem mulțumi să le pu
nem la dispoziție numai mijloacele 
tehnice întâmplătoare de care, la un 
moment dat, producția sc poate dis
pensa. Trebuie să conlucrăm mai 
strins — specialiști din producție și 
Invățămînt — la mai corecta și efi
cienta profilare a pregătirii tehnice 
a elevilor din licee, la orientarea 
profesională a absolvenților. in 
funcție de care dotarea tehnică a- 
decvafă a atelierelor-școală trebuie 
să figureze între obiectivele priori
tare ale perfecționării procesului In
struct! v-cducativ.

— Colaborarea noastră cu între
prinderea de mecanică fină se des
fășoară in condiții bune — ne spu
ne. la rîndul său. prof. Eleonora Po
pescu, directoarea liceului. Ea nu
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„ROMANIA-FILM*  prezintă la cinematograful ,,Patria" din Capitală un nou film mu
zical de Ellsabeta Bostan

• Veronica se Întoarce : PATRIA 
— 9: 11.15; 13,30: 16; 18.15: 20,30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL —
8,30: 11; 13.30; 16: 18,30; 21, CA
PITOL — 6,30; 11: 13,30; 16;

• Fata din Istanbul : FESTIVAL 
— B: 11.15; 13,30; 16; 18.30: 20.45.
• Jullane : LUMINA — 9.30; 12; 
14,30; 17.30; 20.30.
A Morslana : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13.45: 16; 18.15; 20.30.
• Petrecerea : VICTORIA — 6.45; 
11; ÎS.15; 15.45; 18,15; 20,45.
• Program de desene animate
pentru copil : DOINA — 11,30: 16. 
a Cortul roșu 5 DOINA — 8,45;
12,45; 17,15; 20.
• Torino Negru : EXCELSIOR —
0; 11.15; 13,30; 16: 18.15; 20.30,
MELODIA — 9: 11.15; 13.30; 16;
18,30: 20.45, FLAMURA — 9; 11.15: 
13,30; 18: 18.15; 20.30.
a Evadarea : DACIA — 9; 11.15: 
13.30; 16; 18.13; 2030.
a Generalul doarme In picioare : 
GRIVITA — 9; 11.15; 13.30; 18;
18,15; 20.30. AURORA — 9; 11.L; 
13,30; 15.45; 1B; 20,15.

„VERONICA SE ÎNTOARCE-

spectatori înContinuarea muzicalului de mare succes — VERONICA — (1 500 000
8 luni) : Scenariul : Vasilica Istrate si Ellsabeta Bostan. Imaginea : Iulius Druclimann, 
Muzica: Temlstocle Popa. Decoruri: Giulio Tincu. Costume: Nelli Grlgorlu-Mer.ola, 
Sunetul : Ing. A. Salamanlan, ing. Oscar Coman. Montajul: Dan Nairn. Cu : Lulu Ml- 
hăescu. Margareta Pîslaru, Florian Plttiș, Dem. Radulescu, Vasilica Tastaman, Violeta 
Andrei, Angela Moldovan, George Mihălță, Mihai Stan, Mihaela Istrate. O producție 
a Casei de filme 3. EASTMANCOLOR — SUNET STEREOFONIC. în completare „Li
vada pionierilor". Scenariul $1 regia : David Reu. Producție a studioului „Al Sahia".
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(Urmare diD pag. I)
ou idealurilo sociale cele mai înain
tate. Realismul ca metodă superioa
ră de creație, de înfățișare cuprin
zătoare a realității, in toate impli
cațiile și semnificațiile ei majore, 
punerea in lumină a funcției so
ciale a culturii, a îndatoririlor sale 
de înfățișare dialectică a vieții so
cialo. situarea deliberată și perma
nentă a creatorului pe pozițiile 
cele mai înaintate ale noului, ale pro
gresului, sporirea contribuției ar
tei la opera de educație socia
listă a maselor, in spiritul eticii și 
echității socialiste, orientările dc 
amplă eficientă spirituală privind 
crearea unei arte pătrunse in
tr-un înalt grad de ideile uma
nismului socialist, dominată de în
crederea în om. preocupai â de 
surprinderea intr-o lumină vie, du
rabilă a omului acestui timp, a tră
săturilor și faptelor lui de puternică 
rezonanță socială, problemele com
plexe ele schimbului de valori spi
rituale — sint citeva din elementele 
concrete privind creația, citeva din 
principiile care, in mod necesar, gu
vernează actul creator.

însăși viziunea asupra îndrumării 
artei de către partid constituie o 
contribuție proprie, strîns legată de 
condițiile concrete ale tării noastre, 
de sarcinile actuale ale făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Practica edificării noii cul
turi a demonstrat că îndrumarea și 
conducerea artei de către partid este 
o necesitate imperioasă, chezășia slu
jirii prin artă șl literatură a cau
zei socialismului și progresului, 
înțelegerea acestei îndrumări nu 
In mod rigid-administrativ. ca o 
impunere a unul anumit stil sau 
a unei anumite maniere de crea
ție. ci ca o desfășurare a unei 
largi activități politico-ideologire, 
ca o permanentă grijă pentru înde
plinirea misiunii nobile a artei de a 
fuziona organic cu marile preocu
pări ale ponorului, cu grandioasa 
lucrare social-economică întreprin
să de oamenii muncii — vădește în
că o dată modul creator, dialectic, in 
care sint abordate multiplele pro
bleme teoretice si practice cu car* * 
se confruntă o societate in deveni
rea sa. preocuparea statornică pen 
tru crearea tuturor condițiilor ca 
omul de artă să fie mereu deschi' 
către problematica maloră a sccie 
tătii in care trăiește, in care iși de 
săvirseste opera.

în lumina preocupărilor de imita 
responsabilitate comunistă. privind 
transformarea oamenilor, inarmarea 
lor cu o concepție înaintată despre 
viață și societate — materialismul 
dialectic fi istoric — cu cele mai 

imbracă numai aspectele directe, de 
producție, ci întreaga arie a vieții 
și activității din școală. Mă gindcsc 
insă sl cu că ar fi timpul să facem 
pași înainte in această conlucrare. 
In mod deosebit s-ar impune o mai 
bună orientare a elevilor spre me
seriile de care întreprinderea noastră 
tutelară, celelalte uzine din sector și 
din oraș au nevoie in perspectivă. 
Am dori ca partenerul nostru să știe 
că in fiecare clasă arc rezerva de 
cadre calificate pentru producția a- 
nilor viitori, pe care să ne ciute să 
o pregătim cu continuitate, din pri
mul pină in ultimul an de liceu, in
tr-o meserie anume, cerută de eco
nomia națională. Și. in această op
tică. să punem la punct, dc comun 
acord, conținutul programei de invn- 
țâminl. metodele de pregătire etc,

încheiem aceste însemnări cu 
mențiunea că experiența si preocu
pările in direcția conlucrării dintre 
întreprinderea de mecanică fină și 
L’ceul nr. 15 nu sint singulare. In 
sectorul 3 al Capitalei, de exem
plu, aproape toate marile unități e- 
conomice isi îndeplinesc cu răspun
dere si solicitudine îndatoririle ce le 
revin prin convențiile de patronare 
a liceelor de cultură generală si’ șco
lilor generale. Fabrica dc cabluri și 
materiale eiectroizolante a organizat 
o microsecție de producție la liceul 
„Alexandru Sahia". In microsecția a- 
menaiată de întreprinderea ..Pro
gresul1' la același liceu, s-a orga
nizat o bandă de producție de în
călțăminte pentru copii. Chiar si u- 
nități economice mai mici, cum este 
întreprinderea de industrie locală 
„Metalurgica", au amenajat ateliere- 
școală in licee și scoli generale, con
tribuind la pregătirea tehnico-pro- 
ductivă in condițiile realizării unor 
piese si repere din producția lor cu
rentă. Intre rezultatele obținute de 
aceste ateliere-scoală il consemnăm 
pe cel mai elocvent : o bună parte 
dintre absolvenți — 250 la întreprin
derea de mecanică fină. 120 la „Me
talurgica" etc. — au primit atesta
te de calificare : multi dintre cei a- 
testați sint in prezent angajați ai 
întreprinderilor care le-au patronat 
școlile, care le-au îndrumat activita
tea in atelierele-școală. Ceea cc do
vedește că munca in atelierul-școa- 
lă poate dobincli finalitatea profesio
nală și educativă pe care, deopotri
vă. școala și uzina sint hotă rite să 
o confere procesului dc pregătire și 
educare a elevilor prin muncă, pen
tru muncă,

Florica DINULESCU 

noi și înaintate cunoștințe și con
cluzii ale științei și gindirii contem
porane. literaturii și artei le revin 
mari îndatoriri, fiind chemate să-și 
sporească forța de inriurirc a con
științelor, să se instituie in factori 
educativi de prim ordin. Se confir
mă astfel concret și memorabil 
teza leninistă privind literatura 
de partid, acel principiu dc indis
cutabilă permanență și actualita
te. potrivit căruia „chestiunea li
terară trebuie să devină o parte in
tegrantă a cauzei generale proleta
re", ..parte integrantă a muncii de 
partid".

Abordînd in spirit științific și 
comprehensiv problema creației, a 
artei și rolului lor in viața actuală 
a societății, pledind pentru făurirea 

IZVORUL DE VIAȚĂ
unei arte profund partinice, militan
te, realiste, accesibile pentru apro
pierea creatorului de viață, criticind 
drastic fuga dc realitate, de social, 
ca .și manifestările de rigiditate. în
chistare și formalism în Îndrumarea 
unor sectoare ideologice — inclusiv 
a literaturii și artei — sc creează 
cadrul și climatul propice afirmării 
multiple a talentelor autentice, evi
tării irosirii lor in întreprinderi spi
rituale sterile, fără viabilitate.

„Nu încape îndoială — scria Lenin 
— că problema literară se prelează 
cel mai puțin unei egalizări mecani
ce. unei nivelări, dominației majori
tății asupra minorității" ; ..nu încape 
indoială că in această chestiune este 
necesară asigurarea unui spațiu cit 
mai larg inițiativei personale. în
clinațiilor individuale, mai mult spa
țiu pentru gindire șl imaginație, for
mă și conținui”. Actualitatea acestor 
idei, grija pentru respectarea spe
cificului domeniului creației se des
prind cu claritate din însăși realita
tea vieții noastre spirituale. Dedi- 
cindu-și opera poporului căruia ii 
aparține, slujirii idealurilor superi
oare ale omului. înnobilării gindirii 
;i simțirii Iul, se poate afirma că 
emu] de artă din România benefi
ciază de un vast „spațiu pen
tru gindire și imaginație", penlri 
„afirmarea inițiativei personale", 
îndemnind oamenii de litere, creato
rii să aducă o contribuție sporită 
la formarea omului nou, a conștiin
ței socialiste, 6ă realizeze, în forme

tv
PROGRAMUL I

f>.00 Tclcșcoalâ.
10.00 Telex.
10,05 Revista llt<?rar-artlsUcft TV.
10,50 Film serial : „Omul din 

curtea dc trecere". Produc
ție a studiourilor dc televi
ziune sovietice.

12.00 Telejurnal.
15.30 — 16.30 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultura.
16.30 — 17.00 Lumea copiilor.
17.30 Curs dc limba germana. 
18.00 Telex.
18.03 Univers beethovenian.
18.30 Ghișeul.
18,45 Timp și anotimp In agricul

tură. Anul agricol ’73.
19.00 Patrie, partid. Cintece pntrio- 

ticc șt revoluționare.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Șoricelul moto

rizat (III).
19.30 Telejurnal * Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

20,00 Cintecul săptflmlnll „Drag 
ml-e jocul românesc”.

20,05 Reflector.
20.20 SearA de teatru : „Avarul" 

de Mollfero.
22.15 24 de oro • România In 

lume.

PROGRAMUL TI
29.00 Film serial : Daktarl.
20,25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
20.43 Tclerama. „Amintiri din co

pilăria micului ecran".
21,10 Telex.
21,13 Dans șl muzică de pretutin

deni.
21,40 Roman foileton : Goya. Epi

sodul II.

teatre
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan” — 19,30.
a Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni vencțienl — 20.
9 Teatrul de comedie : Preșul 
- 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Play Strindberg — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin șl Valentina — 20.
a Teatrul Mic : Stilpll societății 
— 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
o Teatrul Giulești : Sîmbătă Ia 
Veritas — 19,30.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 15, Nocturn — co
regrafic — muzică — 21,30.
a Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ’ — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19,30.
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și stiluri foarte variate, lucrări In 
proză, poezii, piese de teatru, filme, 
muzică, pictură, menite să-1 Înnobi
leze pe om. să-1 însuflețească la fap
te eroice, mărețe, care să vorbească 
despre poporul nostru muncitor, în
demni nd la o artă realistă care 6ă 
nu poleiască realitățile cultivind un 
idilism neconvingător, dar nici să le 
acopere cu smoala negativismului : 
indemr.ind la o artă inspirată din 
mărețele transformări socialiste ale 
patriei, din viața și sentimentele 
înălțătoare ale oamenilor muncii ; ce- 
rind ca literatura și arta să devină 
un instrument viu de perfecționare 
socială și morală — se deschide în 
fata creatorilor de frumos o perspec
tivă amplă, se creează premisele teo
retice pentru îndeplinirea iutei nobile 

misiuni sociale : slujirea prin creația 
artistică a poporului, a cauzei socia
lismului și comunismului,

Prospectind realitatea artei și cul
turii naționale contemporane, fie că 
operele respective sint scrise în 
limba română, fie în limba naționa
lităților conlocuitoare, vom desprin
de cu satisfacție faptul că in lucră
rile in proză și vers sint toi 
mai prezente suflul viu. înnoitor 
al realităților noastre socialiste, 
problematica majoră a actualită
ții, omul dc azi cu izbinzilc, bucu
riile, frămintările sale. în film, in 
arta plastică, in muzică se resimte 
tot mai puternic preocuparea pen
tru ca exigențele formulate de par
tid in numele poporului, al cerințe
lor acestuia față de artă să fie sa
tisfăcute. S-au realizat o seamă 
de opere dc artă care impun 
prin conținutul lor. prin mesa
jul lor militant, prin valoarea lor 
artistică ridicată. Sc desprinde din 
multe creații dorința autorilor de 
a se situa in actualitate, de a con
feri lucrărilor loix valoare educativă, 
o cit mai mare putere de Influen
țare a conștiințelor. Așa cum ates
tă însăși realitatea vieții noas
tre spirituale, in literatură, tea
tru, arta plastică, muzică, cinemato
grafie imperativele actualității, ale 
formării conștiinței socialiste, ale 
edificării unui om nou s-au concre
tizat in opere care întrunesc prețui-

Strălucit om de stiintă, creator? 7 7
al scolii românești7 7

de neurochirurgie
Un mare medic $1 un mare cetă

țean al țării noastre : această îmbi
nare fericită a două calități l-au ca
racterizat pc profesorul Dumitru 
Bagdasar. intemeietorul școlii de 
neurochirurgie de la noi din țară.

Dumitru Bagdasar, fiul unul (ăran 
din satul Roșlești, județul Vaslui, s-a 
născut in decembrie 1893 intr-o fa
milie numeroasă. Un timp a lucrat 
la Sanatoriul T.B.C. din Calea Șer- 
ban Vodă, iar după terminarea anu
lui trei do medicină devine student 
al Institutului medico-militar. Ia 
parte la război (intre 1916 și 1918) și 
in 1919 termină Facultatea de medi
cină din București. In această peri
oadă frecventează un timb clinica 
neurologică de la Spitalul Colentina. 
de- sub conducerea profesorului 
Gheorghe Marinescu, care îl aprecia
ză de la început pentru cunoștințele 
sale. Iși susține tez.a de doctorat in 
medicină in anul 1921. avlnd ca su
biect sindromul parkinsonian posten- 
cefalitic, temă deosebit de actuală in 
acele vremuri. Apoi lucrează ca me
dic secundar in serviciul de boli ner
voase do la Spitalul Militar.

In 1927. doctorul Bagdasar iși dă 
demisia din arma
tă și pleacă Îm
preună cu soția 
sa, dr. Florica 
Bagdasar, in Sta
tele Unite ale A- 
mericii, pentru a 
sc specializa în 
neurochirurgie. în 
clinica de neuro
chirurgie din Bos
ton, doctorul Bag- 
dașar urmărește cazurile clinice, 
iși însușește tehnicile de exami
nare a bolnavilor, iși perfecțio
nează modul de gindire, de sinteti
zare a datelor clinice pentru a pune 
diagnosticul de tumoră cerebrală și 
pentru a preciza localizarea ei, iși 
însușește tehnicile operatorii neuro- 
chirurgicale.

întors in țară, după doi ani. dr. 
Bagdasar a căutat să pună cunoștin
țele pe care le-a căpătat peste hotare 
in slujba bolnavilor. Deși avea o pre
gătire și specializare superioare, du
pă multe străduințe și cu multă tru
dă reușește să obțină numai un post 
de medic primar de neuropsihiatrie 
in provincie, unde lucrează pină in 
1933. Doctorul Bagdasar perseverea
ză. nu se lasă descurajat ; organi
zează un serviciu de neurochirurgie 
și, in. condiții cu totul precare, reu
șește să facă intervenții dificile pe 
craniu și să înregistreze rezultate o- 
peratorii bune. La inceput s-a ocu
pat mai ales de tratamentul neuro- 
chirurgical al epilepsiei. în 1933 se 
înființează, in sfirșit, un serviciu de 
neurochirurgie la Spitalul Central din 
București, conducătorul acestui ser
viciu fiind numit doctorul Bagdasar. 
Pină la moartea sa, doctorul Bagda
sar conduce acest serviciu cu .o deo
sebită competenta reușind să se im
pună prin vastele sale cunoștințe in 
domeniul neurologiei și al neurochi
rurgiei, prin indeminarea lui chirur
gicală și admirabilele rezultate ope
ratorii obținute in foarte multe ca
zuri.

Doctorul Bagdasar a fost nu numai 
un mare om de știință. Ci și un mare 
patriot, un militant pentru răstur
narea dictaturii fasciste, pentru ieși
rea din războiul criminal, pentru in
staurarea unui regim liber și demo
crat. El a luat parte activă la multe 
acțiuni inițiate și conduse de parti
dul comunist pentru atingerea aces
tui scop.

Consiliu] profesoral al Facultății 
de medicină din București, apreciind 
meritele profesionale deosebite ale 
doctorului Bagdasar, a înființat pen
tru el o conferință de neurochirurgie.

80 de ani de la nașterea 

lui Dumitru Bagdasar

rea. adeziunea cititorilor si specta
torilor.

Dar. analizind în profunzime rea
lizările obținute, orice exeget animat 
de dorința afirmării tot mai ple
nare a creației literar-artistice nu 
va ocoli și aspectele mai puțin satis
făcătoare din peisajul nostru cultu
ral. în raport cu dinamismul vieții 
noastre, cu cerințele vaste ale operei 
educative, cu faptele eroice ale aces
tor ani, creația artistică mai arc. 
credem, multe datorii dc onorat, atit 
in ceea ce privește conținutul, mesa
jul artistic, cit și în ceea cc privește 
valoarea, forța de comunicare și con
vingere. întâlnim incă in rafturile 
librăriilor volume de versuri care 
nu spun nimic, tributare unor la
mentații incoerente, mimind stări 

artificiale, anacronice. Orizontul 
nelimitat al poeziei militante, pa
triotice. civice rămine in continuare 
deschis marilor talente și marilor 
opere, unor creații cc se pot consn- 
lui in vibrante lecții de patrio
tism. de optimism socialist.

în proză apar incă numeroase lu
crări in care sint vagi rezonanțele 
epocii noastre de febrilă construcție, 
in care in locul eroilor acestui timp, 
viguroși. animați de idealuri înălță
toare, apar biete personaje fără vi
talitate, trăind mici și neinteresante 
drame, consumîndu-și existențele 
intr-un spațiu parcă atemporal, in
tr-un univers închis. Sint incă abun
dente platitudinile, paginile fără va
loare ; apar lucrări in proză care in 
locul unor mari conflicte și înfrun
tări de Idol, al surprinderii proble
melor majore ale actualității aduc in 
atenția cititorului întâmplări modeste, 
fără semnificații sociale șl otice ma
jore. Ciștigind in profunzime. înlă- 
turindu-se cu fermitate schematis
mul din perimetrul epicii, in proza 
noastră contemporană sint prezente 
totuși multe lucrări minore, in cu
prinsul cărora asistăm la prelungite 
..dileme erotice", la o nedorită în
depărtare din matca vie. dinamică a 
unui prezent evident incompatibil 
cu existența claustrată, parazitară a 
multor personaje ce populează cărți 
scrise, altfel, adesea cu remarcabil 
talent Eroul, personajul timpului 
nostru iși așteaptă incă pe marii 
săi autori. Romanelor și volumelor de 

După râ2bol, consiliul profesoral «. 
propus ca doctorul Bagdasar să fie 
numit profesor dc neurochirurgie. 
Dr. Bagdasar a refuzat insă această 
numire din motive de etică, de de
cență profesională. căc| era ministru 
in funcție cind i s-a oferit acest lu
cru. Totuși, Ministerul învâțămintu- 
lui, apreciind meritele lui profesio
nale deosebite, l-a numit profesor 
fără învoirea lui, cu puțin inainte de 
a muri.

Moartea il surprinde in plină vi
goare, in plină activitate profesio
nală și obștească. După o scurtă și 
grea suferință, pe care A indurat-o 
cu aceeași amară resemnare, pe care 
atâția ani la rind o încercase la pa
tul acelor bolnavi la care știința ră- 
minea neputincioasă, D. Bagdasar 
moare la 16 iulie 1946.

în ultimii ani ai vieții a lucrat la 
o mare monografie ncurochirurgicalâ, 
care sintetizează întreaga lui expe
riență in acest domeniu, lucrare de 
mare valoare științifică. Monografia 
— elaborată împreună cu elevul 
său, profesorul Arseni — este una 
dintre cele mat valoroase lucrări din 
domeniul științelor medicale scrise 

la noi. în a- 
ccastă carte, pro
fesorul Bagdasar 
nu face numai o 
expunere dară și 
documentată a cu
noștințelor noas
tre ncurochirur- 
glcale din vre
mea cind a alcă
tuit-o, dar im
bracă expunerea 

intr-un bogat material personal,
cu observații proprii, cu experiența
lui in acest domeniu.

Creator al actualei școli de neuro
chirurgie din țara noastră, el i-a în
vățat pe elevii săi nu numai semio
logia neurologică, tehnica operatorie 
neurochirurgicală atit de delicată și 
dificilă, dar i-a învățat să fie și ge
neroși și să îngrijească cu omenie pe 
bolnavi.

La înființarea Academiei Republi
cii Populare Române, in 1948, profe
sorul D. Bagdasar este ales membru 
titular post-mortem al acestui inalt 
for științific, ca un omagiu adus 
omului de știință, cetățeanului și 
patriotului care a fost.

Doctorul Bagdasar era aproape de 
comuniști. El il înțelegea. Ei l-au 
învățat să înțeleagă viața din jurul 
lui, să înțeleagă cauzele mizeriei și 
exploatării clasei muncitoare. El 
și-a dat seama că dobindirea unei 
vieți libere de exploatare nu este 
cu putință fără revoluția proletară, 
într-o notă a Siguranței din octom
brie 1942 se relatează că doctorul 
Bagdasar organizează mișcarea pa
triotică in universități- El aducea în 
rindurile intelectualilor cuvintul 
partidului. începind din 1943 face 
parte dintre cei care au organizat 
grupurile de Intelectuali progresiști 
și simpatizanți ai partidului comu
nist. Regimul fascist l-a considerat 
pe doctorul Bagdasar ca pe unul 
dintre fruntașii grupării antifascis
te. Doctorul Bagdasar a dat un mare 
sprijin Apărării patriotice. La 
6 martie 1945, cind guvernul Rădes- 
cu, reacționar și antipopular, este 
alungat de masele muncitorești și 
țărănești, dr. D. Bagdasar face par
te din guvernul dr. Petru Groza, 
definind Departamentul Sănătății.

Viața doctorului Bagdasar a con
stituit și constituie pentru oamenii 
de știință din țara noastră un exem
plu de îmbinare a preocupărilor de 
ordin științific cu împlinirea înda
toririlor patriotice și cetățenești.

Acad. Arthur KREINDLER 
director al Institutului 
de neurologie și psihiatrie

nuvele valoroase, purtând semnă
tura unor scriitori de prestigiu din 
generațiile mai virstnice, ca și din 
rindul tinerilor autori, sintem în
dreptățiți să așteptăm să le fie a- 
dăugate altele, mereu mai numeroa
se, înlăturindu-se mai ferm senzația 
de minor, de anacronic și artificial, 
ce se desprinde din o seamă de cărți 
de proză.

Neîndoios, un cuvint decisiv este 
de așteptat din partea criticii li
terare, mai aplicată in ultima 
vreme-, mai fermă in formula
rea judecăților de valoare, in evi
dențierea mesajului artistic. Ar fi 
de observat, după opinia noastră, că 
nu întotdeauna critica este la înăl
țimea înaltei sale misiuni. Mai apar 
incă in revistele de cultură articole 
în care se elogiază fără măsură 
creații modeste ; unele articole cri
tice se pierd in observații de deta
liu. in considerații estetizante, nu se 
manifestă combativitateâ cuvenită 
față de manifestările de impos
tură. față de lucrările tributare 
unor viziuni anacronice. Deși dez
baterea de idei, clarificarea prin
cipială. cu argumente științifice a 
unor noțiuni de bază ale esteticii 
marxiste se află mai pregnant in a- 
tenția publicațiilor culturale. a\- fi de 
apreciat că o adincire a acestor dez
bateri, raportarea concluziilor teore
tice la realitatea operelor contem
porane ar pirtea fi, in egală măsură, 
utile creatorilor, cit și iubitorilor de 
artă. în acest sens, afirmarea — cu o 
tot mai vastă și pătrunzătoare ar
gumentație — a ideilor, ideologici 
noastre, asigurarea unor replici 
ferme, combative față de concepțiile 
retrograde, burgheze, ivite in al
te părți ale lumii ar determina o 
creștere a eficienței orientative a 
dezbaterilor critice. Coexistența paș
nică a ideologiilor — așa cum s-a 
subliniat la plenara partidului din 
noiembrie — nu este posibilă. Avem 
o ideologie clară, marxlst-leninistă, 
ideologia partidului ndstru. singura 
în stare să asigure dezvoltarea su
perioară a artei și culturii socialiste 
românești, în numele căreia și pen
tru afirmarea căreia trebuie să se 
acționeze în permanență in intreg 
frontul literar-artistic.

„Sursa principală de inspirație pen
tru omul de artă, indiferent de na
ționalitate, trebuie să fie viața șl 
munca eroică a poporului nostru, a 
constructorilor — români, maghiari, 
germani șl de nlte naționalități — ai 
noii orinduirl sociale, spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Acesta este 
izvorul viu, dătător de viață care 
poale să înnobileze orice operă, să 
facă din artist un creator dc valoare, 
nemuritor".

Este un mare și nobil îndemn.
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Excclcnfei Sale Domnului WILLY BRANDT 
Car.rcUirul Republicii Federale Germania

... ,Cu oaizi’ «-ici rte-n BO-n aniversari a zilei dumneavoastră de naștere, 
“?sni ' 1*f * 1,5l,ari «'rdlnle $i cele mai bune urări de sănătate și trei- 

rn'ti i in activitatea prodigioasă pe care o desfășu-

Ieri In tară : Vremea s-a încălzit 
in cea mai mare parte a țării. Cerul 
a fost variabil, mai mult noros, In 
Banat, Crișana, Maramureș, cea mai 
mare parte a Transilvaniei, unde au 
căzut ninsori temporare. Treptat, în 
cursul după-amiezii, in Banat și ves
tul Crișanei, ninsorile s-au transfor
mat in lapoviță și ploaie. Vintul a 
suflat moderat, prezentînd intensifi
cări locale in estul țării și in Podi
șul Transilvaniei, spulberind. pe a- 
locurl, zăpada. Temperatura aerului, 
la ora 14, oscila intre minus 5 grade 
la Joseni și plus 8 grade la Calafat 
în București : Vremea a fost in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit 
Temperatura maximă a fost de plus 
3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 șl 21 decembrie. în țară : Cerul 
va fi mal mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare in jumătatea de 
nord a țării și locale in rest. Vini 
moderat, cu intensificări de scurtă
durată. Temperaturile minime vor £1 
cuprinse între minus 8 și zero grade, 
mai coborite In a doua parte a in
tervalului, Iar maximele vor oscila 
Intre minus 6 șl plus 4 grade, pe a- 
iocuri mai ridicate in prima zi. în 
București : Cer mai mult noros. 
Temporar precipitații. Vlnt mode
rat. Temperatura ușor variabilă.

v\!rR?’tTe binJ e dumneavoastră. îmi amintesc cu plăcere de con- 
1%°, ”'*,™  ''■’'voastră Si sint încredințat efi ele vor duce la o dez-

V djraN.) a relațiilor si cooperării dintre țările noastre, in Mosul 
cesor doua popoare, al păcii ți colaborării Internationale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului WILLY BRANDT
Cancelarul Republicii Federale Germania

- Jml.face Plăcere să vA adresez, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
# lei de naștere, felicitările mele cordiale și cele mai sincere urări de 
s-mâta te. fericire și de activitate rodnică în înalta funcție de cancelar al 
Republicii Federale Germania.
. Cil Vli‘prul nc '-a oferi noi prilejuri pentru a continua schimbul
ae idei m interesul țărilor noastre. al înțelegerii și păcii in lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimate tovarășe Strougal,
Permileți-mj ca. în numele Consiliului de Miniștri al Republicii 

S c.misie Rumania și al meu personal, să vă exprim dumneavoastră și 
guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace profunde condo’eanțe in 
le?'<tură cu pierderile de vieți omenești cntra’e de explozia de la cămi
nul întreprinderii „Plastimat" din orașul Tarhov.

ă ă rog. totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sentimentele 
noastre de sinceră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Cons:liului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Primire la Marea Adunare Națională
Luni dimineața, tovarășul Stefan 

Voi tec. președintele Marii Adunări 
Naționale, a primit delegația Uniu
nii Centrale a Cooperativelor Agrico
le din Republica Arabă Egipt.. condu
să de Ahmcd Younes, deputat tn A- 
dunarea Poporului, președintele Uni
unii Centrale a Cooperativelor Agri
cole.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de cordialitate, 
au participat Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei permanente pen-

*
Membrii delegației Uniunii Cen

trale a Cooperativelor Agricole din 
Republica Arabă Egipt, care se află 
într-o vizită in țara noastră, s-au 
in: Unit, luni la amiază, cu repre
zentanți ai ziarelor centrale din Ca
pitală și ai revistelor de specialitate, 
ai Agerpnesului și Radioteleviziunii.

Cu acest prilej. Ahmed Younes, 
membru al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe, președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Agricole din R.A. 
Egipt, conducătorul delegației, a în
fățișat drumul parcurs de R.A. Egipt 
după revoluția din 1952. subliniind 
măsurile Întreprinse de statul egip
tean pentru înlăturarea urmărilor 
asupririi coloniale și feudale, pentru 
aplicarea reformelor agrare, pentru 
dezvoltarea economiei naționale.

Ahmc-d Younes a subliniat rolul 
cooperativelor in organizarea și con
ducerea agriculturii, relevind posibi
litățile acestora pentru recuperarea 
terenurilor din zona deșertului prin 
folosirea irigațiilor, ca urmare a con
struirii barajului de la Assuan și 
prin extinderea mecanizării.

Menționind colaborarea în dome
niul pregătirii cadrelor pentru agri
cultură cil tara noastră, vorbitorul a 
spus : Uniunea Națională a Coope
ra'iv^lor Agricole de Producție din 
România oferă, pe baza protocolului 
încheiat anul trecut, un important 
număr de burse pentru pregătirea 
cadrelor de ingineri agronomi și 
doctoranzi pentru specializare de a- 
gronomi și mecanizatori din Repu
blica Arabă Egipt. Transmiți nd mul
țumiri din partea uniunii egiptene 
pentru această colaborare, oaspetele 
și-a exprimat convingerea că aseme
nea relații se vor dezvolta pe viitor

Primire la Consiliul
Tovarășul Mihai Dales, președin

tele Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a primit luni delegația Federației 
Muncii din R. A. Egipt, în frunte 
cu AU Mahrous Ghanem. membru 
al Comitetului Uniunii Socialiste 
Arabe din guvemorarul Alexandria, 
care se află in țara noastră într-o 
vizită de studiu și prietenie, ca oas- 
pete al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Semicentenarul Filarmonicii
de stat din Oradea

ORADEA (Coi .spondentul ..Scin- 
fe /. Dumitru Gâță). — Luni 
seara la Teatrul de stat din Oradea, 
in prezența reprezentanților organe
lor locale de partid și de stat, ai 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. a unui numeros public, a 
avut loc festivitatea inaugurală a 
manifestărilor prilejuite de împlini
rea a 50 de ani de la înființarea 
filarmonicii de srat din localitate. 
Cu acest prilej, colectivului filarmo
nicii i-a fost conferit Ordinul Me
ritai Cultural clasa I. iar 25 de mu
zicieni au fost distinși cu ordine și 
medalii.

După festivitatea de deschidere a 
avut loc concertul omagial, susținut 
de filarmonica din Oradea, cu con
cursul corului Filarmonicii de stat

La C. P. L. Arad j

Se pregătesc noutățile anului 1974 j
i 

î

I
I
I 

j 

ț

ARAD (Corespondentul „Scin- 
teii". Constantin feimion). — Di
versificarea producției, asimila
re-a in procesul de fabricație a 
unor noi produse competitive 
atu in țară, cit șl pe piața ex
ternă sint obiective majore că
rora colectivul de muncă d? 13 
Combinatul de prelucrare a lem
nului dm Arad le acordă o deo
sebită atenție. Dintre noutățile 
pe care creatorii de mobilă a- 
rădeni le pregătesc pentru anul 
viilor se remarcă sufrageria 
..Manuela*'  in stil renaștere ger

tru agricultură și silvicultură a 
M.A.N.. Ion Mărgineanu, secretar al 
Marii Adunări Naționale, și Titus 
Popescu, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
dc Producție.

Cu acest prilej, au fost mențio
nate cu satisfacție bunele relații pe 
multiple planuri stabilite intre cele 
două țări, relevîndu-se rolul parla
mentelor in dezvoltarea lor continuă, 
in interesul păcii și colaborării in
ternaționale. (Agerpres)

♦
și in alte domenii, ca cel al recupe
rării și ameliorării de terenuri pen
tru agricultură.

Răspunzind apoi întrebărilor adre
sate de ziariști cu privire la relațiile 
dintre Uniunea Socialistă Arabă și 
Partidul Comunist Român, dintre 
România și R.A. Egipt, Ahmed You
nes a arătat că vizitele reciproce 
aduc o importantă contribuție in di
recția lărgirii și întăririi acestor le
gături. In acest sens, el a subliniat 
însemnătatea vizitei efectuate anul 
trecut in Republica Arabă Egipt de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. vizită 
care a avut o influentă foarte mare 
asupra dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări. Vorbitorul a relevat, 
de asemenea, activitatea nobilii des
fășurată dc președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România pentru instaurarea păcii In 
Orientul Apropiat.

In legătură cu situația din această 
zonă. Ahmed Younes a spus : Po
porul egiptean crede in pace, o do
rește sincer, dar vrea ca ea șă se 
bazeze pe justiție, pe respectul re
ciproc al popoarelor. Israelul — a 
adăugat el — ar trebui să înțeleagă 
că numai retrăgindu-se in granițele 
sale poate trăi in pace cu noi. Egip
tul este împotriva războiului și do
rește sâ trăiască in pace cu toată 
lumea.

Impărlășindu-și impresiile despre 
România. Ahmed Younes și-a ex
primat satisfacția că și cu prilejul 
acestei călătorii a putut constata 
marile realizări obținute de poporul 
român in industrie, agricultură și in 
alte domenii. Noi ne bucurăm de 
toate aceste progrese — a încheiat 
vorbitorul — ca de propriile noastre 
victorii.

Central al U.G.S.R.
Cu acest prilej, intr-o atmosferă 

cordială, de prietenie, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la acti
vitatea și preocupările celor două 
centrale sindicale in etapa actuală, 
relevindu-se cu satisfacție relațiile 
de prietenie și cooperare existente 
intre U.G.S.R. și Federația Muncii 
din R. A. Egipt, voința comună de 
a acționa și in viitor pentru extin
derea și diversificarea acestora.

dm Cluj. Manifestările muzicale vor 
continua pină la data dc 23 decembrie 
cuprinzind și localitățile Beiuș. Sa- 
lonta și Vadu Crișului.

Colectivul filarmonicii de stat a 
adresat Comitetului Central al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
o telegramă, in care se spune : -N'e 
angajăm in fața conducerii superioa
ra d: partid și de stat, a dumnea- 
voastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom pune toa
tă devoțiunea și priceperea noastră 
prin a da noi valențe măreței opere 
de educație artistică a maselor largi 
d? oameni a! muncii de pe aceste 
meleaguri, români, maghiari și de 
alte naționalități. pentru realizarea 
aceluiași nobil deziderat : formarea 
omului nou. constructor al socialis
mului și comunismului*'.

mană. holul „Nicoleta** in stil \
Ludovic al XV-lea, un complex t
de piese de mobilă format din ’
dormitorul ..Malaga**, cabinetul V
de lucru ..Figaro**. sufrageria /
..Velasques" și holul „Casandra" )
în stil renaștere spaniolă. pre- i
cum și o suită de măsuțe stil, '
avind tăbliile din plăci de mar- ț
mură. în aceste zile, specialiștii i
combinatului pregătesc setul de 1
mostre din aceste produse care l
vor fi expuse la Tirgul interna- ’
i.onal de mobilă de la Kftln, ț
Republica Federală Germania. i

PRIMIRI IA PREȘEDINTELE CONSILIUllil
DE MINIȘTRI. ION GHEORGHE MAURER

Ambasadorul Iranului
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Ghcorghe Maurer, a primit, 
luni la amiază, pe ambasadorul Ira
nului la București. Sadcgh Sadrlch.

Ambasadorul Republicii Populare Congo
In cursul zilei dc luni, președin

tele Consiliului de Miniștri. Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe am
basadorul Republicii Populare Con
go la București, Eugene Germain 
Mankou, in legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

Plecarea tovarășului 
Stane Dolant

secretar al Biroului Executiv al Prezidiului U. C. I.
Luni seara a părăsit Capitala to

varășul Stane Dolanț. secretar al 
Biroului Executiv al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o scurtă vizită prietenească 
de lucru in țara noastră.

Tovarășul Stane Dolanț a fost În
soțit de Vlado Obradovici. șeful 
Secției pentru relații și legături ex
terne a Prezidiului U.C.I.. și An- 
gelko Blajevici, director in Secreta
riatul Federal pentru Afaceri Ex
terne.

La plecare, in Gara Bănoasa, au 
fost prezenți tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al

Sosirea unei delegații guvernamentale 
a R. S. Cehoslovace

în Capitală a sosit luni dimineață 
delegația guvernamentală a R. S 
Cehoslovace, condusă de Jăn Gregor, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. care va părticică la lucrările 
celei de-a VlI-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ceho- 
slovace de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,
*

La Consiliul de Miniștri au început 
luni după-amiază lucrările celei dc-a 
VlI-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-cehoslovace de 
colaborare economică și tehnico-ștl- 
ințifică.

Delegația română este condusă de 
Ion Pățam -vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, iar delegația ceho
slovacă de Jăn Gregor, vicepreședin
te al guvernului.

La lucrările sesiunii participă re
prezentanți ai unor instituții centrale 
economice din cele două țări.

Sosirea unei delegații guvernamentale
a R. P.

Luni dimineața a sosit in Capitală 
o delegație guvernamentală a R. P. 
Mongole, condusă de D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Din delegație face parte 
D. Saldan, prim-vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a planificării a 
R. P. Mongole, președinte al Comi
siei pentru relații economice externe.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost întâmpinați de Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Mihai, ministru se
cretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
și Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și de al
te persoane oficiale.

Potențialul indus
trial al Uniunii Sovie
tice s-a Îmbogățit 
anul acesta cu o serie 
de importante obiecti
ve intrate in funcțiu
ne, care aparțin unor 
ramuri diferite ale e- 
conomici naționale, 
producția lor urmind 
să aducă o contribu
ție de seamă la reali
zarea sarcinilor de 
plan ale celui de-al 
treilea an al actualu
lui cincinal.

Cel mai important 
dintre ele este furna
lul nr. 5 de la combi
natul siderurgic din 
Novolipețk, cel mai 
mare din U.R.S.S. și 
din Europa, cu un vo
lum de 3 240 metri 
cubi și o producție a- 
nuală de două milioa
ne două sute de mii 
de tone de fontă. A- 
gregalul are patru 
guri de scurgere a 
metalului lichid și o 
a cincea pentru eva
cuarea zgurei. El dă 
intr-o zi 16—20 șarje, 
constituind astfel un 
izvor aproape conti
nuu de metal. Pentru 
accelerarea topirii mi
nereului. in furnal se 
insuflă gaze îmbogăți
te cu oxigen in pro
porție de 30 la sută și 
încălzite in prealabil 
la o temperatură de 
1 200 grade. Dirijarea 
încălzitoarelor de aer 
și a procesului tehno
logic al insuflării ae
rului 'sint in Întregi
me automatizate. Fur
nalul este dotat cu un 
complex de aparat» 
de măsură și contre' 
care iși trimit semna 
lele la un panou cen 
trai de comandă.

Pentru instalarea 
uriașului agregat si
derurgic, constructorii 

au excavat șl deplasat 
circa patru milioane 
metri cubi dc pămint. 
au turnat aproxima
tiv două milioane 
metri cubi de beton 
monolit și armat, au 
montat 40 000 de tone 
de construcții meta
lice și zeci de mii 
de tone de utilaje.

țevi și conducte. Pen
tru a accelera lucră
rile. in etapa finală 
de construcție a fur
nalului au venit h 
Novolipcțk construc
tori calificați și din 
alte părți, iar din re
giune, râspunzlnd che
mării comitetului re
gional de partid, au 
sosit să dea o mină 
de ajutor 1 300 de co
muniști și comsomo- 
llști. Astfel, pe șan
tier s-au concentrat 
in această etapă peste 
9 000 de muncitori 
care au lucrat cu ab
negație. dind dovadă 
de un înalt grad de 
organizare. Termenele

ir. legătură cu plecarea » definiti
vă din țară.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, n 
participat Nicolae Ghcnea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

La Întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Vasilc Gliga. adjunct ai 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadeL

★
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 

București, Iso Njegovan, a oferit, 
luni scara, un dineu cu ocazia pre
zenței in țara noastră a tovarășului 
Stane Dolanț.

La dineu au luat parte tovarășii 
Paul Niculescu-Mizll, Dumitru Po
pescu, alte persoane oficiale.

(Agerpres) 

delegația a fost salutată de tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române in comisie, de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

/X fost prezent Miroslav Sulek. 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
BucureștL (Agerpres)

♦
A fost prezent ambasadorul R.S. 

Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek.

Sesiunea examinează modul de în
deplinire a recomandărilor adopta
te anterior, probleme privind posi
bilitățile de dezvoltare in continua
rea relațiilor- de colaborare și coo
perare economică și tehnico-științifi- 
că româno-cehoslovace.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor 
sesiunii, Ion Pățan a oferit un dineu 
in saloanele restaurantului „Athenăe 
Palace*',

(Agerpres)

Au fost de față Giambyn J. Nia- 
maa, ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole la București, și membri 
ai ambasadei.

★
In aceeași zi. la Consiliul de Mi

niștri au început convorbiri in le
gătură cu lărgirea și diversificarea 
relațiilor de colaborare economică și 
tehnico-științifică intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă.

Delegația română la convorbiri este 
condusă de Janos Fazekas, iar dele
gația mongolă de D. Gombojav.

(Agerpres)

au putut fi scurtate 
intr-o serie de cazuri, 
ca urmare a aplicării 
unor metode avansate 
și ingenioase. De pil
dă, proiectul prevedea 
o durată de circa o 
lună pentru betonarea 
fundațiilor încălzitoa
relor de aer. Aplicind 
metoda turnării con

uR ș ș. însemne noi pe harta 
șantierelor cincinalului

tinue a betonului cu 
ajutorul basculantelor 
de pe estacade spe
ciale. inginerii au fă
cut posibilă turnarea 
celor 7 500 de metri 
cubi de beton doar 
intr-o săptămină.
Acum furnalul dă 
fontă, Iar colectivul 
său de muncitori și 
ingineri caută să atin
gă parametri de pro
ducție tot mal inalți.

Un nou complex de 
fabricare a Îngrășă
mintelor azotoase a 
intrat in funcțiune — 
cu un an Înainte de 
termenul stabilit — 
in cadrul combinatu
lui chimic Nevinno-

Cronica zilei
SOSIREA REPREZENTANTULUI 
EMIRULUI STATULUI KUWEIT

La 17 decembrie a sosit In Capita
lă AU Zakaria Al Ansarl. ambasa
dorul Kuweitului la Moscova, repre
zentant al șeicului Sabah Al Snlcm 
A| Sabah, emirul statului Kuweit.

★
Luni după-amiază a sosit la Bucu

rești Torfinn Oftcndal, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Norvegiei In Republica Socialistă 
România.

ADUNARE CONSACRATA 
ANIVERSARII 

FORȚELOR ARMATE POPULARE 
ALE R.D, VIETNAM

Luni după-amlazft, la Casa centra
lă a armatei a avut loc o adunare 
consacrată aniversării Forțelor Ar
mate Populare ale Republicii Demo
crate Vietnam, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari șl 
subofițeri din garnizoana București. 
Au fost prezenți Nguyen Dang 
I-Ianh, ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București. Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud la București, membri 
ai celor două ambasade. Adunarea a 
fost deschisă de generalul-maior Vic
tor Volchiță, secretar adjunct al 
Consiliului politic superior, care a 
adresat un călduros salut militarilor 
Forțelor Armate Populare ale Repu
blicii Democrate Vietnam.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit ambasadorul Nguyen 
Dang Hanh. Participant la aduna
re au vizionat apoi o fotoexpoziție 
și filme infățișind aspecte din viața 
șl activitatea poporului și militarilor 
din Republica Democrată Vietnam.

★
Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea Iul Ovîd Densușianu, 
filolog, istoric literar, folclorist și 
poet român, Uniunea scriitorilor, In 
colaborare cu Universitatea populară 
București, a organizat, in Capitală, 
o manifestare omagială.

★
Luni s-a înapoiat în Capitală dele

gația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, con
dusă de Andrei Vela, vicepreședinte 
al institutului, care, la invitația 
Societății Renano-Westfale de relații 
cu străinătatea din Dortmund, a fă
cut o vizită în R.F. Germania.

(Agerpres)

Sesiune 
științifica J ■>

înccpind de luni, se desfășoară, la 
București, lucrările unei sesiuni ști
ințifice. organizată de Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia. la care participă directori ai 
muzeelor din țară, cadre didactice 
universitare, muzeografi, cercetători.

Reuniunea iși propune, așa după 
cum sublinia la deschidere prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, să dezbată prin
cipalele probleme pe care le 
ridică in prezent activitatea mu
zeală, in vederea ridicării ei 
pe o treaptă superioară, cores
punzător sarcinilor de mare răspun
dere ce revin muzeelor in educarea 
oamenilor muncii in spiritul patrio
tismului, al înaltelor idealuri ale 
poporului nostru.

în acest sens, dezbaterile vizează 
găsirea celor mai potrivite forme și 
metode de lucru pentru conservarea 
valorilor cultural-istorice. imbogăți- 
rea continuă a patrimoniului muzeal 
românesc și, legat de aceasta, creș
terea contribuției cercetării arheolo
gice și istorice Ia completarea și 
diversificarea fondului muzeistic, 
perfecționarea activității cultural- 
educative de masă pe care o desfă
șoară aceste instituții. Rețin, de a- 
semenea, atenția referatele și comu
nicările care reflectă preocupările 
specialiștilor pentru optimizarea re
țelei publlc-muzeu și transformarea 
acestuia din urmă intr-un factor di
namic de instruire și educație, pre
cum și cele privind dezvoltarea co
laborării dintre aceste instituții.

Lucrările sesiunii se desfășoară in 
ședințe plenare și pe secții de spe
cialitate. (Agerpres) 

missk din ținutul Sta
vropol. El marchează 
realizarea, pentru pri
ma oară in Uniunea 
Sovietică, a unui agre
gat de mare tonaj de 
producere a amonia
cului, cu o capacitate 
de 400 000 tone pe an 
și cu un înalt grad de 
automatizare. Funcțio

narea lui este asigu
rată de numai 11 oa
meni. Operatorii res
pectivi au fost aleși 
dintre cei maj buni 
muncitori ai secțiilor 
mai vechi ale combi
natului. Ei s-au pre
gătit temeinic pe plan 
teoretic, iar in perioa
dă montării și încer
cării instalațiilor au 
ciștlgat și deprinderile 
practice necesare. Ast
fel, combinatul șl-a 
adăugat o importantă 
capacitate suplimen
tară de producție, fă
ră ca numărul total al 
muncitorilor săi să 
sporească. în actualul 
cincinal, combinatul

chimic din Nevinno- 
missk urmează să-și 
dubleze producția de 
îngrășăminte mine
rale.

La hidrocentrala 
Kanev, de pe Nipru, 
în Ucraina, blocurile 
energetice nr. 5 și 6 au 
fost instalate intr-un 
răstimp mai scurt cu

două luni fată de cel 
prevăzut inițial, ceea 
ce înseamnă, in a- 
cest caz, o producție 
suplimentară de ener
gie electrică de cel 
puțin zece milioane 
kilowați-ore.

In cursul actualului 
cincinal, producția de 
minereu de fier a 
Uniunii Sovietice va 
crește cu 52 500 000 to
ne. Aproape jumătate 
din acest surplus va 
fi asigurată deașa-nu- 
mita „Anomalie mag
netică de la Kursk**,  
unde se lucrează din 
plin la deschiderea 
de noi cariere, la con
struirea de noi com

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII NIGER

Excelenței Sale Domnului DIORI HAM ANI
Președintele Republicii Niger

NIAMEY

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Niger, transmit Exce
lenței Voastre călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală, de noi succese pe linia dezvoltării economice a țării dum
neavoastră.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie dintre țările noastre 
se vor dezvolta multilateral în Interesul ambelor popoare șt al colaboră
rii internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiltului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în deșertul din nor
dul Nigerului — stat 
caro sărbătorește as
tăzi un deceniu și ju
mătate de la procla
marea republicii — in 
locurile pe unde pină 
nu de mult treceau 
doar arareori nomazii, 
se înalță unul dintre 
cele mai tinere orașe 
ale țării, Agadăs. La 
250 km nord de a- 
ceastă localitate au 
început să fie exploa
tate zăcămintele de 
uraniu nou descoperi
te. Unul din cele mai 
bogate zăcăminte — 
estimat la 20 000 tone 
— se află la Arlik. 
S-au mai descoperit 
rezerve la Azelik, A- 
kouta și Madouela. Pe 
lingă conținutul ridi

cat de uraniu, aceste 
zăcăminte prezintă a- 
vantajui că se află la 
o mică adincime. Po
trivit cifrelor oficiale, 
producția de uraniu a 
atins anu! trecut 867 
de tone față de 410 
tone realizate in anul 
1971, tar in 1975 ur
mează să atingă 1 500 
de tone. Totodată, au 
fost depistate zăcă
minte de cupru lâ 
Donkolo, de molibden 
— la Kourkl, de ni
chel — la Fan tio. 
Prospecțiunile au dat, 
de asemenea, la iveală 
Importante rezerve de 
cărbune și fosfați.

Extracția și prelu
crarea uraniului șl 
punerea in valoare a

*
afacerilorMinistrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o te
legramă de felicitare ministrului

Ședința Comitetului Executiv al Federației
Mondiale a Tineretului Democrat (F.M.T.D.)

Luni dimineață au început In 
București lucrările Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D. Pe ordinea dc zi 
se află înscrise bilanțul activității 
desfășurate de F.M.T.D. în perioada 
care a trecut de la ultima reuniune 
a Comitetului Executiv șl propune
rile de activități pentru anul 1974. 
convocarea și pregătirea celei de-a 
IX-a Adunări a F.M.T.D., propune
rile de buget penfru anul viitor, 
precum și aprobarea unor noi afi
lieri.

In cadrul desfășurării lucrărilor 
Comitetului Executiv al F.M.T.D. vor 
avea loc și reuniuni consacrate soli
darității cu lupta tineretului din di
ferite țări ale lumii, împotriva im
perialismului, a colonialismului și 

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze

în perioada 10—14 decembrie 1973. 
la București a avut loc ședința a 
39-a a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze.

La lucrări au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R. : Bulga
ria, Cehoslovacia. Cuba, R. D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria, 
Uniunea Sovietică.

In conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I., la 
ședința comisiei a luat parte șl o 
delegație a Iugoslaviei.

Conform programului complex al 
adincirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R., comisia 
a examinat problemele privind dez
voltarea colaborării între țările inte
resate membre ale C.A.E.R. in legă
tură cu creșterea mai Intensă a ex
tracției proprii de țiței și gaze, prog
nozele preliminare ale necesarului de 
țiței, gaze și produse petroliere, rea
lizarea lucrărilor privind planifica
rea in comun a fabricării unor pro-

binate de înnobilare. 
Produce concen
trate cu un procent 
de 66—67 la 6Ută pri
ma tranșă a combina
tului de înnobilare 
Lebedinskil din apro
pierea orașului Gub
kin, care va prelucra 
anual șapte milioane 
și jumătate tone de 
cuarțite feruginoase, 
producția totală ur
mind să atingă trei 
milioane tone de con
centrate de calitate 
superioară. Toate pro
cesele tehnologice sint 
automatizate.

Printre zecile de în
treprinderi apărute in 
ultima vreme pe har
ta tării se numără și 
uzina de nichel din 
localitatea Pabugskoe, 
din regiunea Kirovo
grad, una dintre cele 
mai importante uni
tăți ale metalurgiei 
neferoase sovietice, 
unde funcționează cele 
mai mari cuptoare 
electrice din țară. 
Producția de fero- 
nichel rafinat a noii 
întreprinderi va fi u- 
tilizatâ la obținerea de 
oțeluri slab aliate.

Desigur, in afara o- 
biectivelor amintite, 
ar mai putea fi men
ționate multe alte
le. a căror naște
re determină mereu 
modificări pe harta 
șantierelor cincinalu
lui. Iar toate aceste 
modificări, care Îm
bogățesc continuu pei
sajul Industrial al 
U.R.S.S., sint o dovadă 
Convingătoare a hăr
niciei și capacității 
creatoare a construc
torilor comunismului.

S. PODINA 

celorlalte bogății des
coperite constituie o 
alternativă Ia econo
mia agrară tradiționa
lă. in cadrul căreia 
arahidele constituiau, 
pină nu demult, sin
gura sursă de veni
turi din export.

în spiritul relatlitor 
de prietenie si solida
ritate pe care țara 
noastră le dezvoltă cu 
tinerele state africane, 
între România șl Ni
ger s-au stabilit legă
turi de prietenie și 
colaborare ce se dez
voltă in interesul ce
lor două țări si po
poare, al cauzei păcii 
Si cooperării în lume.

A. BUMBAC

externe al Republicii
Niger, Boukary Sabo, ck ocazia zi
lei naționale a acestei țări.

neocolonialismuluî, pentru pace, de
mocrație și progres social.

Participanții la reuniune au fost 
salutați de către tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.

în continuare, Roberto Viezzi, pre
ședintele F.M.T.D., și Alain The- 
rouse, secretar general, au prezentat 
rapoarte la punctele înscrise pe or
dinea de zi.

In cadrul ședinței de după-amiază 
au început dezbaterile și au avut 
loc reuniunile consacrate exprimării 
solidarității cu tineretul și popoarele 
arabe, precum și cu tineretul și po
porul chilian.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

duse ale industriei de prelucrare a 
țițeiului ; de asemenea, a stabilit mă
suri pentru îndeplinirea altor sarcini 
ale comisiei, care decurg din hotă
rârile ședinței a 64-a a Comitetului 
Executiv al consiliului.

Comisia a examinat stadiul și a 
aprobat măsurile de prim ordin, în
dreptate spre preintîm pi narea poluă
rii atmosferei și apelor de către în
treprinderile industriei extractive de 
țiței, de prelucrare a țițeiului și de 

.gaze ; a elaborat proiectul progra
mului colaborării tehnico-științifice 
pe perioada pină in anul 1980 in do
meniul protecției și îmbunătățirii 
mediului înconjurător.

Comisia a examinat și a adoptat 
materialele elaborate de organele 
sale de lucru privind problemele de 
geologie a zăcămintelor de țiței și 
gaze, perfecționarea -tehnicii și teh
nologiei forajului sondelor la mari 
adincimi, capacitățile și schemele 
tehnologice optime ale rafinăriilor, 
inclusiv elaborarea măsurilor în 
scopul reducerii conținutului compu
șilor de plumb in benzinele auto, 
precum și alte probleme. A adoptat 
stabilirea unificată a principalelor ti
puri de producție a Industriei de 
petrol și gaze.

Au fost examinate propunerile pri
vind perfecționarea în continuare a 
activității comisiei și a organelor ei 
de lucru și a fost adoptat planul de 
lucru al comisiei pe perioada urmă
toare.

Comisia a adoptat recomandări co
respunzătoare pentru problemele sus
menționate.

Ședința Comisiei permanente b 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze s-a desfășurat intr-o atmos
feră de prietenie și in spiritul în
țelegerii reciproce.

vremea



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT
• încheierea convorbirilor israeliano-americane • Decla

rațiile secretarului de stat ol S.U.A. • întrevederi 
siriano-egiptene

TEL AVTV 17 (Agerpres). — Secre
tarul de stat al S.U.A.. Henry 
Kissinger, și-a încheiat, luni, vizită 
oficială in Israel, și. cu aceasta, tur
neul care l-a condus, succesiv. pr:n 
șapte state : Algeria. Republica Arabă 
Egipt, Arabia S.audită. Siria, lorda- 
iva. L ban si Israel.

După cum s-a anunțat, turneul r 
fost consacrat, in esență, exam.nării, 
cu oficialitățile țărilor vizitate, a 
unor probleme referitoare la orga
nizarea și deschiderea conferinței 
de pace in problema Orientului 
Aprop at, programată pentru 21 de
cembrie. la Geneva.

In legătură cu aceasta, secretarul 
d' stat al S.U.A. a precizat, la sfir- 
șitu] a peste 10 orc dc convo-biri a- 
vute cu primul ministru Golda Meir, 
precum și cu aîti membri ai guver
nului d? la Tel Aviv. că „Israelul 
va fi prezent Ia conferința de pace 
de la Geneva" ..Am fost informat, 
a spus el, că dacă și ce'e'alte nărți 
vv fi prezente, l'-aelul va trinv+e, 
la rindul său. o delegație la confe
rință".

El a menționat, totodată, că „s-a 
ajuns la un acord total cu guver
nul israclian in legătură cu demer
surile necesare a fi întreprinse pină 
la deschiderea conferinței de la Ge
neva".

Referindu-se la ansamblul discu
țiilor uurtate in cadrul tu-neului 
său. Kissinger a prec zat. de ase
menea. că ..s-a căzut de acord ca 
faza de deschidere a confer nței să 
fie consacrată negocierilor referitoa
re la separarea forțelor".

★
DAMASC. — Președintele Siriei. 

Hafez Assad, l-a primit luni ne mi
nistrul eciptean al afa-^ri’^- ext?-- 
ne. Ismail Fahmy, sosit intr-o vi
zită oficială la Damasc. Au fost dis
cutate o serie de probleme privind 
proiectata conferință de pace asu
pra Orientului Apropiat

Desfășurarea 
țiunilor Unite

sub auspiciile Na- 
a lucrărilor Confe-

rinței dc pace dc la Geneva asupra 
Orientului Apropiat este determina
tă nu numai dc considerente dc for
mă. dar mai Ales de elemente dc 
conținut — afirmă. Intr-un edito
rial. cotidianul egiptean „Al A- 
hram". Orice indiferență față do 
rolul O.N.U., chiar in probleme de 
formă, ar constitui un precedent 
pentru neglijarea rezoluțiilor Na
țiunilor Unite ci bază pentru o re
glementare fundamentală a situa
ției din zonă — precizează ziarul.

AMMAN 17 (Agerpres). — Rezul
tatele convorbirilor secretarului dc 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, cu 
oficialitățile iordanicne au fost exa
minate. in cursul reuniunii săptă- 
minale a Consiliului dc Miniștri al 
Iordaniei, reunit duminică, sub pre
ședinția lui Zcid Rifai. prim-minis- 
tru și ministrul afacerilor externe.

Intr-un mesaj adresat parla
mentului iordanian, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
declară că „va depune toate efor
turile in limitele competențelor și 
responsabilităților sale, in vederea 
instaurării unei păci juste și dura
bile in Orientul Apropiat".

Mesajul constituie un răspuns la 
o notă a parlamentului iordanian, 
adresată secretarului general al 
O.N.U.. prin caro acesta era infor
mat asupra „violărilor comise de 
către Israel in teritoriile ocupate".

Secretarul general al Națiunilor 
Unite a informat, de asemenea, par
lamentul iordanian că președintele 
Comisiei speciale a O.N.U. a primit 
însărcinarea de a efectua o anchetă 
in aceste teritorii.

♦
KUWEIT 17 (Agerpres). — Cabi

netul kuweitian a examinat în cursul 
reuniunii sale de duminică unele 
probleme economice și petroliere, 
precum și mesajul transmis de pre- 
șed n’ele Egiptului, Anwar Sadat, 
emirului Kuweitului. Sabah al Sa
lem al Sabah, asuora rezul'atelor 
ultimelor convorbiri purtate. la 
Cairo, cu secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

„JAPONIA TRECE PRINTR-0 SERIOASĂ CRIZĂ ECONOMICĂ"
Declarațiile ministrului comerțului internațional 

și Industriei
TOKIO 17 (Corespondență de la 

P. Diaconu). — Luni au intrat in 
vigoare, in Japonia, măsurile hotă- 
rite de guvernul nipon pentru a pu
ne capăt scurgerii continue din țară 
a rezervelor valutare și pentru in
stituirea unui control sever asupra 
fondurilor utilizate in exterior de 
japonezi. Aceste măsuri, calificate 
drept drastice, au fost determinate 
de deteriorarea balanței de plăți, 
care, in noiembrie, a înregistrat un 
deficit record si de reducerea con
stantă. in ultimele luni, a rezervelor 
valutare.

La Tokio se relevă că actuala cri
ză a petrolului a pus Japonia in si
tuația de a-si revizui oolitica si 
structura economică. .Japonia — a a- 
rătat ministrul comerțului intema-

tional și industriei, Yasuhiro Na- 
kasone — trece printr-o serioasă cri
ză economică; el a declarat in Dietă 
că „situația este dc așa natură, incit 
guvernul ar putea trece la suspenda
rea parțială, obligatorie, a furnizării 
de energie electrică destinată indus
triei și consumului public. Aceasta 
s-ar putea intimpla in ianuarie sau 
februarie, in funcție de posibilitățile 
de aprovizionare cu petrol".

.,Asahi Evening News" relevă că 
prin creșterea de 3.2 la sută a pre
țurilor cu ridicata, in luna noiembrie, 
Japonia a pășit, evident, intr-o pe
rioadă de „Inflație malignă". Acest 
fapt se va reflecta, cu siguranță, a- 
supra costului vieții, care este cu 15 
la sută mai mare decit anul trecut.

Protocol româno-bulgar
privind colaborarea și cooperarea in domeniul folosirii

energiei atomice
SOFIA 17 (Corespondentă dc la 

C. Amariței). La 17 decembrie a fost 
semnat la Sofia protocolul do punere 
in aplicare in cursul anilor 1974— 
1975 n Acordului dintre guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Populare Bul
garia privind colaborarea și coope
rarea in domeniul folosirii energici 
atomice in scopuri pașnice.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului national pen
tru știință și tehnologie, președintele 
Comitetului de stat pentru energie 
nucleară, iar din partea bulgară de 
Nacio Papazov, președintele Comi
tetului pentru știință, progres tehnic 
și învățămint superior, președintele 
Comitetului pentru folosirea paș
nică a energici atomice.

Protocolul prevede realizarea, prin

VARȘOVIA 17 (Corespondentă de 
la Gh. Ciobanu) : Delegația parla
mentară română, condusă de Ilie 
Murgulescu. vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, care, la invita
ția Prezidiului Seimului polonez. în
treprinde o vizită oficială de prie
tenie in Polonia, a fost timp de trei 
zile oaspete al voievodatului Lublin.

Delegația română, insolită de pre
ședintele Comitetului voievodal Lu
blin al Frontului Unității Poporului, 
Pawcl Dabek. a vizitat fostul lagăr 
hitlerist de concentrare Majdanek, 
unde a depus o coroană de flori. In 
același voievodat au fost vizitate 
orașele Kazimierz Dolny și Polawy, 
unde se află combinatul dc azot care 
întreține strinse relații de colaborare 
cu Combinatul de la Ișalnița. Dele
gația a avut o întilnire cu conduce
rea acestui mare obiectiv industrial. 
De asemenea, parlamentarii romani

in scopuri pașnice
colaborare și cooperare, n unor lu
crări de cercetare științifică și pro
iectare ca și a unor lucrări experi
mentale in domenii de interes comun, 
precum și schimburi do specialiști. 
Dc asemenea, intre organismele 
nucleare din cele două țări se vor 
efectua schimburi reciproce de infor
mații științifice, documentații tehni
ce și proiecte, necesare realizării 
programelor naționale de folosire 
pașnică a energiei atomice.

In aceeași zi. prof. Ioan Ur6U a 
fost primit de Ivan Abagicv. mem
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar. A fost 
de față Nacio Papazov. La primire, 
care s-a desfășurat intr-o atmo
sferă caldă, prietenească, a fost pre
zent Trofin Simedrca, ambasadorul 
României la Sofia.

au avut o întilnire cu colectivul de 
cercetători de la Institutul pentru 
cultivarea și studierea solului din 
Polawy.

In timpul vizitei în voievodatul 
Lublin, oaspeții români au fost în
soțiți de deputati ai Seimului. A fost 
prezent, dc asemenea. Aurei Duca, 
ambasadorul României la Varșovia.

Congresul P. C. din Belgia
si-a încheiat lucrările

Tovarășul Louis van Geyt reales președinte al partidului
BRUXELLES 17 (Corespondentă 

de la N. Popescu-Bogdăncști). — Du
minică seara s-a încheiat cel de-al 
XXI-lea Congres al Partidului 
munist din Belgia, desfășurat 
lozinca „Program dc luptă, 
si democrație in serviciul poporului". 
In ultima zi a lucrărilor a fost adop
tată. in unanimitate, rezoluția poli
tică a congresului, document care 
sintetizează programul de luptă al 
comuniștilor belgieni oe planul po
liticii interne și in domeniul rela
țiilor internaționale. A fost ales, in 
unanimitate, noul Comitet Central al 
partidului.

Plenara C.C. al P.C. din Belgia, 
ținută imediat după încheierea con
gresului, a ales Biroul Politic, pre
ședintele și secretarii naționali ai 
partidului. Tovarășul Louis van 
Geyt a fost reales in funcția de pre
ședinte al P.C. din Belgia.

In timpul unei reuniuni tovără-

Co- 
sub 

alianță

șești, organizată In onoarea delega
țiilor partidelor comuniste și munci
torești prezente la congres. Louis 
van Geyt și alți membri ai conduce
rii partidului s-au întreținut cordial 
cu delegația Partidului Comunist 
Român, alcătuită din tovarășii Ri
chard Winter, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Sibiu, și Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R.. ex- 
primind mulțumiri pentru mesajul 
transmis din partea C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului Comunist 
din Belgia, Louis van Geyt. a rugat 
delegația să transmită conducerii 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, un cald mesaj de salut to
vărășesc și expresia dorinței de dez
voltare și diversificare In continuare 
a relațiilor dintre Partidul Comunist 
din Belgia și Partidul Comunist 
Român.

Intilnirea delegației P. C. R. cu conducerea P. S. B.
Delegația P.C.R. a făcut, la 17 de

cembrie. o vizită Ia sediul Partidu
lui Socialist Belgian, unde s-a întâl
nit cu președinții partidului. Jos van 
Eynde și Andre Cools, și cu secre
tarii naționali ai partidului. Jean 
Louyten și Andră Leonard.

întrevederea, care a prilejuit abor
darea unor probleme de interes co
mun. s-a desfășurat intr-o atmosfe-

ră cordială. prietenească, ne linia 
dezvoltării continue a relațiilor din
tre P.C.R. și P.S.B. Președinții Par
tidului Socialist Belgian au transmis 
calde salutări conducerii Partidului 
Comunist Român, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. La intil- 
nire a fost de față Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României in 
Belgia.

DE

central de automobile din Sion 
(Elveția) nu le-a venit să-și 
creadă ochilor cind s-au văzut, 
zilele trecute, in fala unui auto
mobil Lancia 1934 care circula 
fără benzină, fără gaz sau elec
tricitate și al cărui eșapament 
nu era o sursă de poluare. Po
sesorul automobilului, mecani
cul M. Charly Bonvin, venise 
acolo pentru expertiză și pentru 
obținerea unei autorizații de a 
circula in zilele de duminică, zi 
in care, datorită penuriei de 
carburanți, traficul auto este in
terzis. Solicitantul a obținut au
torizația, intrucit carburantul 
automobilului său — un amestec 
solid de diferite prafuri de car
bon, acetilenă. hidrogen etc — 
nu figurează pe „lista neagră1' 
a interdicției. „Sint dispus să 
explic procedeul și altor auto- 
mobiliști. Cred că acesta rezol
vă. in parte, problema penuriei 
de carburanți pe șosele" — a 
declarat Bonvin.

Intervenția delegatului român Ia
Conferința O.N.U. pentru dreptul mării

NAȚIUNILE UNITE 17 (Corespon
dentă de la C. Alexandroaie). — 
La Palatul Națiunilor Unite din 
New York s-au încheiat lucrările 
primei sesiuni a celei dc-a treia 
Conferințe a O.N.U. pentru dreptul 
mării, care au avut drept obiectiv 
dezbaterea și elaborarea normelor 
organizatorice și de procedură in 
baza cărora iși va desfășura activi
tatea, consacrată examinării fon
dului problemelor, cea de-a doua se
siune a conferinței, programată la 
Caracas.

Prima sesiune a conferinței s-a 
încheiat prin dezbaterea raportului 
Comisiei de verificare a deplinelor

puteri ale celor 146 de delegații pre
zente la lucrări.

Reprezentantul țârii noastre, Du
mitru Ceaușu, a subliniat că Româ
nia apreciază că Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al R.V.S. trebuie 
să fie invitat sâ-și trimită repre
zentanții la conferință. El a arătat, 
de asemenea, câ guvernul Republi
cii Socialiste România recunoaște ca 
singur guvern legal al Cambodgiei 
Guvernul Regal de Unitate Națio
nală, prezidat de prințul Norodom 
Sianuk, contcstind deplinele puteri 
ale delegației care ocupă acum, in 
mod ilegal, locul Cambodgiei in ca
drul conferinței.

a forțelor de stingă
O rezoluție a Congresului 
extraordinar al P. S. Francez

KUALA LUMPUR 17 (Agerpres). 
— Cu prilejul plecării definitive de 
la post. Marin Alexie, ambasadorul 
României la Kuala Lumpur, a fost 
primit de Tuanku Abdul Halim 
Mu'Azzam Shah Ibni al Marhum 
Sultan Badlishah. regele Malayeziei.

In cadrul convorbirii cordiale care 
a avut loc, regele Malayeziei a trans
mis un mesaj călduros de sănătate 
și fericire președintelui Consiliului 
de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu, urind prosperitate și pro
gres poporului român, și a făcut a- 
prccieri pozitive cu privire la dez
voltarea relațiilor româno-malayezie- 
ne.

Cu același prilej, ambasadorul 
român a fost primit și dc primul 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne al Malayeziei, Tun Abdul Ra
zak.

PARIS 17 (Corespondență de la 
P. Diaconescu). — In suburbia pari
ziană Bagnolct s-au desfășurat, sim
bătă și duminică, lucrările Congre
sului extraordinar al Partidului So
cialist Francez.

Sub deviza „Europa pentru socia
lism, socialism pentru Europa", dele
gații au dezbătut diferite aspecte ale 
actualei situații politice, economice 
și sociale din Franța și din Europa 
occidentală, pronunțindu-se pentru 
transformarea structurilor și institu
țiilor existente in sensul constituirii 
unei societăți noi, socialiste. In dis
cursul rostit la congres. Franțois 
Mitterrand, prim-secretar al P.S.F., 
s-a referit pe larg la rolul socia
liștilor âtit în Franța, cit și în cele
lalte țări membre ale Pieței corpime, 
subliniind necesitatea unirii comu
niștilor, socialiștilor și a radicalilor 
de stingă intr-o forță capabilă să în
frunte clasele aflate la putere.

In încheierea lucrărilor, cei 500 de 
delegați reprezentind federațiile 
partidului din întreaga țară au vo
tat in unanimitate rezoluția intitu
lată „Pentru o Europă pe calea so
cialismului", in care sint definite, 
intre alte obiective, lupta împotriva 
inflației, 
monetar, 
controlul muncitoresc asupra insti
tuțiilor democratice etc. In vederea 
realizării acestor obiective, rezoluția 
propune o acțiune comună a forțe
lor de stingă din Europa occiden-

» OMIZILE Șl COS
MOSUL Un eveniment ne
obișnuit s-a petrecut la bordul 
navei spațiale „Skylab". După 
cum a anuntat cosmonautul E. 
Gibson, in „casa spațială" s-au 
născut cinci larve de ..Bombyx 
disparate" (ale cărei omizi atacă 
pomii fructiferi și arbori de di
ferite esențe, distrugind anual 
in S.U.A. mii de hectare de pă
dure). Odată cu nava „Skylab" 
au fost trimise in spațiu 500 ouă 
de larve produse in laborator și 
alte 500 provenite din mediul 
lor natural ; aceasta, pentru a 
constata dacă expediția spațială 
grăbește cumva înmulțirea a- 
cestora. în mod normal, larvele 
ar fi trebuit să apară in februa
rie sau martie. Cele apărute 
simbătă fac parte din seria ul
timelor 500 de ouă. Nașterea lor 
prematură oferă posibilitatea 
avansării studiilor pentru îngră
direa proliferării omizilor.

crearea unui nou sistem 
planificarea economică,

Gara Victoria din Londra, paralizată 
ca urmare a grevei mecanicilor de 

locomotivă.

• ALPINISM PE MO
TOCICLETĂ. Ziaristul fran
cez Ch. Lacombe a escaladat 
muntele Kilimanjaro. înalt de 
5 940 m, cu motocicleta. Mai 
puțin norocos, coechipierul său 
P. Batret a fost nevoit să a- 
bandnneze motocicleta la 5 200 
m altitudine și să-și continue 
ascensiunea pe jos. in postură 
de „asistent" al colegului său. 
Reîntors la Nairobi după această 
performantă, Lacombe a afir
mat că ascensiunea a fost un 
veritabil calvar : de la ultimul 
refugiu și pină in virful munte
lui, care se termină cu un cra
ter stins — o distanță de 700 m
— a fost parcursă în 7 ore. 
„După ivirea soarelui, cind 
gheața a început să se topească, 
a trebuit să ne cățărăm pe un 
sol devenit extrem de alunecos"
— a arătat el.

Este prima oară cind un alpi
nist realizează escaladarea pe 
motocicletă a muntelui Kiliman
jaro.

Recent, Ia Washington, tovarășei 
Elena Ceaușescu. doctor inginer, 
director genera] al Institutului cen
tral de cercetări chimice din Bucu
rești. i s-a conferit, pentru contri
buția adusă la progresul cercetărilor 
in domeniul chimiei. diploma de 
membru de onoare al Institutului 
American al Chimiștilor (A.I.C.).

La timpul respectiv, am informat 
despre acordarea acestei distincții — 
semn al unei recunoașteri de sem
nificație internațională a meritelor 
omului de știință aflat in fruntea 
puternicului colectiv de cercetători 
care aduce o substanțială contribuție 
la dezvoltarea științei și industriei 
chimice românești.

Ne aflăm acum în posesia datelor 
complete ale solemnității care s-a 
desfășurat La sediul Academiei Na
ționale de Șt.ințe din S.U.A., a apre
cierilor ce au fundamentat atribuirea 
înaltului titlu.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
salutată de președintele Academiei 
Naționale dc Științe, Philip Handler. 
Deschizind ceremonia, la care a par
ticipat un mare număr de cunoscute 
personalități din diferite state ale 
S.U.A., vorbitorul a spus :

făcut anul trecut o vizită în 
România. Am cunoscut activitatea 
Științifică care se desfășoară in tara 
dumneavoastră. Am rămas cu cele 
mai bune impresii. Prilejul de față 
de a saluta pe un remarcabil om de 
știință al acestei țări ne bucură pe 
noi toți".

In continuare a luat cuvintul pre
ședintele Institutului American al 
Chimiștilor, Ernest Gllmont, care a 
arătat :

„Acordăm astăzi diploma de mem
bru de onoare al Institutului Ame
rican al Chimiștilor doamnei Elena 
Ceaușescu. in semn de recunoaștere 
a modului remarcabil in care con
duce un prestigios institut de cer
cetări. pentru meritele sale deose
bite in efectuarea unor studii im
portările. pentru aportul său deosebit 
în dezvoltarea vieții științifice și 
realizările din domeniul invățămin- 
tului nu numai in propria sa țară, 
dar și In întreaga lume. Domnia-sa 
este primul om de știință de peste 
hota fp care primește diploma 
de onoare. înfăptuirile doamnei 
Elena Ceaușescu pentru ridi
carea pe noi trepte pe plan inter
national a profesiunii de chimist 
constituie o importantă contribuție 
la dezvoltarea mondială a chimiei. 
Doamna Elena Ceaușescu a acționat 
lntr-un mod foarte eficient, in spi
ritul acelor obiective pe care le ur
mărește șl Institutul American al 
Chimiștilor. Datorită activității sale. 
In prezent se deschid noi perspec

tive in domeniul chimiei. Domnia-sa 
a făcut multe pentru a spori presti
giul și distincția acestei profesiuni".

Președintele filialei din districtul 
Columbia al A.I.C., dr. Miloslav Rc- 
chigl jr., a prezentat apoi expunerea 
de motive pentru acordarea diplomei 
de membru de onoare.

„Este pentru noi un privilegiu, a 
spus el, de a avea ocazia să aducem 
mărturia recunoașterii noastre unuia 
din cei mai mari cercetători chimiști. 
Spun acest lucru, deoarece ne-am 
adunat aci, cei ce facem parte din 
asociația noastră, pentru a onora un 
exponent de frunte nu numai in 
România, ci și pe scară mondială,

Ceaușescu, sau realizate sub condu
cerea sa. au fost inserate in dife
rite publicații științifice sau prezen
tate la congrese și simpozioane in 
România și in străinătate.

Pe lingă cariera pe plan științific 
și responsabilitățile pe planul con
ducerii institutului, Elena Ceaușescu 
joacă un rol activ in viața politică 
a țării sale și a participat la vizite 
oficiale efectuate peste hotare.

In afară de rolul de primă doam
nă a țării sale, este un om politic 
și un om de stat. Pe baza criteriilor 
noastre, am putea să o considerăm 
ca un om politic a cărui activitate 
este deosebit de eficace și plină de

RELATAREA SOLEMNITĂȚII DE LA ACADEMIA NAȚIO
NALA DE ȘTIINȚE DIN S.U.A., IN CADRUL CAREIA A FOST 
CONFERITA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU DIPLOMA DE 
MEMBRU DE ONOARE AL INSTITUTULUI AMERICAN AL CHI
MIȘTILOR.

al unei profesiuni apreciată de toți 
cei ce iși indreaptă privirile spre 
viitor.

Elena Ceaușescu este absolventă 
a Institutului politehnic din Bucu
rești, avind titlurile de inginer chi
mist și doctor in chimie, pe care 
le-a obținut in 1957 și. respectiv, in 
1965. Este specialistă în domeniul 
compușilor de sinteză macromolecu
lar:. al chimiei polimerilor și cauciu
cului și al cineticii polimerizării. In 
prezent, deține funcția de director 
general al Institutului central de 
cercetări chimice din București. 
In această calitate, dr. Elena 
Ceaușescu conduce și coordonează 
multiple activități in domeniul chi
miei și al aplicării unor tehnologii 
avansate in industria chimică 
din România. Totodată, dr. Elena 
Ceaușescu este membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, organiza
ție guvernamentală Însărcinată cu 
coordonarea dezvoltării științei și 
tehnologiei in România.

Ca recunoaștere pentru realizările 
sale științifice, dr. Elena Ceaușescu 
a fost aleasă membru de onoare al 
Societății internaționale de chimie 
industrială, membru activ al Aca
demiei de Științe din New York, 
membru de onoare al Asociației Chi
miștilor și Inginerilor Chimiști din 
Costa Rica, membru de onoare al 
Consiliului Universității Centrale din 
Ecuador și profesor onorific al Uni
versității Naționale Tehnice din 
Lima.

Rezultatele numeroaselor cercetări 
științifice efectuate de dr. Elena

succes. Recent, doamna Ceaușescu a 
fost aleasă in Comitetul Executiv al 
partidului comunist al țării sale. 
După cite cunosc, trebuie să fie cea 
mai activă dintre primele doamne 
ale lumii. In fine, dar nu in ultimul 
rind, trebuie, de asemenea, să men
ționez faptul că doamna Ceaușescu 
se mindrește cu cei doi fii și cu 
fiica sa.

Cu asemenea impresionante ante
cedente și cu o astfel de carieră 
strălucită, doamna Ceaușescu se nu
mără cu siguranță printre cele mai 
eminente personalități.

Este intr-adevăr o plăcere să vă 
avem in mijlocul nostru.

Sintem onorați de prezența dum
neavoastră" (ultimele cuvinte au fost 
rostite in limba română).

Răspunzind, tovarășa Elena 
Ceaușescu, după ce a adresat celor 
de față, chimiștilor americani, un 
cordial salut din partea oamenilor 
de știință și a cercetătorilor chimiști 
din România, din partea sa perso
nal, a mulțumit pentru acordarea di
plomei de membru de onoare. pe 
care a apreciat-o ca o înaltă pre
țuire dată științei românești, activi
tății chimiștilor români, precum și ca 
o expresie a relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare.

In zilele noastre, a subliniat In 
continuare tovarășa Elena Ceaușescu. 
cunoașterea științifică devine tot 
mai mult un bun comun al intregii 
civilizații — și dezvoltarea ei face 
tot mai imperios necesară amplifi
carea contactelor și a schimburilor 
de informații. promovarea unei

largi colaborări între oamenii de 
știință și savanții din toate țările.

România acordă o însemnătate 
primordială dezvoltării științei, prin
cipal factor promotor al progresului 
multilateral al economiei și ridicării 
nivelului de trai al poporului. In ul
timele trei decenii, de cind poporul 
român a a’es calea socialistă de dez
voltare, s-au făcut eforturi mari 
pentru stimularea cercetării științi
fice, pentru formarea cadrelor ne
cesare și înființarea unei largi rețe
le de unități de cercetare. în cadrul 
activității generale de cercetare ști
ințifică, o atenție deosebită se acor
dă cercetării in domeniul chimiei, 
ca unul din sectoarele hotăritoare 
ale progresului tehnic modern, ale 
valorificării .superioare a bogățiilor 
naturale ale țării.

în realizarea obiectivelor pe care 
și le propune in domeniul dezvoltă
rii industriei chimice și al cercetă
rii. România acționează pentru dez
voltarea largă a colaborării și coope
rării oamenilor de știință români cu 
savanți și cercetători din alte țări. 
In acest sens, sint intrunite toate 
condițiile ca intre oamenii de știință 
români și americani, intre chimiștii 
celor două țări să se dezvolte rela
ții fructuoase de cooperare. In zilele 
noastre, colaborarea și conlucrarea 
dintre oamenii de știință se impune 
tot mai mult nu numai ca o condiție 
esențială a progresului științei, in 
general, ci și ca un aport concret 
la cauza înțelegerii și apropierii din
tre națiuni, ca o contribuție nemij
locită la destindere, colaborare și 
pace internațională.

In încheiere, exprimindu-și încre
derea că dezvoltarea colaborării ști
ințifice româno-americane se va în
scrie ca o contribuție concretă la 
realizarea dezideratelor de pace și 
progres ale celor două popoare, lâ 
eforturile pentru făurirea unei lumi 
mai bune, tovarășa Elena Ceaușescu 
a adresat chimiștilor americani urări 
de noi succese in activitatea lor con
sacrată științei.

La sfirșitul ceremoniei, subliniind 
câ împărtășește părerile directoarei 
Institutului central de cercetări 
chimice din București, in ce privește 
înalta responsabilitate ce revine oa
menilor de știință de a face totul 
pentru înțelegerea, colaborarea și 
respectul intre popoare, ca și apre
cierile in ce privește perspectivele 
colaborării științifice româno-ameri- 
cane, președintele Academiei Națio
nale de Științe a mulțumit încă odată 
călduros tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru prezența sa in mijlocul 
chimiștilor americani.

R. CAPLESCU

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

La Moscova 3 sosit’ lunl’ 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., la invitația lui 
L. Brejnev, secretar general al C-C. 
al P.C.U.S.

Sosirea în capitala Fran-

special și reprezentantul guvernu
lui R. D. Vietnam, care urmează să 
participe la o intilnire cu Henry 
Kissinger, secretar de stat al S.U.A. 
El a subliniat că intilnirea are loc la
propunerea părții americane și câ 
guvernul R. D. Vietnam a fost de 
acord cu această propunere in ve
derea examinării unor probleme de 
interes comun, avindu-se in vedere 
situația actuală din Indochina.

La Belgrad 3 tost inaugurata 
expoziția „Dimitrie Cantemir in 
cultura română și universală", orga
nizată de Ambasada română, in co
laborare cu Biblioteca națională a 
Serbiei.

La Institutul pentru proble
mele comunismului „Palmiro 
Togliatti" al P.C. Italian s-au 
încheiat lucrările seminarului pe 
tema „Togliatti și mișcarea co
munistă internațională". In ca
drul dezbaterilor, membrii Bi
roului Politic al P.C.I. : Pietro 
Ingrao, Giancarlo Pajetta, 
Alessandro Natta și alții au pre
zentat comunicări cu privire la 
contribuția lui Palmiro Togliatti 
la dezvoltarea mișcării comunis
te și muncitorești internaționale 
și importanța lucrărilor sale teo
retice pentru lupta comuniștilor 
italieni.

Lucrările de construire a 
unui nou pod pesie Dună- 
jg care urmează să fie dat in fo
losință in anul 1976. au fost inaugu
rate in apropiere de Smederevo 
(R.S.F. Iugoslavia). Podul, care va 
avea o lungime de 1 436 metri și o 
lățime de 12 metri, va face legătura 
intre importante regiuni economice 
din estul Serbiei, bazinul Moraviei, 
sudul Serbiei, Kosovo și Macedonia 
cu cele din Banatul sirbesc.

Asociația de prietenie 
Franța-România 8 31es'in C3- 
drul adunării sale naționale, pe scri
itorul Pierre Paraf in funcția de 
președinte al asociației.

Ceremonia de deschide
re a primei Adunări Națio
nale din Bahrein 3 f°st pre- 
zidată de emirul Bahreinului, șeieul 
Bon Sulman Al Khalifa. Compusă 
din 44 de membri, dintre care 14 
miniștri, care sint membri din ofi
ciu, prima Adunare constituantă a 
emiratului a fost votată săptămina 
trecută de 30 000 de alegători ; fe
meile nu au dreptul la vot in Bah
rein. Prima sarcină a acestei adunări 
va fi definirea unei constituții pen
tru emirat. Deputății au ales ca 
președinte al Adunării pe Hassan 
Jissi și ca vicepreședinte pe Khalifa 
Aii Buali.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a sosit 
luni seara la Lisabona într-o vizită 
oficială de 24 ore.

In urma viscolului care 
a bîntuit în Polonia, m3i 
multe șosele ale țării au devenit im
practicabile. După cum relatează a- 
genția P.A.P., circulația autovehicu
lelor a fost întreruptă timp de cite- 
va ore pe mai multe șosele națio
nale. De asemenea, au fost înzăpe
ziți 3 000 km de drumuri secundare. 
Greutăți mari s-au semnalat și in 
funcționarea căilor ferate. Pentru 
deszăpezirea drumurilor au acționat 
10 000 de feroviari, sprijiniți de uni
tăți militare.

Comisia guvernamentală 
din R. S. Cehă, ™

efectuarea de cercetări în vederea 
stabilirii cauzelor care au provocat 
explozia din 13 decembrie la cămi
nul muncitoresc al întreprinderii 
„Plastimat" din localitatea Tachov 
(vestul Cehiei), a făcut cunoscut, 
luni, că, in urma lucrărilor de inter
venție. de sub dărimături au fost 
scoase 72 de persoane, dintre care 47 
de morți. S-a stabilit că. după toate 
probabilitățile, la originea acestei 
puternice explozii a fost scurgerea 
gazelor.

• CEA MAI LUNGĂ 
PROPOZIȚIE. Un club literar 
francez și-a propus să desco
pere cea mai lungă propoziție 
din literatura universală. După 
îndelungi căutări, ea ar fi fost 
găsită — a comunicat clubul 
respectiv — în romanul lui Mar
cel Proust, „Sodoma și Gomo- 
ra“, volumul I, paginile 268—270 
ale ediției franceze. Propoziția 
cuprinde 814 cuvinte, insumind 
aproximativ 100 de rinduri.

• IN AJUTORUL BOL
NAVILOR DE FICAT. 
Un medic japonez, dr. K. Mat
sumura, care lucrează la Uni
versitatea Berkeley din Califor
nia (S.U.A.). a construit un apa
rat ingenios, experimentat 
deocamdată numai pe ani
male, capabil să preia temporar 
cele aproape 800 de funcțiuni 
ale ficatului uman. Singele bol
navilor hepatici urmează să 
curgă zilnic 6 pină la 10 ore 
prin acest aparat, care conține 
celule vii de ficat de animale 
și care filtrează substanțele ce 
trebuie eliminate. In acest fel, 
ficatul bolnav nu mai este soli
citat și i se oferă posibilitatea 
de a se reface.

• FERIBOT SPĂRGĂ
TOR DE GHEAȚĂ.
tul „Sahalin-1", care face !n 
prezent curse de probă in Strim- 
toarea Tatarski, din Extremul 
Orient sovietic, va asigura legă
tura permanentă intre porturile 
Vanino, de pe continent, și 
Holmsk, din Sahalin. Echipat 
cu motoare puternice și cu in
stalații de conducere atit la 
pupa, cit și la provă, care-i con
feră Înalte calități de manevra
re. feribotul poate sluji in ace
lași timD drept spărgător de 
gheață. De dimensiuni conside
rabile — 127 m lungime și 21 m 
lățime — el va putea transporta, 
intr-o singură cursă, zeci de va
goane de cale ferată, sute de 
tone de încărcătură in contei- 
nere și de altă natură. în com
parație cu vapoarele de trans
port obișnuite, care străbat ruta 
Vanino-Holmsk, lungă de 260 
km. în 15—10 ore. feribotul „Sa- 
halin-1" parcurge această dis
tanță in 9—10 ore.
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