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MAȘINILE. UTILAJELE, 
AGREGATELE POT PRODUCE 
MAI MULT SI MAI DINE 
dacă sînt corect întreținute, 
revizuite și reparate la timp

în anul viilor, potrivit prevederi
lor planului național unic de dez
voltare economică și socială, circa 
două treimi din sporul de produc
ție va fi obținut pe seama capaci
tăților industriale existente. Din 
perspectiva acestei sarcini, tuturor 
întreprinderilor și centralelor le re
vine îndatorirea de a utiliza cu 
inalți indici intensivi si extensivi, 
dar și rațional, capacitățile de pro
ducție create prin efortul întregu
lui popor, dc a 
obține maximum 
de producție cu 
fondurile fixe de 
care dispune eco
nomia națională, 
tn ultimă instan
ță, aceasta repre
zintă — așa cum 
s-a sublimat la 
plenara comună a C.C. al P.C.R 
și Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale — o obli
gație față de clasa muncitoare, 
față de popor, care trebuie bine în
țeleasă de către toți cel care răs
pund dc folosirea capacităților pro
ductive în economie, de la munci
tor la director și pină la ministru.

Este dar că, acoio unde produc
ția este bine organizată, materia
lele și semifabricatele sosesc la 
vreme, tehnologia este pusă la 
punct, iar oamenii sint bine pregă
tiți. iși cunosc bine sarcinile, reali
zarea planului depinde de buna 
funcționare a utilajelor. de randa
mentul lor în producție. Calculele 
arată câ dacă, bunăoară, un strung 
carusel de 1250 mm este încărcat la 
capacitatea optimă, in trei schim
buri, pe acesta se poate realiza 
zilnic prelucrarea unor piese în 
valoare de 25 000 ici. Dacă 
insă în cursul zilei respective 
strungul se defectează, îar repara
rea sa durează numai șase ore, 
producția ca o poate realiza esteV_ _  _ _ _ _ _

cu un sfert mai mică. Implicațiile 
nu se rezumă doar ia etit. Deoarece 
fluxul de producție este condițio
nat de fabricarea corelată a piese
lor, orice oprire la un loc de mun
că determină stagnarea sau înceti
nirea ritmului in alte sectoare de 
fabricație. Deci o dereglare „în 
lanț", care se repercutează asupra 
'■olumului planificat de produse fi- 
ivte ce n’J mai pot fi realizate in 
ritmul și la nivelul stabilite. In

Un adevăr cunoscut de orice muncitor, 
o obligație a tuturor întreprinderilor

alte ramuri, cum ar fi industria 
f.relor și fibrelor sintetice, o bana
lă ..pană" de curent electric sau o 
întrerupere in funcționarea unui 
utilaj-cheie, care durează mai mult 
de o jumătate de oră, determină 
ca întreaga producție aflată in 
curs de fabricație să fie literal
mente compromisă : in plus, cură
țirea instalațiilor și reglarea 1 >r 
înseamnă o imobilizare efectivă de 
multe zile, pină cind producția va 
putea fi reluată.

Așadar, consecințele exploatării 
necorespunzăto2Te a utilajelor, ne- 
efectuării la t:mp si de calitate a 
lucrărilor de întreținere și repara
ții — materializate fără excepție in 
pierderi de producție, in cheltuieli 
suplimentare neorevăzute. in iro
sirea timpului util de lucru ș.a. — 
pot fi deosebit de grave. Ele con
stituie un avertisment si. totodată, 
un îndemn pentru cadrele de con
ducere din întreprinderi si centra
le. pentru muncitori să folosească 
cu maximă grijă și răspundere fie
care mașină și utilaj, respectînd cu 
strictețe normele tehnice de ex

ploatare, pentru a obține p • aceas
tă bază mari sporuri de producție. .

Se cuvine să subliniem că in mul
te unități economice, ca urmare a 
grijii perseverențe pentru respec
tarea prescripțiilor tehnice de ex
ploatare, întreținere și reparare a 
mașinilor și utilajelor din dotare, 
acestea au funcționat In tot cursul 
anului foarte aproape de parame
trii optimi, ceea ce a permis în
registrarea unor indici superiori de 

utilizare a fondu
rilor fixe. Intre 
acestea am putea 
aminti secția de 
ansamble sudate 
din cadrul între
prinderii de con
strucții de mașini 
Reșița, fabrica de 
acid azotic II de 

la Combinatul chimic din Craiova, 
întreprinderea textilă „Moldova" 
din Botoșani, Exploatarea minieră 
Herja, I.R.A. Timișoara, întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
Reghin. Fabrica de zahăr din Lu
duș și întreprinderea ..11 Iunie" 
din Galați.

Din păcate însă, lucrurile nu se 
prezintă la fel de bine in toate 
unitățile industriale. Așa cum s-a 
arătat, si la recenta plenară comu
nă, există la ora actuală lipsuri 
serioase în privința Întreținerii si 
exploatării utilajelor și mașinilor 
pe care le avem. Care sint cauzele 
acestor deficiențe și cum trebuie 
înlăturate acolo unde se manifestă ?

Investigațiile Întreprinse în une
le unități economice, constatările 
organelor de control de specialita
te converg spre concluzia că o 
cauză principală a multor neajun
suri în gospodărirea fondurilor fixe 
constă în planificarea nccorespun-

(Contlnuare în pag. a III-a)—______—_ J
Prin rezultatele pe care le obține, lună de lună, in 
indeplinirea sarcinilor de plan, intreprinderea de me
canică fină din București se situează, cu consec
vență. in rindul unităților economice fruntașe a!e Ca
pitalei. In fotografie: comunistul Haralambie Necgu, 
cunoscut in întreprindere pentru priceperea și în- 

deminarea sa profesională

„Priza" cu terenul
La Brăila, în toamna acestui an, in zilele fierbinți de 

muncă d:n perioada campaniei. La comitetul județean 
de partid, un activist. Unul singur. Îmi explică simplu, 
firesc : „Secretarii, membrii biroului comitetului ju
dețean, aproape întregul aparat de partid Și de stat se 
află pe teren, in unitățile agricole. Neîntrerupt, de la 
începutul pină la sfirșitul săptămânii". .

Prin urmare, activiștii județului nu mai răspundeau 
la telefoane ! Erau in delegație permanentă acoio unde 

hotăra soarta recoltei, răspunzind concret nevoilor 
-.T,-nr£-e P.eprezentau acolo comandamentul Județului 
r..-:-u problemele recoltării, insămințării. trans
portului, depozitării gripelor... Seara, după ce sUoi- 
i- au. in detaliu programul de lucru pentru ziua ur
mătoare. f-rau uitimii care puneau capul pe perna. 
Dimineața se trezeau primii, înainte de ivirea zorilor. 
Gr-ta să reia de la capăt munca întreruptă, să aplice

PICĂTURA DE CERNEALĂ
programul stabilit. Din cind în cind... mai dadeau și 
cite un telefon. Acasă. Familiei. Si o data pe zi, la o 
oră'precis stabilită, luau legătura — de acolo, din peri
metrul comunelor și satelor - cu activistul.^^Pr'e- La comitetul județean telefonul lor era așteptat rre zâteu £ scurt, raportul. Se informau despre situația 
d u alte comune : aflau cine a luat-o înainte

procente mat puține... Aflau tot atunci dispombi- 
MtUe de mafini, de «uneai. r.r peste ™ȘP'*J?eraeau 

mai firesc al legăturii telefonice: de pe teren, de la comandamentul Ut In toate spre to;
coiitetee-TCfedieft Cadrele d" baza se atlaa. w.n 

nu in birou, intre hirtil. d acolo unde afrr.e 
„rocadele căpătau cons.stentă, unde se cerea aPâ?*' 
ne accelerator pentru mărirea vitezei lucrărilor. Nu 
contabilitatea eilrelor fi nici atitudinea contemplativa 
‘"cTde ’̂Xr rontfKlr^ten! lucrului In gol,

£™eren“ “ tdetenul (după cifre care ..sa ™>ă ur- 

?e 1̂'-pen??câ ’cek buSe. mai practice Si mai

lat? locului si să nimerească ca nuca in ț^re,ebJ?" 
S numește X

nesănătoasă aceasta punere sub tensiune...
Constantin MORARU

Linia electrificată 
Petroșani - Mintia 

a fost dată 
in exploatare

DEVA (corespondentul „Scln- 
teii", Sabin lonescu). Amplele 
lucrări de modernizare a traficu
lui feroviar din județul Hune
doara sint marcate, in acest fi
nal de an. de o nouă realizare 
— darea in exploatare a liniei 
ferate electrificate Petroșani— 
Deva—Mintia. inaugurindu-se 
astfel un nou tronson al trans
porturilor feroviare moderne. 
Practic, in afară de îmbunătăți
rea substanțială a aprovizionării 
cu cărbune energetic din Valea 
Jiului a marii termocentrale do 
la Mintia, această înnoire teh
nică contribuie la creșterea vi
tezei medii de transport, în ca
rul transporturilor de mărfuri, 
de la circa 70 km la 80 km pe 
oră, la reducerea consumului da 
combustibil și Îmbunătățirea 
coeficientului da utilizare o ca
pacităților de transport.

Prin folosirea noului mijloc 
do tracțiune, tonajul trenurilor 
pe acest traseu crește cu peste 
15 la șută.

Constructorii hidrocentralei sub
terane Mărișelu, de pe So
meș, ou obținut In executarea 
lucrărilor de pe acest Impor
tant șantier ol țării un avans de 
19 luni față de grafice. între 
formațiile de muncă evidențiate 
In „bătălia” cu timpul figu
rează și brigada de montori 
condusă o'e Nicolae Vențer — 

In imagine
Foto : 8. Cristian

„Ar putea id preia, 
singur, întreaga ener
gie a hidrocentralelor 
de la liicaz si Argeș", 
a declarat reporterilor 
noștri Eroul Muncii 
Socialiste Paul Dinu

CADRUL. începutul
«nulul v-am informat des
pre inaugurarea unui mo
dern laborator dc Înaltă 
tensiune, pus la dispoziția 
proiectanților si construc
torilor de transformatoare 
și aparataj cloctric de 
la „Electroputere"-Cralova, 
importantă dotare menită 
să întregească ..arsenalul 
da luptă" al electrotchni- 
cicnilor olteni în confrun
tarea lor creatoare cu sar
cinile cincinalului... Reve
nim aici după aproape 12 
luni, dornici să vedem cum 
re comportă Importantul 
laborator.

...Pătrundem lntr-un u- 
nivers de science-fiction : 
pupitre, ecrane, conexiuni 
la sala mașinilor, bu
toane do toate culorile șl 
formele, manete, microfoa
ne... Semnale optice, ca 
niște ochi de pază, ne a- 
vertizează că instalația so 
află sub tensiune... In 
schimb. In camera de co
mandă nu surprindem nici 
cea mai mică tensiune in 
dialogul dintre inginerul de 
la pupitru și colegul său 
din sala mașinilor. Este un 
dialog a cărui cadență la
pidară sugerează mai de 
grabă virtuțile unei ma
șini electronice dotate cu 
grai j

— închideți întrerupă
torul.

— Am Închis Întrerupă
torul.

— Pot prelua comanda ?
— Puteti prelua co

manda.
— Pot începe probele 7
— Puteti incepe probele. 
Și probele Încep : un 

transformator de 400 MVA 
este supus unor tensiuni 
mult sporite fată de para
metrii cu care va funcțio
na tn exploatare. Și re
zistă.

— Este al optulea trans
formator din această serie, 
ne epune maistrul Paul 
Dinu, șef do schimb la 
transformatoare mart, Erou

«I Muncii Socialiste. Toata 
au fost supuse tuturor 
probelor impuse do nor
mele naționale și interna
ționale...

— Să vedem în aceasta 
principalul avantaj adus de 
noul laborator ?

— Așa este, dar răspun- 
lul trebuie nuanțat, ne spu
ne lng. Nicolae Pădureanu,

tatc la „Elcctroputrre" este 
de concepție proprie și că 
producem tipuri a căror 
varietate acoperă țoală 
scara cuprinsă Intre ®3 șl 
4Dfl MVA.

întreprindem o incursiu
ne strict documentară pe 
această „scară" si notăm 
cîteva stadii la zi : în vre
me ce autotransformatoriî-

LA „ELECTROPUTERE- SE CONSTRUIEȘTE

Cel mai mare 
transformator 

din istoria 
electrotehnicii 

românești

1347-1373

șef de serviciu in Centrala 
industrială de mașini și a- 
parataj electric Craiova. 
Iată, continuă el. In cel 
de-al treilea an al cincinalu
lui am realizat o producție 
de transformatoare și auto- 
Iransformatoare aproape 
dublă față de cea din 1972. 
Importanța noului laborator 
in obținerea acestui spor 
se va înțelege mai bine 
dacă vom ține cont de fap
tul că Întreaga producție 
do transformatoare eșecu

lui de 400 MVA nr. 7 i se 
fac pregătirile necesare ex
pediției (destinatar : stația 
Gura Ialomiței). un trans- 
formator-prototip de 170 
MVA șl altul de 190 MVA 
se află în probe, pe cînd 
alte două transformatoare 
(de 200 și, respectiv. 250 
MVA) se află în construc
ție. la atelierul de cone
xiuni. Acestea și încă al
tele se adaugă altor peste 
30 de transformatoare de 
diferite tipuri și dlmen-

siuni caro au fost expedia
te unor destinatari mai a- 
proplați (Rogojelu, Brăila, 
București. Slatina, Pitești. 
Lotru) sau mai îndepărtați 
(Iran șl Turcia).

PRODUSUL. „Dar eel 
mal Important este, ne 
spune maistrul Paul Dinu, 
că putem produce. în bune 
condiții, prototipul trans
formatorului bloc de 400 
MVA — 400/24 KV, cel mal 
marc transformator din is
toria electrotehnicii româ
nești. Este cea mai grea 
lucrare proiectată șl exe
cutată pină acum do către 
noi. Grea și la propriu și 
la figurat (numai miezul 
magnetic va cintări 150 de 
tone). Cit privește funcțio
nalitatea, este de ajuns să 
vă spun că acest transfor
mator ar putea să preia, 
singur, energia produsă, de 
hidrocentralele de la Bicaz 
și Argeș, la un loc. Iar sal
tul pe care-1 realizăm pro- 
ducind acest transformator 
poate fi sugerat de faptul 
că cea mai mare piesă de 
acest gen pe care o reali
zam pină acum (de 250

mai recent dintre transfor
matoarele produse la ,.E-

MVA) pare. pe lingă cel
nou, ca un... bloc cu 5 e-
taje pe Lingă unul cu 8 e-
taje.

OAMENII. Așadar, cel

Petre DRAGU 
Nistor ȚUICU

(Continuare în pag. a V-a)

Bilanțuri și perspective 
în cincinal

• Oamenii muncii 
din județul Bistrița- 
Nâsăud au raportat 
indeplinirea cu 12 zile 
mai devreme a planu
lui de export pe pri
mii 3 ani ai cincinalu
lui. De asemcnc-a, 
două unități cu mare 
pondere in economia 
județului — I.F.E.T. și 
IJECOOP - ?i-au 
.■calizat sarcinile valo
rice la acest indicator 
prevăzute pentru în
treg cincinalul 1971 — 
1975.

Cu acest prilej. Co
mitetul județean ;i 
P.C.R. și Consiliul 
popular județean Bis- 
trița-Năsăud au adre
sat o telegramă Comi- 
t aiului Central al Par
tidului Comunist Ro
mân, tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, in 
care se scrie :

„Dind glas entuzias
mului tuturor oameni
lor muncii — români, 
maghiari și germani — 
din această frumoasă 
parte a țării, vă a- 
sigurăm, mult stima
te tovarășe Nicolae

Ceaușescu, că vom 
munci fără preget 
pentru Înălțarea con
tinuă a acestor me
leaguri",

• Colectivul de lu
crători din întreprin
derile do sere și Trus
tul întreprinderilor de 
sere au îndeplinit îna
inte de termen și au 
depășit planul de pro
ducție. de export, ve
nituri și beneficii pe 
inul 1973.

In telegrama adresa
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care 
se raportează acest 
succes, se scrie : Pen
tru anul 1974, comu
niștii și ceilalți lucră
tori din întreprinderi
le de sere și Trustul 
întreprinderilor de se
re se angajează in 
fața conducerii parti
dului, a dumneavoas
tră, tovarășe secretar 
general, că vor depune 
eforturi și mai mari 
pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de 
plan, conș'tienți că 
prin aceasta vor con

tribui la creșterea bu
năstării poporului nos
tru.

® Dînd viață chemă
rii conducerii paitidu- 
lui și statului nostru, 
comuniștii, ceilalți lu
crători din cadrul Cen
tralei producției șl 
industrializării pește
lui, Centralei berii, 
spirtului și amidonu
lui, Centralei produc
ției și industrializării 
tutunului anunță Înde
plinirea înainte de 
termen a planului pro
ducției Industrial© pe 
anul 1973.

în telegrama adre
sată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se arată că 
aceste trei sectoare 
ale industriei alimen
tare vor realiza pină 
la sfirșitul anului o 
producție suplimen- 
• :.ră in valoare de 
230,5 milioane lei, ceea

■ va însemna o de
numire a sarcinilor a- 
terențe primilor trei 
ani ai cincinalului cu 
834 milioane Ici.

PRODUCȚIA
II ÎNVĂTĂMINTU1 
piloni ai cerceîării științifice

Exigența naște exigență...
— Unii de la noi 

din uzină lși mai pun 
citeodată întreba
rea : de ce atita criti
că, de ce atita neingă- 
duință față de lipsuri 
intr-un colectiv atit de 
bon ca al nostru ? — 
ne spunea zilele tre
cute tovarășul Matei 
Fira, secretarul comi- 
tetului de partid de la 
întreprinderea pentru 
prepararea aluminiu
lui din Slatina. Și in
tr-adevăr — continuă 
el — colectivul nostru 
are cu ce se mindri : 
intr-un timp record a 
pus in funcțiune utila
je de înaltă tehnicita
te. a deprins procese 
tehnologice foarte
complexe, a diversifi
cat producția de la 
200 la aproape 2 000 de 
tipodimensiuni, creea
ză produse mult ceru
te și pe piața internă, 
șl la export, la anul 
aproape va triola va
loarea producției...

Confirmarea adevă
rului rostit cu atita 
pasiune de secretarul 
de partid am găsit-o 
in zeci de fapte ce ni 
s-au relatat in uzină. 
Și am găsit aici, mai 
ales, ilustrarea unui 
aspect predominant — 
anume câ autoritatea 
exigenței față de alții 
se clădește exclusiv 
pe exigența față de 
sine, pe autoexigență.

L-am cunoscut, bu
năoară, pe maistrul 
Marin Piciu din secția 
timplărie metalică. Un 
om încă tinăr, dar cu 
maturitate în vorbă. 
In gindire, care ne-a 
dat. de la bun Început, 
senzația pregnantă a 
seriozității și temeini
ciei. Impresie care 
ne-a fost confirmată 
de înseși faptele sale, 
aici, în secție. Cind a 
venit la timplăria me
talică. producția în 
trei schimburi era de 
circa șase tone pe lu

nă. Se lucra cam dez
organizat și meșteșu
gărește : fiecare iși 
făcea treaba lui șl nu-i 
păsa de ceea ce se in- 
timpla In jur. Unui

anchetă 
socială

muncea mai bine, al
tul mai prost, mâ rog, 
fiecare cum se price
pea. Cind a prelu
at conducerea unui 
schimb s-a lovit de a- 
cest mod de lucru șl 
de această mentalitate. 
Putea, după unii, să 
lase lucrurile să conti
nue pe același făgaș ; 
In definitiv, vorba zi
calei, „timpul trece, 
leafa merge, noi cu

drag muncim". Leafa 
lui mergea, oricum 
s-ar fi lucrat. Dar u- 
nui om, unui comu
nist ca Marin Piciu o 
asemenea zicală nu i 
se potrivește ; 11 con
trazice însuși telul de 
a fi, de a trăi, de a 
gindi. Marin Piciu și-a 
pus in glnd să îmbu
nătățească întreaga or
ganizare a secției. Și 
a reușit. Cu același oa
meni care înainte se 
complăceau în torpoa- 
rea lucrului lent și 
dezorganizat a izbutit 
- printr-o transfor
mare radicală a fluxu
lui tehnologic, prin- 
tr-o mai rațională în
șiruire a fazelor, prin
tr-o mal eficientă fo
losire a utilajelor — 
să realizeze, Încă din 
prima lună, tntr-un 
singur schimb, 8 tone 
produse finisate și «ă 
pregătească Încă nouă 
tone pentru luna vii

toare. Pină La urmă i 
s-a încredințat orga
nizarea rațională, ști
ințifică a muncii in 
întreaga secție.

— Ce ciștigi dacă te 
zbați atita ? — se mai 
auzea cite o voce. De ce 
ești mereu nemulțu
mit, de ce critici pe 
toată lumea, de ce-ți 
pui la inimă toate 
fleacurile ? Vezi c-o 
să-mbătrinești prea 
devreme...

Marin Piciu nu s-a 
lăsat intimidat de ase
menea apostrofări „bi
nevoitoare" : a conti
nuat să-și pună la ini
mă „fleacurile" — 
„fleacuri" din care ur
mau să rezulte, pen
tru uzină, beneficii

Victor
BIRLADEANU 
Emtlian ROUĂ

(Continuare 
In pag. a Il-a)

In decembrie 1972, Institutul de 
chimie macromoleculară „Petru 
Poni" din Iași a avut deosebita cinste 
să fie vizitat de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care a scris in 
cartea de onoare : ..Adresez calde fe
licitări valorosului colectiv de cerce
tători și oameni de știință de la In
stitutul de chimic macromoleculară 
„Petru Poni", pentru activitatea rod
nică pe care o desfășoară atit pe ță
ranul cercetării fundamentale, cit și 
al soluționării unor importante pro
bleme legate de promovarea tehno
logiilor avansate in industria chimi
că. Doresc ca, prin întreaga sa acti
vitate, institutul sâ se lege tot mai 
strins de cerințele practicii concrete, 
ale perfecționării și modernizării 
producției, să-și sporească șl mai 
mult contribuția la progresul și în
florirea științei românești".

Este de la sine înțeles că îndem
nurile secretarului general al parti
dului au exercitat o puternică in
fluență asupra orientării tematicii 
științifice in anul care se încheie și 
asupra realizării tematicii din anul 
viitor. Fiind o unitate de cercetare 
științifică precis profilată in unul din 
domeniile chimiei — poate cel mai 
modern — este firesc să se aștepte 
de la acest institut înfăptuiri' cu re
zonanțe pe plan național și interna
țional, materializat? in contribuții 
concrete la progresul economiei noas
tre, al științei și tehnicii românești. 
Fără a inventaria succesele, este, 
cred, util să precizăm că cercetările 
întreprinse în anii (recuți s-au fina
lizat in procese tehnologice și in 
stații pilot aflate in funcțiune, faza 
premergătoare realizării industriale. 
Cităm, astfel, poliuretanii pentru 
piele artificială, unii polimeri cu re
zistență termică, copolimcri cu pro
prietăți adezive, pollesteri modificați 
pentru fibre sintetice, uleiuri silico- 
nice ș.a.

Concomitent, Institutul nostru în
registrează succese și in procesul dc 
integrare a cercetării cu invățâmîntul 
superior do specialitate, sarcină ma
joră stabilită de conducerea partidu
lui și statului nostru. Astfel, cea mai 
mare parte a activității studenților 
de La secțiile tehnologia compușilor 
macromolcculari șl celuloză, hirtie și 
fibre ale facultății de chimie indus
trială de la Institutul politehnic 
„Gh. Asachi" și a unor studenți de 
la catedra de chimle-fizică a Univer
sității „Al. I. Cuza" Iași se desfă
șoară la cadrul institutului nostru.

In ansamblul activității respective 
sint cuprinse cursuri speciale, prac
tica productivă, precum și practica 
pentru elaborarea lucrărilor de di
plomă. Cit privește lucrările de di
plomă, acestea sint axate fie pe u- 
nele aspecte ce decurg din contrac
tele de cercetare cu producția, fie pe 
problemele noi care vor constitui do
menii ce urmează să fie abordate in 
anii următori.

Alături de aceste eforturi, Institutul 
lși păstrează o cotă echilibrată de 
cercetare fundamentală orientată spre 
rezolvarea unor probleme de viitor. 
Demn de relevat este faptul că. in 
cea mai mare parte, activitatea noas
tră se desfășoară pe bază de contrac
te încheiate cu unități productive 
sau cu ministere interesate In dez
voltarea unor domenii noi de cerce
tare. în acest an, de pildă, contrac
tele de cercetare științifică au atins 
valoarea de peste 9 milioane lei. Este 
limpede că și in anul viitor vom 
continua și întări cercetarea pe bază 
de contracte, depunînd eforturi nu 
numai pentru depășirea valorii reali
zate in anul 1973, ci și în vederea 
angajării mai substanțiale a cerce
tării aplicate, prin finalizarea în pro
ducția curentă a unor noi tehnologii. 
Obiectivele pentru anul 1974 cuprind, 
in afara sarcinilor anunțate, altele 
noi, cum ar fi elaborarea de polimeri 
cu proprietăți electronice speciale, 
hirtie din fibre sintetice, floculanți 
macromolecular! ș.a. Sintem pe cale 
dc a definitiva profilul cercetării 
contractuale și sperăm să putem avea 
clarificate, pînă la începutul anului 
1974, toate problemele legate de a- 
ceastă acțiune, fără a înregistra În
tinderi, cum s-a petrecut in anii 
precedenți.

Pentru toate acestea, în ceea ce pri
vește asigurarea bazei materiale a 
cercetării in general și, pentru anul 
1974, in special, menționăm că, prin 
darea în exploatare a unor noi labo
ratoare și spații destinate activității 
legate de o mai rapidă valorificare 
a cercetării noastre,, s-au creat con
diții mai bune decit in perioadele 
precedente. Regretăm, insă că dato-

Acad.
Cristofor SIMIONESCU 
directorul Institutului 
de chimie macromoleculară 
„Petru Poni" din lași

(Continuare tn pag. a IV-a)
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[FAPTUL! 
iDiVERSl 
I----------~l
| Gest firesc | 
Iîn timp ce f&cea curățenie In 

magazin, gestionarul loan Ră
șină. din Sobodol, Județul Bra- 

|$ov, a dat peste un „ghemotoc" 
de hirtii legat cu o sfoară si — 
in ghemotoc — 1 600 lei.

— Ia te uită unde erau banii I 
lui moș loan Lupulet — își spu- I 
se el. Parcă-1 văd cum venise I 

Ilorl după cumpărături si, cind 
.«ă-ml dea banii, ia-i de unde 
nu-s. Ce s-a mai necăjit bă- 
trinul 1

I Chemat de urgentă, mos loan 
Lupuleț și-a primit „ghomoto- 
cul“. Ce 6-a mai bucurat bft-

Itrinul I
— Poate pentru un gestionar, 

care minuieste milioane, sau

I pentru alții. ..monetarul" meu i 
n-o fi tnsemnind cine știe ce. I 
Dar cinstea omului e lucru | 
mare I 

î Crimă

' descoperită 
i după... 8 ani!
| In urmă cu 8 ani. bătrinul

IA.S., care locuia intr-o căsuță t 
singuratică in perimetrul I.A.S. I 
Satu-Mare, a fost găsit asasinat | 
„în scop de jaf". Zile și săptă- 

Imini la rind. organele de anche
tă s-au străduit să dea de vreo 
urmă, dar se părea că au de-a

Iface cu ceea ce se cheamă i 
„crimă perfectă". Numai că ofi- I 
terul de miliție Gh. Ivan și | 
procurorul Aurel Sas nu s-au

I împăcat cu o asemenea părere 
fatalistă și au Început, cu o răb
dare impresionantă, să audieze

Ipe oricine care putea să ofere I 
o cit de aparent neînsemnată I 
Informație. Și iată că. după 8 | 
Iani de zile, adevărul a ieșit la 
iveală. Bătrinul A.S. fusese a- 
sasinat de doi concubini, pe 
vremea aceea — Vasile Arde
lean din Satu-Mare, str. Mag- I 
noliei 47. și Terezia Vitan —al 
căror ..combinație", intre timp. I 
a luat sfirșit, T.V. căsătorin- 
du-se cu altcineva și stabilin- 
du-și ultimul domiciliu la Cis- 
nădie. Cei doi făptași au fost 
condamnați la 18 și, respectiv, 
16 ani Închisoare.

PREVEDEREA ESTE MAMA INȚELEPOUNII
Anul 1974 reprezintă pentru con

structorii Grupului de șantiere din 
Rimnicu-Vilcea, care ridică pe plat
forma Industrială a municipiului o- 
biective importante ale cincinalului, 
un examen major ; in cursul anu
lui viitor, aici vor fi terminale și 
pu^c in funcțiune Instalații noi de 
oxo-alcooli. P.V.C.. electroliză pro
duși clorurați șl hala de forjă. Toc
mai de aceea, organizația dc partid 
și-a concentrat forțele pentru ca în
deplinirea planului să fie pregătită 
in toate amănuntele, astfel ca terme
nele prevăzute In graficele de lucru 
să fie respectate, sft se realizeze lu
crări la un inalt nivel calitativ.

Firesc, primul moment al acestor 
pregătiri l-au marcat dezbaterile caro 
au avut loc în toate organizațiile dc 
bază, pe marginea cifrelor do plan, 
finalizate prin elaborarea unor hotft- 
riri cc vizează obiective dc impor
tantă majoră pentru munca comu
niștilor. a întregului colectiv de con
structori. Unul din acestea este asi
gurarea necesarului de muncitori 
bine pregătiți, capabili să nună în 
valoare integral capacitățile tehnice 
de care dispun șantierele. Adunarea 
generală a comuniștilor de la șan
tierul de montai uzine chimice, de 
pildă, a trasat ca sarcină celor mai 
bine pregătiți sudori să se ocupe de 
2-3 tineri pe care să-i învețe mese
rie în înțelesul exact al cuvintului ; 
astfel sint instruiți acum peste 100 
de sudori.

Probleme de o deosebită impor
tantă pentru anul viitor au fost puse 
în dezbaterea comuniștilor si in alte 
organizații de partid. Calitatea lucră
rilor fiind pe primul plan al preo
cupărilor colectivului, adunarea co
muniștilor de la șantierul nr. 3 a În
credințat sarcina unui colectiv, for
mat din șapte muncitori, ingineri, 
maiștri, să supravegheze permanent 
lucrările de la secția polimer II pen
tru a depista la timp acele locuri 
unde indicii de calitate nu sint res
pectați, să intervină pentru înlătu
rarea neajunsurilor.

Tinind seama de dispersarea șan
tierului pe zeci de hectare, organiza
ția dc partid acordă o atenție deo
sebită repartizării judicioase a comu
niștilor la fiecare punct de lucru, 
ca o condiție esențială pentru cu
noașterea temeinică și înfăptuirea 
sarcinilor de producție din anul vi
itor. Birourile organizațiilor de bază 
din șantierele nr. 4, instalații, au
tomatizări și altele au in vedere 
ca in fiecare brigadă, echipă să mun
cească membri de partid, dintre cel 
mai buni organizatori ai producției, 
exemple pentru colectivele in care

lucrcază, capabili să rezolve proble
mele care se ivesc. Biroul organiza
ției de bază din șantierul de montaj 
uzine chimice a încredințat, bunăoa
ră, maistrului Dumitru Socolcanu ca 
sarcină sâ coordoneze activitatea a- 
tclicrului 
Printr-o 
lucrului, ____
ceilalți membri 
tiv o 
reușit ca. lunar, producția de utilaje 
să crească de la 40 de tone la 120 
d? tone, ceea co asigură un avans 
substanțial sectorului de montaj.

dc confecționat utilaje, 
mai bună 
reallzlnd 

al 
serie de

organizare a 
împreună cu 
noului colec- 

dispozitive. a

bilttc pentru pregătirea producției 
din 1971. Agitatorii, de exemplu, și, 
in primul rind cadrele de conducere 
din șantiere, organizează dezba
teri, convorbiri, pentru ca toți 

au 
sft 
lui 
lu- 
La

șanticrc, organizează 
convorbiri, pentru ca 

constructorii sft știe precis ce 
de făcut, " 
fie convins că și de aportul 
depinde realizarea !n termen a 
crărilor de construcții și montaj, 
punctul dc lucru polimer II am par
ticipat la convorbirile organizate de 
agitatorii Mihai Predescu și Cornel 
Rusu. Ei au explicat oamenilor că 
Intrarea in funcțiune a acestui oblec-

flecare in parte

La Grupul de șantiere din Rm. Vîlcea

Dar asemenea exemple, departe de 
a fi motive de automulțumire, arată 
că trebuie să se urmărească cu si 
mai multă atenție repartizarea judi
cioasă a forțelor de care dispune 
organizația de partid. Pentru că. de 
pildă, echipa de izolatori hidrofugi 
din șantierul de instalații nu cuprin
de nici un membru de partid ; aceas
ta este și una din explicațiile nea
junsurilor care se manifestă aici — 
indisciplină In producție, slaba fo
losire a timpului de lucru etc. — față 
de care nu s-a luat la timp atitudi
ne. Tot in acest șantier, în brigada 
alcătuită din 60 izolatori termici și 
tinichigii de la punctul monomeri 
lucrează doar 3 membri de partid, 
in timp ce in altă formație, cea 
care execută lucrări de instala
ții la uzina dc soda, din 30 de 
muncitori, jumătate sint membri dc 
partid. De aceea, biroul organizației 
de bază a propus conducerii șantie
rului o nouă repartizare a muncito
rilor. astfel ca in fiecare formație 
dc lucru să se realizeze un echilibru 
al forțelor de partid, care să ducă la 
creșterea. In și mai mare măsură, a 
rolului conducător al organizației de. 
partid pentru realizarea sarcinilor 
care revin colectivului in anul viitor.

Este notabil, de asemenea, că or
ganizația de partid a pus in acțiune 
întregul arsenal al muncii politice 
do masă in șprljinul măsurilor 6ta-

tiv la sfirșitul trimestrului I 1974 
presupune ca în tinip de o lună să so 
închidă halele : numai astfel se va 
crea front de lucru pentru monta
rea in timpul util a utilajelor și in
stalațiilor și darea in folosință a o- 
biectivului la termen. Agitatorul 
Gheorghe Ciocoiu, intr-o dezbatere 
cu muncitorii care lucrează la noua 
secție de forjă și matrițerie. le-a de
monstrat. prin calcule precise, că 
devansarea intrării in funcțiune a 
acestui obiectiv este o problemă de 
o deosebită Importanță economică ; 
utilajele cu care va fi dotată hala 
au sosit și ele trebuie să producă in 
cel mai scurt timp. Prezența activă 
a agitatorilor, discuțiile vii, convin
gătoare purtate de ei cu șalariații 
șantierelor au o puternică Inrîurire 
asupra conștiinței oamenilor, a creș
terii responsabilității față de sarcini
le de producție.

Stația de radioamplificare are o 
contribuție importantă in dezvoltarea 
unui dialog intre constructorii aflatl 
la o apreciabilă distanță, dar care 
sint preocupați de realizarea acelo
rași obiective de larg interes. In ca
drul emisiunii locale zilnice,' care 
durează două ore, recent au fost 
inaugurate rubrici noi. Astfel, la ru
brica „Ț_ _ __  '... , “
chipa de dulgheri condusă de Du
mitru C.__ Ț. _ T:‘. :
pentru că a realizat in timp record

cofrajele a două difuzoare pentru 
turnul d? răcire. Intr-o altă rubrică, 
„De vorbă cu constructorii", pe baza 
convorbirilor purtate cu constructorii 
șl înregistrate pe bandă de magneto
fon, s-a criticat faptul că la secția 
de produse secundare, piese ce tre
buie montate in curind, au (ost 
confecționate la un nivel calitativ 
necorespunzător. Recent, cu progra
mele ..La înălțime" și „Bătălia pen
tru plan", brigada artistică de agita
ție a început sâ-și aducă contribuția 
specifică in sprijinul realizării sarci
nilor constructorilor pe 1974.

Dar și in acest domeniu se Impu
ne pe alocuri o analiză mai atentă. 
Pentru că. do pildă, la secția de uti
lai transporturi, pe un panou sint 
înscrise, in decembrie 1973, cifre care 
se referă la creșterea productivită
ții muncii in anul 1972, iar la gazeta 
de perete a organizației de bază din 
șantierul de montaj uzine chimice se 
află articole dc acum 3—1 luni, îngăl
benite de vreme. La secția de utilaj 
transport, gazeta de perete tratează, 
ce-i drept, prin două articole sarci
na gospodăririi raționale a materiei 
prime și a combaterii risipei ; dar, ca 
o replică cel puțin ciudată, sub a- 
ceeași gazetă, dintr-o conductă 
spartă țișnește un jet puternic 
care împrăștie in atmosferă zeci de 
metri cubi de abur. Comentariile sînt 
de prisos.

Comuniștii șl Întregul colectiv da 
constructori dc pe platforma indus
trială a Vilcci, prin măsurile luate 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor planului de investiții din a- 
nul viitor, dau proba capacității lor 
organiza’orice. a conștiinței și res
ponsabilității lor comuniste.

Vasile MIHAI 
Ion STANCIU

ex cetățenesc

DE REVELION

Luni, 24 decembrie, la oficiul P.T.T.R. din Buzău (in fotografie) 
s-au încheiat cu succes probele pentru conectarea la rețeaua tele
fonică interurbană automată. Rețineți prefixul Buzăului : 974.

Cine
păzește... 
paznicii ?

St*.
asu-

Organele de miliție din 
ceapa au făcut un sondaj 
pra modului in care este asiou- 
rată paza unor obiective eco
nomice și comerciale din satele 
județului. Rezultatul : un 
măr de 37 de unități ale 
operației de consum și 72 
magazii ale cooperativelor 
gricole nu aveau asigurate 
teme de asigurare sau, 
de-a dreptul spus.

ru- 
co- 
de 
a- 

sis- 
mai 

„__ ___ _ ___  nu aveau la
porți și la uși lacăte, broaște, 
ivăre și alte „mărunțișuri". In 
același sondaj s-au găsit 7 paz
nici care sforăiau de mama fo
cului. in brațele lui Morfeu. iar 
alți 16 îți luaseră 
la casele lor. Păi 
pe cine trebuie : 
paznicii T

tălpășița pe 
să nu întrebi 
Cum păziți...

între plus
si minus

»
Un inventar la raionul de . 

sături al magazinului „Modern" 
din Galați s-a soldat cu desco
perirea unor plusuri de țesături 
in valoare de aproape 250 000 
lei. „Trebuie să fie o greșeală" 
— a replicat gestionara raionu
lui. Elisabeta Stamboală — ce
ri nd o nouă verificare. Intr-a
devăr. la o nouă verificare n-au 
mai ieșit plusuri, in schimb... 
lipseau numeroase cupoane de 
țesături înregistrate la prima 
verificare, dar dispărute la pri
ma ocazie șl „depozitate" acasă 
la gestionară și la alți vinzâ- 
tori din raionul cu pricina. 
„Ne-am gindit să nu mai iasă 
_____ — au spus cei in cau
ză. Cum motivul era „cusut cu 
ață albă", magazinul respectiv 
a rămas cu cițiva vinzători in— 
minus.

I
I
I
I
I
I„N'e-arr 

plusuri* 
zft. Cui

I
1 Amara
I trezire

țe-

fost evidențiatăCheroiu a

„Ce e nou în șantier", e-

Premiile unui

Noi construcții de locuințe la Cimpulung Moldovenesc

AM PRIMIT SCRISQĂR1OO!
Păcală, cu ușa 
în spinare

In cartierul bucureștean 
Drumul Taberei, mai precis 
in piața Moghioroș. func
ționează o unitate (centrul 
nr. 38) aparținind de coope
rativa meșteșugărească 
..Tehnica sticlei". Pe vitri
na centrului stă scris cu 
litere de-o palmă : „Execu
tăm montări de geamuri".

„Deoarece mi s-a spart,

țițini, ar lua-o in spate și 
s-ar duce astfel cu ea 
la unitatea din Piața Am- 
zei. Doar conducerea co
operativei „Tehnica sticlei" 
vă poate da un sfat. Mai 
știi ? Poate există totuși o 
soluție mai acceptabilă.

Dacă nu curge, 
pică... Dar nici 
nu ni ai pică !

sâ
Propunem 

se reinventezs
telegraful

concurs
studențesc

Nuță 
ju- 

scrie 
octombrie a.c. a 

prin mandat tele-

o In București, unitățile de alimentație publică pun Ia dispoziție, 
pentru revelion. 27 000 de locuri ; pentru tineret, toate cele 8 case 
de cultură ale sectoarelor bucureștene vor îmbrăca, in noaptea de 31 
decembrie, haina marilor sărbători, oferind cilorva mii de tineri po
sibilitatea să petreacă intr-un mod plăcut noaptea revelionului. Da 
asemenea, un număr de 27 mari întreprinderi vor organiza sărbă
torirea revelionului pentru salariați și membrii familiilor lor.

• PENTRU CINE PREFERĂ SĂ FACĂ REVELIONUL ACASĂ, 
organele comerciale pun la dispoziție toate serviciile necesare : me
niuri bogate, băuturi in sortimente variate și... ospătarii care să ofere 
posibilitatea gospodinelor să se bucure cu adevărat de noaptea Anu
lui Nou.

După ieșirea din fură. lui 
Marin Zamfir, de la depoul 
C.F.R. Dej-triaj, i-a venit ide ea 
să se „cinstească" in bufetul gă
rii. Dar tot aici i-a mai venit 
ți o altă idee: după fiecare cin
zeacă băută, să arunce cu pa
harul pe fereastra întredeschi
să. După fiecare pahar, făcea 
zob die un geam din apropie
re. ?i, cum au fost mai mul
te’ „cinze ci" (și. deci, și pahare), 
nu s-a lăsat pină n-a spart toa
te geamurile. Cind și-a dat sea
ma de gravitatea faptei, a dat 
să fugă. A fost insă adus min
tenaș inapoi ți trezit din ame- 

Dar s-a... trezit și cu o 
de plată, plus „remiza" de 

rigoare.

I
I
I
I
Itenuf 

țeală. 
notă <

I
i Petre POPA 

Gheorqhe DAVID
. r a n fl P f 11 _.Sci

Rubricâ redoctoto de

ți corespondenții

din cauza vîntului. geamul 
de la usa balconului — ne 
relatează cetățeanul S. 
Alecu — am alergat la cen
trul respectiv să chem 
meșter să mi-1 pună.

— V-am servi cu plăcere 
— mi-a spus un lucrător 
de acolo — dar n-avem 
geamuri. Dacă aveți dv...

— De unde să am eu un 
geam de-un metru și ceva ?

— Dacă nu, il puteți 
procura din centru, din 
Piața Amzei. bunăoară.

M-am dus la unitatea din 
Piața Amzei.

— Tovarășe dragă, am 
nevoie de un geam de 1,20 
m pe 0,60 m.

— Avem geam, dar n-a
vem deocamdată mașină 
să vi-1 transportăm. Vi-1 
tai și-l duceți dv. Sau, da
că nu, veniți cu ușa aici 
și vi-1 montăm pe loc.

Nu, omul nu glumea de
loc ! în unitate erau destui 
cetățeni care veniseră cu 
ferestrele in brațe să li se 
monteze geamuri. Ce păre
re aveți despre această... 
ultracivilizatâ, metodă de 
servire a cetățenilor ?“

Ce să spunem ? Dac-ar 
mai trăi Păcală, ar fi ° 
chestie. Ar scoate ușa din

un

Locuitorul Marius 
din comuna Devesel, 
dițul Mehedinți, ne 
că La 2 *■ "
trimis, . . . 
grafic, de la oficiul P.T.T.R.
— Burila Mare, suma de 
400 de lei. pentru a fi pre
dată fiicei sale, studentă 
la Facultatea de medicină 
din București. Dar. 
expediați telegrafic, 
n-au ajuns in posesia des
tinatarei — a cărei adresă 
era cit se poate de precisă
— nici după o lună și ju
mătate de la trimitere. Și 
nici inapoi nu s-au intors.

„Cind i-am depus La ofi
ciu — ne scrie cel in cau
ză — am fost asigurat că 
in maximum 10 ore banii 
vor fi predați destinatarei. 
Dar. cu toate că am recla
mat de nenumărate ori la 
oficiul de expediție, unde 
mi s-au dat asigurări fer
me cft s-au făcut Interven
țiile necesare, rezultatul 
este nul. Unde or fi zăcind 
acești bani, așteptați cu a- 
tita nerăbdare de o stu
dentă ce avea și are nea
părată nevoie de ei ?“

Nici noi nu putem 
unde, tovarășe Nuță. 
știm este faptul, pe care-1 
cunoașteți și dv.. că, in 
cazul mandatelor telegra
fice, banii nu circula ca 
scrisorile, ci poșta trimite 
doar o telegramă la oficiul 
de destinație, in scopul a- 
chitării lor imediate. Poate 
6-au încurcat pe undeva 
firele... telegrafice 7

ști 
Ce

Zece locatari din blocul 
nr. 3. aleea Tudor Vladimi- 
rescu — Roman, semnează 
o scrisoare către redacție :

„încă din luna iunie a 
acestui an, in imobilul in 
care locuim apa nu curge 
zile-n șir, iar atunci cind 
curge, nici n-apuci eă-ți 
faci cit de cit o rezervă (in 
găleți, in vase), câ se și o- 
preșle. Vorbim de apa rece, 
pentru că cea caldă con
stituie o și mai mare rari
tate. Curios este că, deși 
cei care sc ocupă de gos
podărirea orașului cunosc 
această stare de lucruri șiaceastă stare de lucruri

știu prea b foiam,
care pe unde putem, cu 
gălețile după apă. sintem 
totuși taxați in fiecare lu
nă cu o promptitudine de 
invidiat. De ce seacă robi
netele din apartamentele 
in care locuim ? Sinceri să 
fim, nu știm precis. Ceea 
ce știm este că dacă altă
dată tot mai curgea ceva a- 
pă, in unele perioade ale 
zilei, de la un timp nici nu 
mai curge, nici nu mai 
pică".

Să nădăjduim, stimați lo
catari, că măcar acum e- 
dilii orașului vor recepțio
na S.O.S.-ul dv. șl vor lua 
măsurile corespunzătoare.

0 literă în valoare 
de 1 392 lei

Pensionarul Marin M. 
Stăncescu din comuna Băl-

cești — Vilcea 
despre „arta" unor funcțio
nari de a purta oamenii pe 
drumuri :

„Fiica mea, Felicia 
Stăncescu. a absolvit anul 
trecut Facultatea de 
matologie a I.M.F.-Bucu- 
rești. Cum nu și-a ridicat 
diploma, s-a prezentat, in 
luna septembrie a.c., la se
cretariatul I.M.F., pentru a 
i se inmina. Ghinion insă, 
pentru că, din neatenție, 
actul fusese completat gre
șit (in loc de comuna Bâl- 
cești, unde s-a născut, s-a 
trecut Bălicești). O simplă 
literă in plus... «Mergeți 
acasă, că o să vă anunțăm 
noi cind să veniți să ridicați 
diploma refăcuta» — i s-a 
spus. Intr-adevăr, după o 
lună, cu adresa nr. 21 169 
din 22 octombrie 1973, i s-a 
comunicat să se prezinte 
să-și ridice actul. S-a de
plasat, la 5 noiembrie, la 
București, dar. stupoare, I 
s-a răspuns că nu poate 
ridica nici de data aceasta 
diploma, deoarece, La com
pletarea ei. s-a strecurat 
altă g..v„” 
nionistă. 
zile". A 
noiembrie,
era 
tot. 
la 
și retur au costat-o pe fiica 
mea 690 de lei. La această 
sumă se mai adaugă o pa
gubă de 312 lei pentru zi
lele nelucrate (concediu 
fără plată) și încă 390 lei 
penalizare pentru neadu- 
cerea diplomei. Deci, in 
total, 1 392 lei aruncați pe 
apa simbetei din cauza ne
glijenței unora. Ce-ar zice 
funcționarul respectiv da
că, în ziua salariului, 1 s-ar 
spune, cu aceeași candoare, 
câ, din cauza unor erori, 
nu poate primi leafa ?"

Adăugăm, pe adresa ce
lor in drept, o Întrebare 
„ajutătoare" : cine plătește 
costul acestei neglijențe ?

M.
sto-

î 
i 
î 
l 
i 
l 
i 
l 
1

concursul de lucrări știin
țifice originale privind creditul 
public, organizat de Casa de 
Economii și Consemnațiuni pen
tru studenții facultăților de stu
dii economice (secțiile finanțe și 
contabilitate), juriul a acordat 
următoarele distincții : Premiul 
I. studenților, ION BUZATU și 
NICOLAE BUZATU de la Fa
cultatea de studii economice 
(secția finanțe) a Universității 
Craiova, autori ai lucrării „Po
sibilități de aplicare a marketin
gului la Casa de Economii și 
Consemnațiuni" ; Premiul II, 
studenților DEBRECZENI JA
NOS și NAGY STEFAN de la 
Facultatea de studii economice 
(secția finanțe) a Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, au
tori ai lucrării „Posibilități de 
extindere a mecanizării opera
țiunilor C.E.C." ; Premiul Iii, 
studentului ION MIRCEA de la 
Facultatea de studii economice 
(secția finanțe) a Universității 
„Babeș-Balyai" Cluj, autor al 
lucrării „înfăptuirea de către 
Casa de Economii și Conscinna- 
(iuni a politicii P.C.R. in dome
niul creditării pe termen lung 
a populației" : Cite o mențiune, 
studenților : ION COTAR și 
ILIE POPA, de la Facultatea de 
studii economice (secția contabi
litate) a Universității Craio
va, autori ai lucrării „Contabi
litatea Casei de Economii și 
Consemnațiuni, organizare, căi 
de perfecționare": ION GIUR
GIU, de la Facultatea de studii 
economice (secția finanțe) a Uni
versității Craiova, autor al lu
crării „Locul Casei de Economii 
și Consemnațiuni in cadru! apa
ratului financiar-bancar": IOAN 
TOMESCU. de la Facultatea de 
studii economice (secția fi
nanțe) a Universității „Alexan
dru Ioan Cuza" Iași, autor al 
lucrării : „Posibilități de aplicare 
a marketingului in activitatea 
Casei de Economii și Consem
națiuni" ; GHEORGHE LUȚAC 
și MARIA LUȚAC, de la Facul
tatea de studii economice (sec
ția finanțe) a Universității „Ale
xandru Ioan Cuza" Iași, autori 
ai lucrării „Din istoricul acțiunii 
de economisire din țara noas
tră" ; IONEL RADU și VASILE 
COCRIȘ de la Facultatea de stu
dii economice (secția finanțe) a 
Universității „Alexandru loan 
Cuza" Iași, autori ai lucrării 
„înfăptuirea de către Casa dc 
Economii și Consemnațiuni a 
politicii P.C.R. in domeniul cre
ditării populației".

CIRCULAȚIE

Fiți alcnțl, automobilist! ! Duminică. 23 decembrie a.c., s-au produs 
In țară 21 de accidente de circulație grave, care s-au soldat cu sase 
pierderi de vieți. 44 de persoane rănite și 20 de autovehicule ava
riate. Tn majoritatea covirșitoare a cazurilor, accidentele s-au pro
dus datorită ignorării, de către conducătorii auto, a condițiilor deose
bite de circulație : ceață, polei, mizgâ.

CONSTRUCȚII SOCIAL-EDILITARE

o BILANȚ ’73 LA BRAȘOV : 2 200 apartamente, un spital modern 
cu 700 de paturi și policlinică, un dispensar de pediatrie și adulțl. ame
najări de noi spații la spitalele de neurooediatrie și materno-infantil. 
unități comerciale însumind 2 355 mp, 516 locuri in internate, canali
zarea a 25 de străzi și multe altele care nu pot fi cuprinse toate In
tr-un... telex.

• LA ORADEA au Început lucrările de construcție a centurii care 
va asigura legătura intre drumul național E 15 și toate căile rutiere ce 
traversează orașul.

• UN CĂMIN PENTRU COPII a fost amenajat în Incinta între, 
prinderii „Tehnofrig" din Cluj prin redistribuirea spațiilor administra
tive din clădirea birourilor. Dotările căminului — care are o capacitate 
de 80 de locuri — s-au realizat in totalitate prin contribuția in muncă 
a salariaților.

COMERȚ —SERVICII

© ÎN JUDEȚUL SATU-MARE s-a luat Inițiativa constituirii de 
consilii pentru îndrumarea și coordonarea aprovizionării si prestări
lor de servicii către populație, in toate comunele și orașele jude
țul uL

ODIHNA ȘI TURISM

® IN TIMPUL VACANȚEI DE IARNĂ vor fi antrenați în activită
țile de turism inițiate de B.T.T. și agențiile sale județene peste 77 500 
de tineri. Să notăm — pentru a dovedi că odihna este in anotimpul 
ei — și structura acestor acțiuni : tabere de odihnă șl sportive — 11 936 
tineri ; revelioane — 29 807 ; excursii de sfirșit de săptămină — 35 800,

o I.T.II.R. BUCUREȘTI CONTINUA și pe timpul iernii organizarea 
excursiilor de sfirșit de săptămină cu plata direct In autocar și cu 
plecarea din marile cartiere ale Capitalei (Drumul Taberei, Berceni, 
Titan). Daca la început cererile erau satisfăcute de 2—3 autocare, 
acum s-a ajuns la 25—30. Bucureștenii sint nelipsiți simbăta și dumi
nica de pe Valea Prahovei, din Poiana Brașov sau de la Cheia. N-ar 
fi cazul ca această inițiativă să fie preluată și în alte orașe ?

Planul emisiunilor filatelice pe anul 1974 cuprinde circa 25 de emi
siuni. din care mai multe sint consacrate unor mari evenimente : ani
versarea a trei decenii de la eliberarea patriei de sub jugul fascist. 
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, aniversarea a 
1 850 de ani de la ridicarea așezării romane Napoca (azi Cluj) la rang 
de municipiu. împlinirea a 25 de ani de la crearea organizației pio
nierilor din tara noastră ș.a. De asemenea, se prevăd mărci avînd ca 
temă reDroduceri de artă, ocrotirea naturii și arheologia, conferința 
mondială a populației.

t -•

(Urmare din pag. I)
mill- 
asta

e.reșcală. „Sinteți ghi-
Reveniți peste 7 
revenit, la 

dar actul 
gata. E prea

Cele trei drumuri de 
Bălcești la București

12 
nu 
de

Alexandru STROE

de sute de mii și 
oane de lei. Și 
chiar cu riscul de a îmbă- 
trini prea devreme, cum il 
avertizase grijuliul său co
leg. Dar el știa prea bine 
că exigența e un adevărat 
elixir al tinereții, că numai 
moliciunea și îngăduința 
indiferentă sint cele care 
aduc — pe chipul unui om, 
ca și pe cel al unui colec
tiv, ridurile ■ - ■
imbătrinirii. 
la capătul

tatlv a refuzat să dea curs 
acestei dispoziții. împreună 
cu Ilie Mihai, secretarul or
ganizației de bază, maistrul 
Piciu a stat de vorbă în
delung cu Z. C. Văzind insă 
că omul in culpă e refrac
tar și la acest mod de a ac
ționa, cei doi au solicitat 
comitetului de partid să 
trimită cile o scrisoare —

căturile. zicind că sint 
„fleacuri" și că nu merită 
să ne batem capul cu ele 
— spune pe bună dreptate 
Marin Piciu.

Faptul că numai presti
giul autoexigenței poate fi 
un fundament pentru exi
gența față dc ceilalți ne-a 
fost relevat și de o altă si
tuație intilnită in uzină. E

timpurii
Și iată _ , 

edificatoarei 
sale experiențe, a izbutit să 
demonstreze cft — avînd in 
secție aceiași oameni și nu
mai doi maiștri, in locul 
celor patru ingineri și șase 
maiștri ciți lucrau cîndva 
aici — obține o producție 
lunară de 30 de tone, adică 
dc cinci ori cit se realiza 
înainte.

Tocmai această autoexi
gență. generatoare de au
tentic prestigiu, il dă posi
bilitate maistrului comu
nist Marin Piciu să mani
feste o profundă exigență 
față de cei din jur. Ni s-a 
relatat, in acest context, o 
intimplare semnificativă. 
La un moment dat. un 
muncitor din secție. Zamfir 
Coteneanu, a protestat cu 
vehementă împotriva pre
tenției șefului său de echi
pă de a-și îngriji cum se 
cuvine locul de muncă. Ba 
mai mult : in mod osten-

ale 
că,

prin care se cerea sprijin 
pentru îndreptarea lui Z. C. 
— familiei acestuia, consi
liului popular al comunei 
unde locuiește. Se pare că 
această atitudine intransi
gentă, fără menajamente, 
a început să-și arate roa
dele : de o bună bucată de 
vreme, fără declarații răsu
nătoare de căință. Z. C. 
face eforturi reale si se 
integreze tot mai mult at
mosferei, să răspundă exi
gențelor Îndreptățite ale 
colectivului.

— I-am fi făcut rău lui. 
In primul rind, dacă i-am 
fl trecut cu vederea apu

vorba de maistrul Ion Ca
nea, din secția metalurgică 
I. De Ia un timp, tovarășii 
Iul din organizația de bază, 
care îl știau un om comba
tiv și sever — uneori pină 
la duritate — au observat 
câ I. G. nu prea mai ia 
cuvîntul prin ședințe, iar 
atunci cind o face se măr
ginește să înșire niște ba
nalități, fără să spună lu
crurilor pe nume, să pună, 
„degetul pe rană". Unde se 
topise ' ‘---- ’ —
țădată 
mînea
unele
care Iși făceau simțită pre-

intransigența de al- 
a Iul I. G., de ce ră- 
acum nepăsător la 
neajunsuri evidente

zența chiar sub ochii lui ? 
La toate aceste întrebări, to
varășii din comitetul de par
tid au găsit răspuns cind 
au aflat că I. G. a început 
să cam depășească măsura 
la băutură, să lipsească zile 
întregi de la muncă, ba 
chiar să se poarte brutal și 
fără simț de răspundere in 
familie. Cum mai putea 6ă 
pretindă altora ceea ce în
cetase să-și pretindă Iul 
însuși ? Resorturile care, 
inainlo vreme, îl puneau 
in mișcare combativitatea 
și exigența față de alții 
ruginiseră în propria 
conștiință. S-a stat de vor
bă pe îndelete cu I. G., t 
s-a explicat in ce constă 
izvorul tot mai deselor sale 
abateri din ultimul timp și 
se pare că I. G. a început 
de la o vreme să înțe
leagă adevărul în fața că
ruia închidea înainte tot 
mal des ochii.

Pentru că și exigența e 
un proces evolutiv. Un pro
ces ascendent, în cursul 
căruia fiecare treaptă se 
cucerește printr-o reală 
bătălie cu lipsurile din a- 
fară și din noi înșine. O 
bătălie care aici, la între
prinderea de prelucrare a 
aluminiului din Slatina, a 
devenit climat cotidian. 
O modalitate cotidiană de 
manifestare a spiritului 
revoluționar, partinic.

sa
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ÎAKkR ACUM, IN CEASUL AL 12-LEA
Pare de necrezut, dar acum, cind 

mai sint numai citeva zile p.nâ la 
filiriitul acestui an. o unitate a în
treprinderii „Electrometer4 din Cluj 
nu știe încă ce va fabrica anul 
viitor.

— Prin dezvoltarea capacităților din 
ultin-.ii patru ani. «vcm posibilitatea 
sâ realizăm o producție do 20 do ort 
mai marc dccit cea din anul 1969 — 
n Intrară tov. Tavcl Bogdan. di
rectorul întreprinderi. Este vorba 
de o unitate modernă a intreprm- 
tl-~ i noastre, cu un procc.s teh
nologic bine pus la punct, iar produ
sele pe care lc realizam — aparataj 
electric de joasă tensiune — sini so
licitate in țară (1 la export. Dar. 
spre surprinderea noastră, coordona
torul de balanță, respectiv Centrala 
industrială de electronică șl autnma- 
tl’âri din București, a repartizat fa- 

pro.hi- Ier pe care Ic e 
zam noi unei alte unități. întreprin
derea de aparataj electric din Ti tu.

— Și nu vi s-a dat să fabricați alte 
produse 7

— După multe Insistențe din par
tea noăstră. mai mult ca să scape de 
n i. centrala a cerul să realizăm un 
produs nou : „mlcrointrerupătoHre". 
V-" i ’ aceasta, insă, trebuie pregâ- 
tiiă asimilarea producției, trebuie in- 
vâțați oamenii, nc-ar trebui și ceva 
utilaje. Acum însă este prea tîrziu 
pentru asta. Culmea este alta.

— Care ?
— Directorul întreprinderii din 

Titu, cu care am discutat, se plin- 
eca că nu are asigurate condiții pen
tru a produce aparatajul aflat pină 
acum in profilul nostru de fabrica
ție.

— Poate că aprovizionarea unită
ții din Titu este mai lesnicioasă ?

— De unde ! La noi peste 60 la 
sută din materiale, mal preds izo- 
lșUurn ceramici, sint achiziționate de 

doi pași, do la ..Electroceramica*4 
Turda. Rostul de la „Metrom" din 
Brașov. Cum este mai economic, mai 
rațional : izolatorii de la Turda să fie 
livrați la Titu. sau la Cluj ?

— Concret, ce demersuri ați făcut

pentru a vă susține punctul de ve
dere ?

— Dar In cine n-am Intervenit ? La 
Grupul Întreprinderilor do Industrie 
locală : de aici la Consiliul popular 
Județean Cluj, iar acesta s-a adresnt 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
do Mnslni-Uneltc si Electrotehnicii 
șl. bineînțeles, centralei coordonatoa
re do balanfă. Lucrurile insă nu s-au 
urnit din loc. No uităm la întreprin
derile vecine, care dau zor cu pre
gătirea ultimelor amănunte pentru

— Tn schimb, vedem că-l „dațl de 
lucru- intr-alt(ni. Pentru anul 1974 
unității respect vc nu i a-a clarificat 
profilul d ' producție.

— Am fost personal la Cluț. In mal 
multe rindurl. I inse oslo sâ preluăm 
in cadrul centralei unitatea respecti
vă, pe care noi am dezvoltat-o, noi o 
finanțăm, șl caro corespunde specifi
cului ramurii noastre de activitate. 
Industria locală opuno Insă re
zistență.

— Apartenența întreprinderii din

O unitate din Cluj așteaptă să i se 
precizeze ce va produce în 1974

producția anului 1974. Iar noi aștep
tăm. Zilele trec și nu putem face ni
mic.

Să fio do nerezolvat problema pla
nului pe anul viitor la unitatea clu
jeană ? Continuăm investigațiile, dar 
nu pe filiera... demersurilor între
prinderii ..Elcctromefal", ci direct la 
forul care, potrivit legii, coordonează 
producția de aparataj electric de joa
să tensiune. adică l.i Centrala in
dustrială de electronici si nutomati- 
zâri din București. în 1< gâturi cu 
semnalul adresat „Scintcii" de către 
unitatea din Cluj, discutăm cu di
rectorul general al centralei, ing. 
Ion Constantinescu.

— Așa este situația, ne confirmă 
interlocutorul. Totuși, noi sintem „pă
rinți buni" și nu ..părinți vitregi*4 
pentru unitatea respectivă, așa cum 
ar părea la prima vedere. Să argu
mentez. De dezvoltarea unității noi 
ne-am ocupat. Noi am dotat-o cu uti
laje, noi am cedat din fondurile va
lutare, pentru a-i aduce materiale din 
import. Dar pină acum nu am reușit 
să-i dăm de lucru la întreaga capa
citate de care dispune.

Cluj este o problemă. Centralei îl re
vine Insă clar obligația, in calitate 
de coordonator de balanță, do a sta
bili planul de producție, la întreaga 
capacitate a întreprinderii. Nu este 
admisibil ca in luna ianuarie, in tri
mestrul I 1974, la „Electromotor* Cluj 
fie să nu sc lucreze mai nimic, fie 
să se producă sub capacitate.

— Nu poate fi vorba de așa ceva. 
Noi avem mai multe variante in le
gătură cu producția trimestrului I la 
,.Electrometal*4 din Cluj. Intre altele 
și continuarea fabricației produselor 
pe care le-a realizat in 1973.

— Cel de la Cluj nu știu nimic de 
asta, nu și-au făcut pregătirile nece
sare...

— Baza materială esto asigurată. 
In fond, indiferent dacă s-ar fi rea
lizat la Titu sau la Cluj, producția 
trebuie fabricată, așa că ne-am în
grijit de acest lucru.

— Dar cum și cind vor fi asimilate 
microintrcrupătoarele de unitatea din 
Cluj ?

— Microintrerupâtoarcle nu vor fi

asimilate la Cluj. A fost o variantă, 
dar nu c rațional să o aplicăm. Cel 
do la Cluj să facă ccca ce cunosc 
foarte bine, producția pentru caro 
sint utilați șl specializați. Dacă vom 
prelua unitatea in cadrul centralei, ne 
gindim să înlocuim „din mers" sorti
mentul tradițional cu altul cu ca
racteristici îmbunătățite.

— Dorim un angajament foarte 
clar din partea dv. Cind se vor lă
muri lucrurile, cind va afla unitatea 
din Cluj ce producție va realiza în 
1974 ?

— Marți 25 decembrie sau miercuri 
26 decembrie a.c. voi fl din nou la 
Cluj și sper că. de această dală, In 
discuțiile cu organele locale se va 
adopta o soluție definitivă.

Deci, posibilități de rezolvare 
există. Dar de ce au apărut atît de 
tirziu ? Oare pregătirea producției 
înseamnă numai aprovizionarea cu 
materialo 7 Știința’ conducerii și or
ganizării producției arată : pentru ca 
activitatea economică să sc desfășoa
re ritmic, la nivelul optim al capaci
tăților, din timp trebuie să se întoc
mească un program de fabricație, să 
se asigure un decalaj intre sectoa
rele de producție, să se întocmească 
un plan de întreținere și reparare a 
utilajelor, să se dimensioneze și 
structureze judicios forța de muncă, 
In conformitate cu necesitățile reale, 
să se încheie contractele de aprovi
zionare și desfacere. Omițlndu-se 
unul sau altul din aceste elemente 
ale pregătirii, consecințele se vor re
simți nemijlocit pe parcursul activi
tății economice. In timpul scurt, este 
drept, care a mai rămas mai pot fi 
întreprinse incă multe pentru ca și 
la unitatea din Cluj producția să 
poată demara cu bino in anul 1974.

Comelîu CÂRLAN 
Alexandru MUREȘAN

„EXPO
I. L. G. A. 73“
GALAȚI (Corespondentul 

„Sciateil4*, Tudorcl Oancea). — 
în ultimii ani. colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din industria locală a județului 
Galați a dovedit receptivitate și 
operativitate in asimilarea, di
versificarea șl Introducerea in 
producția de seric a unor bu
nuri de larg consum, îndeosebi 
a articolelor de tiz casnic gos
podăresc.

Aflată la prima confruntare 
cu publicul, expoziția Intitulată 
sugestiv „Expo I.L.G.A. ’73", 
organizată zilele acestea in sala 
clubului Combinatului siderur
gic de la Galați de către între
prinderea județeană de industrie 
locală Galați, s-a impus prin 
diversitatea șl calitatea produse
lor executate de cele patru uni
tăți ale întreprinderii. Se 
bucură do o bună apreciere pro
dusele realizate do colectivul 
fabricii de mobilă șl materiale 
do construcții, printre caro noile 
tipuri de mobilă, „Mogal" (ca
meră pentru tineret), camera 
„Rateș44, scăunele, banchete, co- 
șulețe executate din răchită. O 

. remarcă in plus se cuvine pro- 
| duselor uzinei Metal-chimie. 
f Sint expuse aici șl cele 12 sorti- 
1 mente noi. lansate In acest an 
l de fabrica de produse de panl- 

flcațle șl morărit.
1 — Intenționăm ca, în contl-
L nuare — ne spune tovarășul 
’ loan Constantin, directorul 
ț I.J.I.L. Galați — prin sondarea 
i gusturilor și cerințelor cetățenl- 
i lor să valorificăm mai bine re- 
| sursele județului nostru, să răs- 
i pundom cu promptitudine ce- 
’ rințelor cetățenilor, prin intro- 
ț ducerea în fabricație a unor noi 
l produse de bună calitate șl in- 
’ tr-o gamă de sortimente tot mai 
1 variată.

I
I
I
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PERSPECTIVĂ ’74

S cheltuielilor
£ la 1000lei ‘maDrCfa
■ ÎN INDUSTRIA REPUBLICANA
El

energie electrică economisită

O EXPERIENȚA VALOROASĂ ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
în documentele recentei plenare 

comune a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economico 
și Sociale a României s-a subliniat 
sarcina ca organele agricole să asi
gure o îmbunătățire substanțială a 
bazei furajere, folosirea rațională a 
nutrețurilor șl crearea de rezerve 
importante pentru ca zootehnia să 
poată face fată oricăror situații deo- 
fr.bite. Ț minau-se seama de faptul 
câ unele unități agricole nu dis
pun de cantități îndestulătoare 
de nutrețuri, este absolut ne
cesar să și le gospodărească cit mai 
b.ne pentru a se asigura furajarea 
normală a animalelor șl, pe această 
cale, să se obțină producții cit mai 
mari de came și lapte. Cel mai im
portant lucru este 
sâ fie preparate 
mai rațional. O 
ță in această privință oferă co
operativele agricole din județul 
Timiș. Prepararea și utilizarea 
cu randament sporit a nutrețurilor 
destinate hrănini vacilor de lapte, 
taurinelor la ingrășat Și altor cate
gorii de animale au constituit obiec
tul unor acțiuni perseverente, la sca
ra întregului județ, asupra cărora ne 
vom referi in rindurile care urmează.

Din inițiativa comitetului județean 
de part.d au fost formate mal multe 
colective de specialiști, care au stu
diat posibilitățile de amenajare a 
bucătăriilor furajere in toate coope- 
521Jele agricole. Cu multă inventi- 
vfi’« și cu cheltuieli minime, au 
fost puse la punct prototipurile unor 
ut.laje adecvate, realizate de către 
specialiști și mecanici de la stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
cin Orțișoara $1 Gottlob. Colectivele 
acestor unități au reușit să facă uti
laje care nu numai toacă, ci și defi- 
breazâ cocenii și alte furaje grosiere. 
Pină acum, cooperativele agricole au 
: <•. dotate cu peste 180_ de tocători 
mecanice realizate la cele două sta- 
t.uni. In fermele din 190 de coopera- 
tive agricole — Tomnatec, Beciche- 
r cu-Mic. Orțișoara, Gottlob. Darova, 
Recaș. Dumbrăvița și altele — £-au 
amenajat bucătării, furajere dotate cu 
tocători mecanice, bazine pentru 
dospirea furajelor tocate și def. brațe. 
La cooperativa agricolă din Tomna
tec. de exemplu, unde se utilizează 
rational toate sortimentele de nutre
țuri pe bază de focare, defibrare, 
amk-t- c și fermentare prealabilă, 
se obțin peste 3 200 1 lapte pe vacă 
furajată.

Redăm, spre ed.ficare. modul ln 
care se lucrează intr-o cooperativă 
fruntașă, cea din Lenauheim. Coope
rat, va’ $i-a plan.ficat să încaseze, 
anul acesta. 18.5 milioane lei numai 
d.n fermele zootehnice și, potnvit 
ca i culelor estimative, va obține 22 
milioane, ceea ce reprezintă mai 
mult de două treimi d.n veniturile 
bănești totale. Aceste rezultate sint 
atribuite, in special, asigurării 
furajelor și preparării acestora 
cu o mare economie de mijloace 
mater.ale. Bucătăria furajeră este o 
construcție simplă, care nu a costat 
decit citeva zeci de mii de lei, b.ne 
amplasată și bine utilată in interior, 
c-j o tocătoare tip „Gottlob", cu ba
zine de preparare a amestecului și 
de fermentare a furajelor și un 
boiler pentru apă caldă. După cum 
ne spunea dr. B.bu Sima, ingmerui- 
Lf al cooperat.vei, costul tuturor 
instalațiilor, inclusiv al țoc-toarei 
mecanice, nu depășește 60 000 lei. 
Aici, furajele ce îmbogățesc prin 
adaos de melasă diluată, săruri mț- 
r -ale și printr-un sistem oe droj- 
dăire pc cit de sunplu. pe atit de 
eficient. In bazinul cu melasă dilua
tă dotat cu un sistem de aerație 
P-odus de un ventilator, se inmul- 
lese drddJ furajere Ikfhă'Ltr ne La ferma zootehnică Grăbit, 
d.n cadrul acețe:ațl cooperative agn- 
r.,'r. cu concursul catedrei d<- eh- 
mentație a Facultății de ^tehțjio 
dm Timișoara, intr-o instalație-pilot 
ingenios concepută se prepara droj- 
d I furajere, tolosindu-se ca matern 
arme dejecțiile de ia incrasăto-.a de p™ La flecare S-10 ore rezuilS 

șarje* de drotdil furajere cu care 
ÎL stropesc furajele grosiere torate Si 
defibrate. Acest proces de fermenta
re 5i de înmulțire a drojdiilor boga-

ca nutrețurile 
și folosite cit 
bună experien-

te in proteină contribuie la mărirea 
valorii rațiilor pentru aproape o mie 
de taurine la îngrășat.

Este de relevat că amenajarea bu
cătăriilor furajere s-a făcut, in gene
ral, fără investiții 
strucții. Colective 
direcției , .. ___ .- --
depistat spații in cooperativele agri
cole, in care singurele cheltuieli fă
cute au fost cele destinate procură
rii utilajelor. In acest mod, in scurt 
timp au 
furajere 
Tormac, 
Săcălaz, 
altele.

Prepararea furajelor a avut ca re
zultat obținerea unor însemnate spo
ruri de produse animaliere. Avanta
jele s-au putut vedea cel mai bine 
in iarna trecuta, cind cooperativele 
agricole nu au avut decit jumătate 
d;n cantitatea de fin prevăzută in 
balanța furajeră. După cum ne relata 
ing. Ilca Iulius, director adjunct al 
direcției agricole județene, datorită 
utilizării raționale a furajelor și altor 
măsuri de redresare a fermelor 
zootehnice, anul acesta cantitatea de 
lapte marfă livrată statului de către 
cooperativele agricole din județ este 
cu peste 65 000 hl mai mare decit 
cea realizată in întregul an prece
dent

Desigur, rezultatele ar putea fi 
mult mai bune dacă baza materială 
creată ar fi intens folosită in toate 
cooperativele agricole. Or, la Simpe- 
tru-Mare, Dudeștii Vechi, Beregsău- 
Mare și altele, producția de lapte pe 
vacă furajată, in zece luni din acest 
an. este mai mică de o mie de litri. 
Cu ocazia controalelor efectuate in

pentru noi con- 
de specialiști ai 

agricole și din unități au

putut fi instalate bucătării 
in cooperativele agricole 

Valcani, Si nmihaiu-Român, 
Voiteni, Beregsău Mic și

cooperativele agricole Pișchia, Moș- 
mța Nouă și altele, in care produc
ția de lapte este scăzută, s-a consta
tat că bucătăriile furajere nu au 
fost bine folosite, ceea ce reduce 
eficiența lor. Această situație se da- 
torește faptului că unele cadre de 
conducere și specialiști nu au incă 
încredere in eficiența metodelor de 
preparare a nutrețurilor grosiere.

De altfel, și in unele unități agri
cole d;n alte județe nu rareori este 
exprimată părerea că „oricum s-ar 
prepara, paiele șt cocenii nu au prea 
mare valoare". Intr-adevăr, acestea 
nu au valoarea nutritivă a concen
tratelor, dar, dacă sint bine conser
vate și preparate, pot fi utilizate cu 
eficiență. Dar constatările făcu
te duc la concluzia câ furajele 
„sărace** sint mult mai bine gospo
dărite și preparate in cooperativele 
agricole cu terme zootehnice puter
nic dezvoltate.

Inițiativele amintite, baza materia
lă creată cu eforturile reunite ale 
cooperativelor agricole, stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii și ale unor 
întreprinderi industriale din județul 
Timiș obligă la o stăruitoare preocu
pare pentru a obține randamente 
maxime in toate unitățile. După cum 
este imperios necesar ca forurile de 
resort centrale și, în primul rind, 
Ministerul Agriculturii să sprijine 
mai mult unitățile cooperatiste in 
procurarea unor cantități minime de 
adaosuri strict necesare — cum sint 
ureea și melasa — fără de care efi
ciența economică a preparării fura
jelor nu este cea scontată.

Const. BORDEIANU

in

zine

r
(Urmare din pag. I)

zătoare a lucrărilor de întreținere 
și reparații. Sint unii conducători 
de întreprinderi care ignoră chiar 
necesitatea întocmirii unui plan de 
întreținere și reparații, a ținerii 
,Ja zi" a evidenței mijloacelor 
fixe. Concret, un control efectuat 
in trimestrul IV a.c. de către orga
nele Ministerului Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe a re
levat că. pentru acest an. la secția 
de confecții Strehaia a Fabricii de 
confecții Drobeta Turnu-Severin, 
întreprinderea de reparații auto 
Piatra Neamț, secția Rădăuți a 
autobazei Suceava și in alte uni
tăți. nu a existat un plan de Între
ținere și reparații, aceste operații 
fiind efectuate numai „la nevoie*4. 
Alteori, planificarea lucrărilor res
pective este pur formală și neștiin- 
țifică, intrucit nu ține seama de 
prescripțiile tehnice specifice fiecă
rui utilaj in parte, iar reparațiile 
sint prevăzute a fi executate ori 
in contratimp cu normativele, ori 
in altă succesiune decit cea fi
rească. Si. parcă pentru a face și 
mai dificilă cunoașterea exactă a 
situației fiecărui utilai in parte, evi
denta ciclurilor de funcționare a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
din dotare nu este ținută corect și 
la zi. în condițiile unor asemenea 
nereguli, nu intimolător la exploa
tările miniere Mahmudia, Altin 
Tepe și Fundul Moldovei, la între
prinderea de ciorapi „Adesgo** din 
București și la fabrica de conserve 
de legume și fructe „Dunărea" din 
Tulcea, este și greu să se vorbească 
de o întreținere și reparare judi
cioase, in perioade optime, a uti
lajelor din dotare.

De multe ori. Insă, planurile de 
Întreținere șl reparații judicios în
tocmite nu se Înfăptuiesc cu rigu
rozitate în practică. Acestei sec
țiuni extrem de importante in 
planul general al activității eco
nomice șl financiare a Între
prinderii i se rezervă uneori, pe 
nedrept, un loc minor, plecindu-se 
de la raționamentul greșit că Im
portant este să se realizeze pro-

ducția, că utilajele pot funcționa 
oricum. Or. a forța o mași
nă sau un utilaj să lucreze 
peste puterile lui. sub justificarea 
de a recupera unele rămineri in 
urmă față de plan, sau pentru a 
obține o producție suplimentară, 
a nu organiza cum trebuie întreți
nerea și repararea mijloacelor teh
nice, a admite comoditatea și in
disciplina in respectarea normelor 
t 'hnice înseamnă a condamna la 
o degradare prematură fonduri fixe 
în care s-au investit muncă, timp

k.

BOTOȘANI (De la 
Silvestri Ailenei). — 
Urmare a aolicării 
măsurilor adoptate de 
către biroul Comitetu
lui județean de partid 
Botoșani și comitetul 
executiv al consiliului 
popular județean, pen
tru ’înfăptuirea sarci
nilor stabilite prin Ho
tărârea Comitetului 
Executiv al C.C. al 
P.C.R. șl a prevederi
lor Decretului Consi
liului de Stat, în anul 
viitor, la nivelul jude-

țului, se vor econo
misi : 4 milioane kWh 
energie electrică prin 
raționalizarea ilumi
natului pe arterele de 
circulație și ia parcuri; 
900 000 kWh prin re
vizuirea orarelor ma
gazinelor și dotarea 
agregatelor frigorifice 
cu dispozitive de ter- 
mostatare ; 2 milioane 
kWh pe baza folosirii 
judicioase a energiei 
electrice in locuințe, 
școli, spitale, cămine 
ș.a. Pentru economisi

rea de combustibili, 
programul prevede 
extinderea șl genera
lizarea unor inițiative 
valoroase, intre care : 
„O zi pe lună cu com
bustibil economisit*4 
(pentru mecanizatori), 
„Flecare șofer să lu
creze o zi pe lună cu 
benzină economisi tă“
(in transporturi), „Să 
lucrăm o zi pe lună 
cu energie și combus
tibil economisit 
întreprinderi).

întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava produce anual peste 120 
articole din bumbac și poliester, pentru adulțl șl copil. In fotografie : un 
aspect din secția de tricotat poliester — imagine grâitoare a tehnicii mo

derne de care dispune întreprinderea suceveanâ

tarc a normelor tehnice de exploa
tare. planurile de întreținere și re
parații, cadrele care poartă răspun
derea in acest domeniu din între
prinderi, centrale și chiar din mi
nistere acuză uneori lipsa anumitor 
piese de schimb sau a materialelor 
de întreținere. Dar cine altcineva 
decit ele insele aveau obligația do a 
le produce sau procura din vreme, 
cine altcineva decit cei care cu
nosc starea tehnică a fondurilor 
fixe pot planifica piesele de 
schimb necesare ? Din cauză că

MAȘINILE,

ți bani din avuția societății. în 
plus, in urma unor atari supra
solicitări apar opriri denumite ac
cidentale, cu consecințe negative 
asupra realizării planului de pro
duse. Bunăoară, la întreprinderea 
de nasturi șl mase plastice din Ca
pitală, in șase luni din acest an, 
durata opririlor accidentale la uti
laje a fost de 6 ori mai mare de
cit aceea a renarațillor planificate 
a se executa in aceeași perioadă. 
Este deci limpede că, intr-un orga
nism perfect acordat în toate sec
țiunile sale, cum trebuie să fie 
orice întreprindere, nimeni nu 
poate sâ-și asume riscul prelungi
rii funcționării mașinilor și instala
țiilor pină la data apariției unor 
defecțiuni mecanice sau electrice, 
intrucit efect' ’-? nefavorabile apar 
nu numai la mașina, la utilajul in 
cauză, ci se repercutează asupra 
întregii activități a întreprinderii.

Atunci cind 11 se cor explicații 
cu privire la cazurile de nerespec-

n-au existat piese de schimb, la 
Salina din Ocna Mureș s-a pier
dut o producție in valoare de 
810 000 lei, iar la Exploatarea mi
nieră Fundul Moldovei, datorită 
lipsei unor pistoane, anumite in
stalații nu au lucrat 68 de ore, 
nerealizindu-se o importantă pro
ducție. Neajunsurile provocate 
de neasigurarea pieselor de schimb 
nu au apărut doar in acest an 
in unitățile in cauză și, in cea 
mal mare parte, sint cunoscute de 
centralele de resort și ministere. 
Dar nu s-au luat măsuri ferme, 
efective, fie pentru realizarea pie
selor necesare in întreprinderile 
proprii, fie pentru asigurarea unor 
colaborări cu alte uzine sau minis
tere. Din păcate, deși ne apropiem 
de sfirșitul anului, nici acum nece
sarul de piese de schimb pentru anul 
1971 nu c-ste pretutindeni precizat, 
nominalizat sau nu este perfectată 
procurarea tuturor cantităților de 
care va fi nevoie. Bunăoară, Mi-

nisterul Industriei Metalurgice nu 
a găsit incă colaboratori pentru a 
fabrica 9 800 tone piese do schimb. 

Desigur, nu este totul ca întreți
nerile și reparațiile să șe facă la 
timp și in bune condiții calitative. 
Importantă este răspunderea fața 
de tehnica modernă din întreprin
deri a cadrelor de conducere, a ce
lor care exploatează mașinile și 
utilajele, a celor caro le repară șl 
le întrețin. Avem cu toții — de la 
muncitori, ingineri, directori și pi
nă la miniștri — marea răspundere 
de a asigura buna funcționare a 
instalațiilor, mașinilor și utilajelor 
din industria noastră, realizate din 
banii și prin efortul întregului po
por, do a le folosi cu maxime re
zultate, de a le smulge întreaga 
forță pe care o ascund, dar nu 
prin acțiuni arbitrare, ci prin res
pectarea cu strictețe a regulilor 
tehnice și tehnologice, prin păstra
rea și întreținerea lor ca pe ochii 
din cap. prin competență șl disci
plină.

Răspunderea pentru buna exploa
tare. întreținere și reparare a fon
durilor iixe este o problemă do 
conștiință muncitorească, de etică 
profesională. Dar, in același timp, 
și o obligație legală, o îndatorire 
de serviciu. In spiritul documente
lor plenarei comune a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice șl Sociale, se impune 
luarea unor măsuri mal holărîte, pe 
toate planurile, pentru a se asigura 
îngrijirea exemplară șl funcționarea 
ireproșabilă a utilajelor și mașini
lor. Obligații ferme revin, în acest 
sens, atit organelor tehnice din în
treprinderi. centrale și ministere, 
cit șl organizațiilor de partid, de 
sindicat, de tineret, care trebuie sâ 
desfășoare o susținută muncă poli- 
tlco-cducatlvă in rlndul colective
lor din unitățile economice pentru 
crearea unei puternice opinii de 

favoarea respectării cu 
de

masă in 
strictețe a normelor tehnice 
exploatare, întreținere șl reparare 
a utilajelor, pentru a se asigura In 
anul viitor funcționarea cu indici 
superiori a fondurilor fixe din eco
nomie, parte integrantă a avuției 
naționale.

J

Planul pe anul 1974 prevede valorificarea superioară a unor 
importante resurse capabile să asigure creșterea susținută a efi
cienței economice — obiectiv central al întregii activități produc
tive. De maximă importanță pentru înfăptuirea acestei sarcini 
este reducerea costurilor de producție și, în primul rind, a chel
tuielilor materiale- Conform prevederilor de plan, in 1974 chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă in industria republicană ur
mează să se reducă de la 848,9 lei La 825,5 lei. Economiile care 
se pot obține in anul viitor, numai prin diminuarea cheltuieli
lor materiale de producție, se estimează la 8 miliarde lei. A- 
ccste economii reprezintă tot atitea resurse financiare cit sint 
necesare pentru construirea a circa 200 000 apartamente, sau 
se poate spune că sint egale cu fondul anual de salarii pentru 
aproximativ 400 000 de oameni ai muncii. Iată de ce in planul 
pe anul viitor se prevede ca patru cincimi din reducerea chel
tuielilor la 1 000 lei producție-marfă să se realizeze pe seama 
micșorării cheltuielilor materiale ; lata de ce pretutindeni, in 
flecare unitate economică și la fiecare loc de muncă trebuie sâ 
se Instituie un sever regim de economii.

INDUSTRIALIZAREA IN CONSTRUCȚII
Specialiștii Institutului de proiectări al Județului Dolj aii reu

șit să asigure lucrărilor de construcții de locuințe un grad de 
industrializare de 75 la sută, procent superior ceilui planificat 
pentru ultimul an al actualului cincinal. Succesul este rezultatul 
unei bune colaborări statornicite intre institutul respectiv și în
treprinderea de prefabricate din beton Craiova in vederea 
extinderii construcțiilor din panouri mari prefabricate, folosiri' 
planșeelor cu panouri de închidere la fațade, adoptării metode
lor de turnare a blocurilor inalte în cofraje glisante și plane — 
produse și tehnologii care contribuie substanțial la creșterea 

. productivității muncii in construcții,

SPATII REDATE PRODUCȚIEI
In acest an. la întreprinderea de conserve „Flora" din Capi

tală a fost finalizat un studiu privind reorganizarea secțiilor de 
fabricație și a depozitelor. Scopul : utilizarea mai rațională a 
spațiilor de producție existente. Rezultatele ? Suprafața produc
tivă a fost mărită cu 2 500 mp. De altfel, pe acest spațiu a și fost 
montată o modernă linie tehnologică destinată fabricării cunos
cutei băuturi răcoritoare „Pepsi-Cola". Nu demult, la noua 
linie tehnologică au fost încheiate probele mecanice, iar in pri
mele zile ale anului viitor urmează să se producă primele can
tități din cele 50 milioane sticle de „Pepsi-Cola", cit este capa
citatea anuală a noii instalații.

ȘTIU CULTIVATORII DE PLANTE MEDICINALE ?
Pentru a veni în sprijinul unităților agricole care cultivă 

plante medicinale, „Centrocoop" a stabilit importante facilități 
in vederea procurării îngrășămintelor chimice. Din cele 1 500 
tone de îngrășăminte chimice ce se vor folosi pentru cultura 
plantelor medicinale, 30 La sută se acordă gratuit, iar costul ce- 
Icrlalte cantități va fi achitat la recoltarea și livrarea produselor, 
reținindu-se din valoarea producției.

„FLAG" - O CREAȚIE DE PRESTIGIU
Recent a fost livrat în Franța sistemul de programare elec

tronică „FLAG", de concepție românească, elaborat la Cluj. Re- 
ferindu-se la acest „export de inteligență", dr. Emil Munteanu, 
șeful filialei Institutului de‘'cercetări si proiectări de tehnică de 
calcul, a făcut, unul corespondent al Agerpres. următoarele pre
cizări : „FLAG este primul nostru contract de export si. in 
același timp, cel dinții produs de programare exportat de Româ
nia. Trebuie să subliniez faptul că firma franceză a primit reali
zarea noastră cu deosebit interes.

„FLAG" este un sistem destinat traducerii programelor scrise 
în limbajul codificat Fortran, utilizat curent in prelucrarea elec
tronică a datelor. S-ar părea că un asemenea compilator nu re
prezintă nimic nou. Numai că principiul după care „lucrează" 
e diferit de al compilatoarelor clasice. Mai mult, traducerea 
realizată de „FLAG" este de 6 ori mai rapidă decit cea obți
nută cu sistemele cunoscute pină acum la noi și respectiv in 
Franța. Noul sistem de programare electronică, compilatorul 
„FLAG", va fi destinat, in primul rind. activității didactice, stu
denților, care în perioada învățării limbajului Fortran au de 
scris foarte multe programe, dar și programării industriale. In 
elaborarea acestui program am avut in vedere, desigur, gene
ralizarea lui la calculatoarele IRIS-50 și Felix C-256, fabricate 
in țară'4.

FORMAȚII SPECIALIZATE DE MECANIZATORI
Mecanizatorii din județul Constanța au adus citeva Trtfl5Vn?ită- 

țiri sistemului de organizare a muncii. Este vorba de constituirea 
unor formații de muncă specializate în executarea anumitor lu
crări. Astfel, au fost alcătuite echipe de mecanizatori dotate cu 
utilajele necesare, care transportă și depozitează in cimp, pe 

platforme, ingrășămlntele naturale. Alte echipe se ocupă cu îm- 
prăștierea gunoiului de grajd. De asemenea, au fost formate 
echipe de tractoriști care execută toate lucrările mecanizate 
pentru producerea, recoltarea și depozitarea nutrețurilor. Efi
ciența acestei măsuri se va măsura in sporirea producțiilor.

MOMENT STATISTIC
• Indeplinindu-și sarcinile 

de producție pe acest an 
Înainte de termen, colectivul 
Întreprinderii „Danubiana** din 
București va realiza suplimen
tar, pc lingă alte produse, cir
ca 38 000 de anvelope.

• In acest an. în județul 
Covasna au fost fertilizate 
17 500 ha pășuni naturale, iar 
pe o suprafață de 3 000 ha s-au 
executat lucrări de curățire și 
defrișare a arboretului.

• In anul 1971, din numărul 
total al salariaților întreprin
derii de conslrucțil-montaj ju
dețene Birlad, 33 la sută lu
crau in acord global, in 1972

— 57 la sulă, Iar in 1973 — a- 
proape 83 Ia sută.
• La întreprinderea de stat 

„Avicola**-Crevcdia au fost 
scoși din incubatoare primii 
16 000 boboci de rață. O pre
mieră pe țară.
• Unitățile Centralei mlne- 
reurilor-Dcva au economi
sit, pină acum. 25 milioane 
kWh energie eleclrică și a- 
proape 4 400 tone combustibil 
convențional.

• Lucrătorii fermelor zoo
tehnice de la I.A.S. Becichc- 
recu-Mic, județul Timiș, au 
obținut, pină acum, 8 000 hec
tolitri lapto peste prevederile 
de plan.

Rubrică redactată de Ilie ȘTEFAN, Ion TEODOR 
șl corespondenții „Scinteii"
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CLARITATEA
POEZIEI

Dacă n-ar exista riteva excepții 
bizare, poezia limpede nr fi o ex
presie tautologică, deoarece de la 
Homcr încoace toate capodoperele 
omenirii au o frumusețe de aleasă 
limpiditate ; mișcările literare lip
site de rigorile logicii n-au lăsat 
nimic de valoare (cu cîteva puține 
excepții intre care opera lui luui- 
trăamont, dar și aici este vorba 
despre un onirism dirijat, dozat și 
cenzurat cu bună știința autorului).

S-a acreditat, ca o scuză, ideea 
că adepții artelor ilogice erau do 
obicei creatori cu vederi politice de 
stingă, și că prin arta lor, pe care 
și-o denumeau de avangardă. ci 
protestau împotriva conservatoris
mului sclerozat și dădeau cu tifla 
burgheziei E adevărat, dar consi
der că trebuie numai decit adusă o 
corecție la această afirmație și a- 
nume că autorii respectivi au con
tribuit la mișcările revoluționare 
prin activitatea lor politică, ci
vică și nu in primul rind prin 
opera lor. Iar atunci cind au 
decis lucid să-si pună opera in 
slujba ideilor politice și-au reeva
luat procedeele artistice, convinși 
fiind că fără accesibilitate un me
saj orieit de generos își pierde din 
puterea de convingere și influen
țare (mă gindesc, de pildă, la Ma- 
iakovski). Mi-ar fi greu să estimez 
valoarea agitatorică, contribuția po
litică a unui poem dadaist, ecoul 
in conștiința muncitorească a unul 
manifest apărut, de pildă. în 
revista Unu. încă ceva : litera
tura absurdă, cind e bună și 
deci controlată in taină d>j ra
țiune, dă opere de seamă 
mai atunci cind în structura 
viază grave probleme politice 
sociale, cum este protestul dispe
rat, dilatat și caricatural al scrie
rilor lui Kafka împotriva imperiu
lui habsburgic. ca temniță a po
poarelor sau cum este cazul piesei 
„Rinocerii" de Eugen ionescu, unde 
rechizitoriul la adresa fascismului 
pune ligamente de lumină la toate 
frazele pină și la cele , destule, 
parcă rostite in transă. Tot așa 
Guernica" lui Picasso este, cum 

s-a spus, o previziune a războiului 
atomic și. prin exces de concret, a 
bombei de la Hiroșima, de pildă. 
Arta abstractă. cubismul sint de 
folos in durarea noilor con
strucții sau în industria textilă, 
unde infinita combinație a forme
lor geometrice oferă argumente 
pentru fantezia modei moderne. Nu 
e bine, deci să fim dogmatici in 
dreapta cintărire a operelor de ar
tă. unde nu există nici un tablou 
de categorisire.

Dar, totodată, se cere să arătăm 
că toate aceste excepții pozitive — 
dintre care, spre exemplificare, 
am citat câteva — au in ele 
un coeficient de limpezime tocmai 
in nucleul lor, adică in ideea mo
trice, exprimă către întreaga ome
nire ceva grav și important din lu
mea lor rațională.

Pericolul care zdruncină armonia 
și destinul unei arte cred că stă in 
obscurantismul practicat de oameni 
lipsiți de morala artei, care scriu 
alambicat, fără nici o logică, fără 
nici un fior, din neputință artisti
că, adică din lipsă de talent, pozând 
in marii neințeleși ai prezentului 
si în viitorii laureați ai posterității. 
Arta gratuită nu este numai arta 
pură, ci și cea de un nonconfor
mism speculat, din care s-ar putea 
trage foloase, indiferent de ce na
tură. Unor asemenea anacronici, a- 
depți ai unei atitudini literare năs
cute într-un alt context social-is- 
torîc. poate n-ar fi rău să li se a- 
m iuțească 
literară, 
faptul că 
Eluard si 
gratuit și

tremiste. au trecut pe partea lim
pede, solară iar. la noi. Geo Bogza, 
Virgil Teodorescu, Constantin Ni- 
sipeanu și alții s-au Integrat mișcă
rii revoluționare nu numai prin ac
tivitatea obștească, ci și prin verbul 
artei.

Pină la urma urmei totul se da- 
sicizeazâ. Un ochi atent de specia
la t va face trăsătura de unire in
tro perioada albastră a lui Picasso, 
rea cubistă, și intre supereelebnil 
porumbel al păcii. Creatorii dadais
mului au fost proprii lui icono
claști. și au sfirșit prin a profesa 
o artă in folosul publicului.

Niciodată mai mult ca acum, 
secolul XX, artele n-au fost i 
politice, mai prezente în for. 
precădere cele de stingă, 
tă certitudinea acestor

. ta 
mai 
Cu 

Cu toa- 
adcvă-

puncte 
de vedere

nu- 
lor 

$i

înseși exemple de istorie 
Să nu se uite, de pildă, 
suprarealiști ca Aragon, 
alții, convinși de jocul 
caduc al curentelor ex-

ruri incontestabile sintem încă în 
situația de a constata cum o mică 
ceată de neputincioși reface proce
sul invers, trecînd prin cartierele 
oculte și incilcite ale artei. Pe a- 
ceștia cu ii bănuiesc de două vi
clenii : prima ar fi aceea de a a- 
junge celebri prin fals in acte ar
tistice și a doua, de ordin finan
ciar, de a ciștiga bani pe necinsti
te. exact ca trișorii la poker. Sau, 
bineînțeles, amindouâ aceste vicle
nii la un loc. Altfel nu pot înțelege 
de ce. intr-o anumită perioadă, li
nele dintre editurile noastre înghi- 
țeau ca pe un moloh tot soiul de 
maculaturi. In diferite circumstan
țe. cite unul a încercat a epata 
străinătatea cu ceea ce n-a prins 
rădăcini la noi. unde n-avea 
cum să prindă date fiind bunul 
simț care a guvernat întotdeauna 
creația, tradiția ci intre care clari
tatea nu este ultima dintre calități. 
Că se mai publică in vreo revistă 
sau alta din străinătate, din pri
cini de scandal și — de ce nu ? — 
de anticomunism cite o lucrare re
probată pe drept de către noi, 
și că mai sînt creduli care văd in 
asta o consacrare mi se pare un 
lucru trist. Dar. de obicei, cel ce 
și-au căutat, ostentativ, caratele 
geniului peste hotare s-au con
vins de inutilitatea gestului lor. 
Fiindcă solul fertil pe care poale 
înflori arta unui mare creator este 
acela al poporului său. căruia tre
buie să-i fie devotat integral.

Mă încolțește o întrebare, și anu
me. de ce in istoria literaturii uni
versale. cind artele se simt in cri
ză se reîntorc, din motive de pri
menire. la marile curente de odi
nioară ? Astfel avem neoclasicismul 
(Moreas. divorțind de simboliști, se 
alia fostei serenități clasice), neo
romantismul (mai cu seamă in poe
zia germană, dar și Philippide al 
nostru este un neoromantic, și E- 
mil Botta, și Dimitrie Stelaru), neo
realismul (inclusiv in cinematogra
fie) ; există și tendințe neoexpre- 
sioniste (in pictură, mai ales). Dar 
oare se pot da exemple — viabile 
în plan estetic — de neofuturism, 
neodadaism. neosuprarealism, neo- 
letrism etc. ?

Nu de mult. într-o revistă, niște 
..spărgători de tipare artistice" 
și-au declarat descinderea din ,,A- 
Docalipsul" apostolului loan, cu se
riozitatea cu care Darwin, bazat pe 
dațe sigure, ne explica descinderea 
din maimuță. Rog să fiu iertat Om 
fi avind noi in literatură și perso
naje celebre precum Cănuță om 
sucit sau Pralea „firea cea întoar
să" (caz clinic pe care l-a popu-

larizat numai 
Eminescu din 
pină tradiției ...___  ______.
cazul acesta poetice, se bizuie pe o 
limpezime continuă, firește nu gla
cială. nu aritmetică, ci dublată de 
fantezie, do Inefabil, de fața nevă
zută a lunii, că altfel n-ar mai fi 
vorba de artă. Capodoperele poe
ziei românești.
eeafftrul", opera lui Arghezi și Bla- 
ga, și Bacovia. și Barbu (da. și Bar
bu) sint de-o tonică limpiditate. 
De ce și Barbu, voi fi întrebat, că 
doar el e un poet ermetic 7 Erme
tismul este sincopă, concentrare șl 
nu ocultism. Mallarmâ și Valery 
bu această concentrare de pilulă, 
de laminate de aur. din care zboa
ră amănuntele și rămîn esențele, 
ca in parfum, ca-n uncii și carate.

Limpezimea poeziei despre care 
vorbim și la care subsemnăm pa
sionați nu este simplicitate, nu 
este vechea propozițiune citată de 
școlari : „Calul fuge" sau „Vaca dă 
lapte", ci este, ă propos de Barbu, 
un joo secund și frumos, sau h pro
pos de Arghezi, un joc durat de-a 
v-ați-ascunsclea. sau ă propos de 
scriitorul anonim, ceva cu picior 
de plai șl gură de rai — adică ho
tar trasat cu flori frumos mirosi
toare între ideea rece și ideea ar
tistică, graniță nesilită între fla
cără și fum. Nimenea nu va cere 
niciunui artist un conformism di
dactic, nimenea nu va ține „ore de 
dirigenție" scriitorilor și tuturor 
artiștilor. E vorba de o limpiditate 
aidoma tuturor compartimentelor 
de gindire și acțiune ale României 
socialiste de azi. ale politicii par
tidului.

Dar, in ultimă instanță, de ce re
ține cititorul, șoptește sau recită 
poezii limpezi și curate ca lacri
ma șl nu poezii cu fruntea la 
coapse ?

Au fost poezii care au folosit 
unor mișcări sociale de amploare 
(„Minciuna stă cu regele la masă", 
„Noi vrem pămint" etc ). dar nu 
văd — nici prin sticla afumată prin 
care privim eclipsa de soare — 
vreo poezie manifest de sorginte 
alandala care să fi folosit măcar o 
secundă poporului.

Limpezimea este armonie, unita
te de măsură, drum spre 
ternitate. Ea insă este numai un 
cadru. Restul trebuie umplut 
căldura, entuziasmul și meditația 
civică, umană a scriitorului. Căci 
restul, vorba lui Verlaine, este li
teratură.

dulcea ironie n 
„Epigonii"), dar 
noastre literare,

lui 
tul* 

in

..Miorița" și „Lu-

c-

de

Patetîcft șl maiestuoasă 
evocare a unul trecut veac 
moldav șl mai ales a marii 
personalități istorice rare 
a fost Ștefan cel Mare, 
scriere străbătută de fla
căra fierbinte a patriotis
mului, „Apus dc soare" se 
înscrie printre acele opere 
destinate să contribuie la 
afirmarea conștiinței noas
tre naționale. Drama Iul 
Barbu Ștefănescu Dela
vrancea. jucată pentru pri
ma oară in 1909. evocă ul
tima perioadă din lunga, 
eroica șl zbuciumata dom
nie a Iul Ștefan cel Mare. 
Ea conturează în chip ne
muritor, in apoteoză. Ima
ginea aceluia supranumit 
„leul bătrin". „smeul", 
..vulturul falnic". ..trăsne
tul". dar mai ales „preasl.â- 
vltul", „soarele", numele 
celui care s-a înscris defi
nitiv în istoria neamului 
și care a ajuns, încă din 
timpul domniei salo, in ba
lade și legende ; al 
luia care a ... 
de atunci, 
tul continuu 
asigurîndu-și 
maginea 
tru care 
țară este mai presus decit 
bătrînețea și boala, al unui 
conducător luminat, cu su
fletul aproape de inima tă
rii, drept, generos. dirz, 
hot&rit,* dornic să asigure 
Moldovei — după moartea 
sa — un climat de liniște 
și de perpetuare a relații
lor demne, stabilite 
marile puteri 
toare.

Personalitatea 
fan cel Mare 
„Apus de soare" 
uriașe. Simpla apariție a 
domnitorului este suficien
tă pentru a paraliza voința 
contrară, pentru a cobori o 
lumină binefăcătoare asu
pra celor din jur. asupra 
naturii Înseși.

Montarea „Apusului de 
soare", cu prilejul intrării 
Naționalului in noua și 
monumentala sa casă, tri
mite cu gindul la multiple
le evenimente ale teatru
lui românesc de care este 
legată această scriere ; 
evenimentul însuși al apa
riției acestei „pietre de 
preț" a tezaurului nostru 
clasic, opera in care „in
spirația scriitorului a ars

ace- 
intrat, încă 

în „prezen- 
al mitului", 
veșnicia ; I- 

unui om pen- 
datoria față de

cu
înconjură-

lui Ște- 
capătă in 

‘ proporții

t

PROGRAMUL I

1,00 Matineu de vacanță : ..Cele 
12 luni ale anului" de S. Mar- 
șak. Spectacol realizat de 
Teatrul „Ion Creangă".

10.00 Telex.
10.05 Avanpremieră.
10,10 Revista literar-artistică TV: 

Universul ștdnțifico-iantas- 
tlc.

10.55 Film serial : Omul din 
curtea de trecere. Produc
ție a studiourilor de tele
viziune sovietice. Ecranizare 
după o nuvelă de D. Tara
senko. Episodul IV.

12.00 Telejurnal.
16,00-47,00 Lecții TV pentru lu

crători: din agricultură © 
Cultura legumelor In c’mp. 
solarii și sere © Acoruul 
global la cultura legumelor.

17.30 Curs de limbă germană. Lec
ția 73.

18,00 Telex.
18.05 Cum vorbim ?
16.20 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
18.45 Anuar economic TV. 
19,05 Clntă Benone Slnulescu.
19.20 1051 de seri : Noile pățanii 

ale lui Lambsy.
19.30 TelejumaL

serial :

20.00 Cintecul săptămânii : „Ești 
țara mea. un cîntec". Inter
pretează Georgeta Mihala- 
che.

20,05 Seară de teatru : ..... Eseu"
de Tudor Mușatescu. In dis
tribuție : Gheorghe Dinică, 
Nlculescu Cadet. Florin Va- 
slllu, — ’ - -
Bogdan 
Pellea. 
Victoria 
Demian, ___ . ___
cea Baiaban. Virgil Platon, 
Petre Glieorghiu-Goe, 
ca Popescu, Adrian _____
che. Dorina Lazăr. Cicerone 
Ionescu. M’.șu Andreescu. 
Ion Sîrbu, Armând Stambu- 
liu. Regia artistică : Nicolae 
Motric.

21.50 Vedete Internaționale : Mina, 
Lili Ivanova. Hary Belafon- 
te, Rickie Roberts. Gilbert 
B4caud, Karina. Olivia Mo
lina.

22,15 24 de ore a România In 
lume.

Florln Scărlătescu, 
Mușatescu. Amza 
Rodica Tuțulanu, 
Mlerlescu. latina 

Mircea Stroe. Mir-

PROGRAMUL II

(Urmare dio pag. I)

rită absenței unor întreprinderi pro
filate pentru realizarea utilajelor și 
instalațiilor necesare cercetării, nu 
am putut încheia incă dotarea sta
ției semipilot pentru cercetări și 
soopuri didactice și a laboratorului 
de inginerie chimică, domeniu in care 
sintem abia Ia început. Dezvoltarea 
unui atelier in comun cu filiala Iași 
a Academiei va îmbunătăți această 
situație in 1974- Menționăm, cu acest 
prilej, sprijinul concret acordat de 
Ministerul Industriei Chimice, de 
conducerea Combinatului de fibre 
sintetice Săvinești șl a Combinatului 
petrochimic Borzești in această di
recția

Dar și acum, in pragul anului 1974. 
întâmpinăm destule greutăți in pro
curarea unor materiale și substanțe 
din țară, datorită faptului că, soli ci
ti nd cantități mici, nu se emit repar
tiții și sintem incă tributari... bu.ru - 
voinței producătorilor. Mal mult 
chiar, trebuie să trinulem delegați și

Rodi- 
Petra-

20,00 Film serial „Daktari".
20,25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanuluL Bucureștiu! 
în preajma Anului nou.

pretu- 
t din

20,45 Dans șl muzică de r 
UndenL Muzică ușoară 
Turcia.

21,10 Reporterii noștri peste 
tare. „Finlanda — tara 
1000 de lacuri".

21,35 Telex.
21,40 Roman foileton : Goya. Epi

sodul 3.

ho- 
celor

mijloace de transport la distanțe 
mari ca să aducem cantități destul 
de mici de a-'.fel de produse, ceea 
ce amplifică foarte mult cheltuielile 
de transport și pierderile de timp. 
Pentru rezolvarea acestei probleme, 
care nu este particulară, ar fi bine ca

ru flacăra el cea mal înal
tă", cel al unor montări de 
care se leagă nume presti
gioase ale scenei românești 
(primul Ștefan a fost ma
rele Constantin Nottara) 
si. in sfirșit, evenimentul 
revederii acelei echipe 
renumite cu care, cindva, 
maestrul Sică Alexandres- 
cu realizase un emoționant 
moment de artă.

Monumentalul spectacol 
realizat acum sub direcția 
de scenă a Mnriettei Sado
va nu este o simplă relua
re, ci o regindlre a operei

adînci alo afectivității spec
tatorului. Fiecare intrare 
a lui Ștefan — Calboreanu 
— mută substanțial accentul 
de pe ideea „apusului de 
soare" pe cea a „răsăritu
lui", a unui „răsărit" etern. 
Marele nostru artist Impu
ne încă de la apariția sa 
maiestoasă, Încă do la pri
mele replici, rostite cu o 
firească solemnitate, cu un 
plăcut efect de incantație 
magică. Muzicalitatea și 
limpezimea frazării sale 
este transmisă tuturor si

slujitori ai 
Flnteșieanu, 
Radu Bcligan, Al. Glugaru, 
Nicolae Brancomlr, AL De- 
metriad, Geo Barton, 
C. Bfirbulescu. Demonstrind 
Încă o dată că nu există 
roluri mici pentru actori 
mari, ei dau pregnanță și 
individualitate unor parti
turi de mică întindere ale 
curtenilor 
care, prin 
confesiuni, 
decât să-și __
intr-un imn de 
marelui voievod.

și medicilor 
diferite replici, 

nu fac altceva 
unească vocile 

slăvire a

Iordachc, F.Iena 
(interpretele frea-

CRONICA DRAMATICĂ

„APUS DE SOARE"
de Barbu Ștefănescu Delavrancea

LA TEATRUL NAȚIONAL

a mijloacelor 
expresie din 

vibrantelor 
patriotice care 
un efort de

clasice și 
ideale de 
perspectiva 
sentimente 
ne animă ;
creație scenică aptă să evi
dențieze — odată cu pro
gresul mijloacelor tehni- 

conștiințăc« — sporul de 
artistică.

Noua versiune 
„Apusului de 
înalță, evident, 
dința adîncă a actorilor în 
virtuțile piesei, în forța 
și noblețea mesajului ei 
patriotic, in frumusețea o- 
magiului ei în actualitate.

Reîntâlnirea după ani cu 
George Calboreanu, cu El
vira Godeanu — aceiași și 
totuși alții, rostirea, odată 
cu el în chipul atît de cu
noscut. a splendidelor re
plici ale capodoperei prin 
excelență poetice și ora
torice scrise de Delavran
cea — trezește o emoție 
care merge pină în zonele

scenică a 
soare" se 
din cre-

contribuie la 
farmecul 
Forța 
care 
tele 
mijloc de 
dinamism, 
aievea, infățișindu-se îna
intea noastră, la chema
rea domnitorului. întruchi
pat de George Calboreanu, 
cimpurile de luptă, faptele 
eroice, ostașii căzuti și pe 
cei îmbătriniți în războaie, 
vedem zidurile înălțate in 
timp de pace, temelii la 
viitorul țârii.

Secondindu-1 cu noblețe, 
Elvira Godeanu a conferit 
o ținută 
căldură 
Doamnei 
doamnă a 
sprijin discret al frămin- 
tărilor lui Ștefan.

Este, de asemenea, tul
burător să Identifici, ală
turi de cei doi protago
niști, și pe alți prestigioși

Și 
sint 
de

armonia și 
spectacolului, 

vigoarea cu 
invocate fap- 

glorie devin 
convingere și 
Vedem parcă,

nobilă, o subtilă 
și feminitate 
Maria, prima 

Moldovei —

Urmând exemplul neli
niștii creatoare a înaintași
lor lor, mal tinerii inter
pret ai echipei Ilinc» To- 
moroveanu, Florin Piersic, 
Tamara Crețulescu au adus 
un fior artistic de intensă 
vitalitate și de tulbură
toare poezie. Am putut 
prețui Îndeosebi interpre
tarea de rafinată moderni
tate, plină de gingășie, pe 
care Iii nea Tomoroveanu 
a dat-o Oanei, eroinei In 
care I. L. Caragiale vedea 
„tipul bunătății și cumințe
niei supunerii și devota
mentului" și pe care o a- 
semuia cu un „luceafăr 
mic".

E impresionant, de ase
menea. să identifici, cu 
ușurință in figurație, cu
noscut i actori din genera
țiile de mijloc, cum ar fi : 
Ileana Stana Ionescu, Si
mona Bondoc, Adela Măr- 
culescu, Tina Ionescu De- 
metriad, Eva Pătrășcanu,

Ileana 
Screda . .
mătuJul șl reveriilor fete
lor de la curte, 
de un 
echipă, care își 
rolurile cu mare adecvare 
stilistică șl cu 
grație), g-au cum ar fl Mi
hai Fotino, Victor Moldo
van ori Lazăr Vrabie, 
N. Dinuleacu, C. Dlamandi.

Totul in acest nou 
„Apua de soare" este în
văluit, Intr-adevăr, In at
mosfera aceea de „subțire 
oeață luminoasă, specifică 
veacurilor eroice". Printr-o 
bună inițiativă a realizato
rilor spectacolului. scena 
pedepsirii boierilor com
plotiști — doar relatată Ln 
-textul dramei — fie desfă
șoară aici în fața ochilor 
noștri, aocentuindu-se ast
fel impresia do energie, 
de forță și autoritate im
placabilă pe care o degajă 
personalitatea voievodului.

Monumentalitatea, pate
tismul sobru ale spectaco
lului sînt ausținute nu nu
mai prin jocul actorilor, d 
șt prin conceperea unor 
decoruri grandioase, dar nu 
lipsite de grație (sceno
grafia : Mihai Tofan), ce 
valorifică artistic pe deplin 
avantajele unei dotări teh
nice de cea mai mare com
plexitate, așa cum are noul 
nostru Teatru Național. Ar
cade Înalte (asemănătoare 
cu una dintre cele ce ser
vesc la susținerea cupolei 
noului teatru) te trimit cu 
gindul la vremea Renaște
rii moldovene, dominată de 
„soarele" ce a fost marele 
Ștefan. Alunecări line de 
platforme conduc la o 
schimbare rapidă a locului 
dc joc, di nd senzația unor 
desfășurări cinematogra
fice panoramice. Ridicări 
și coborâri rapide de trape 
deschid Larg și diversifică 
perspectivele scenice.

Impresionantul spectacol 
de inaugurare a noii clă
diri a Teatrului Național 
atestă 
trupei conduse de artistul 
poporului Radu Beligan, 
forța tradiției ei viL

animate
fericit «pirit de 

compun

plăcută

marile valori ale

Natalia STANCU

Al. ANDRIȚOIU

Un premergător de seamă
al muzicii noastre

i n a

© Veronica se întoarce : PA
TRIA — 9: 11.15; 13,30; 16
20.30, FAVORIT — 9.15: 
13,45; 16: 18,15; 20.30.
@ Cea din urmă zi :
— 9; 11,15: l'.‘~ 
o Program de 
DOINA — 9,30: 11.
© Punct, punct, virgulă : DOI
NA — 12,30: 14,30; 16.30.
© Puterea și Adevărul : DOINA
— 18,45.
o Intimplârl cu Cosa Nostra : 
SCALA — 9: 11,15; 13.30: 16,15;
18,45; 21, BUCUREȘTI — 8,45: 11; 
13.30: 16; 13.30; 21, MODERN — 
9; 11.15; 13.30: 16: 18.15; 20.30.
e Marele vals : LUCEAFĂRUL — 
3.30: 11,30; 14,30; 17.30; 20,30. CA
PITOL — 8.30; 11,30; 14.30; 17.30:
20.30. EXCELSIOR — 9: 11.45:
14.30; 17,15; 20.
a Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : FERENTARI — 
16; 18: 20. TIMPURI NOI — 13,45; 
18: 20.30.
• Fata din Istambul : FESTIVAL
— 9; 11.15; 13.30; 16: 18.30; “
FLACARA — 9.15; 11.30: 
16; 18.15: 20.30.
• Vifornița : ÎNFRĂȚIREA
TRE POPOARE — 15,30; 18: 
COTROCENI — 15,30: 16: 20.15.
© O afacere pe cinste : LUMINA
— 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
• Anatomia dragostei : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20.15.

____  _ . VICTORIA 
13.30: 16; 18,15: 20,30. 

desene animate :

20.45,
13.45:

IN-
20.15.

© Misiunea secretă a maiorului 
Cook : MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20.45, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30. 
© Despre o anume fericire : 
CENTRAL — 9,15; 11,30: 13.45; 16; 
18,15; 20.30. UNIREA — 15.30; 18; 
20,15.
© Omul din La Mancha : 
VIȚA — 9,30; 12; 15.30; 18: 
© Morgiana : VIITORUL — 
18; 20.
© Torino Negru : BUZESTI 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30 
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16 
20,30, AURORA — 9; 11.15 
15,45; 18; 20,15.
o Evadarea : MOȘILOR
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30.
© Ultimele șase minute : DACIA
— 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15: 20,30, 
FLORE ASCA — 15,30; 18: 20,15.
© Juliane : CRINGAȘI — 16; 18: 
20.
© Bună scara, doamnă Campbell: 
BUCEGI — 15.30; 18: 
© Ancheta poșicșilor : 
SUL — 15,30; 18; 20,15.
© Generalul doarme în picioare : 
VOLGA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15, ARTA — 15,30; 17,45; 20. 
© 100 de lei : PACEA — 16: 18:20. 
© Ultimul tren din Gun Hill : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
© In munți crește un brad verde: 
POPULAR — 15,30; 18: 20,15.
© Adio, arme ! : MUNCA — 16; 
19.
© Cu cărțile pe față : COSMOS
— 15,30; 18; 20.15.
© Legenda negrului Charley : 
VITAN — 13,30; 17,45; 20.
© Urmărire la Amsterdam : RA
HOVA — 15.30: 18; 20,15.
© O floare și doi grădinari : 
GIULEȘTI — 15,30; 19.

GRI-

10.15.
PROGRE-

t a t r

o Teatrul de operetă : 
bălan" — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala mare din bd. Băl- 
cescu nr. 2) : Simfonia patetică —
19.30, (sala Comedia) ; Dona Dia
na — 20.
• Teatrul
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza ; 
dra" (sala din bd. Schitu 
reanu) : Intre noi doi n-a 
decit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex, Sahia) : Valentin și Valen
tina — 20.
© Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19.30.
© Teatrul ~ ~ .. . .
Studio) :
20.
© Teatrul
19.30.
© Teatrul 
Jianu — 1 
iui — io.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 9.
c.Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) i La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 
19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ton Vasllescu" : O fată imposi
bilă — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Piruete muzicale — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul „Busch-Ro- 
lang" (R.F. Germania) — 19,30.

„La calul

de comedie : Preșul

Bulan- 
Măgu- 

fost

,,C. I. Nottara" (sala 
Hotelul astenicilor —

Giulești : ...Eseu —

1 ,,Ion Creangă1' : Iancu
10. Cele 12 luni ale anu-

destinate aplicațiilor imediate, tre
buie să conjugăm mai bine cercetă
rile din Institut cu cele de inginerie 
chimică. Dat fund faptul că in cer
cetarea de inginerie chimică sintem 
doar la început, pe lingă măsuri in
terne de dezvoltare a acestei activl-

boratoare — unul de testare fizică 
mecanică a polimerilor și altul desti
nat prelucrării in cantități mici a 
polimerilor pe care ii realizăm. Pe 
această cale, numeroase cercetări de 
sinteză ale diverselor clase de poli
meri. care au fost efectuate pină in

Producția si învățămîntul
intre măsurile ce se impun pentru 
viitor să se stabilească fie un sistem 
de repartizare mai judicioasă a sub
stanțelor și a materialelor destinate 
cercetării, lie să se înființeze un de
pozit centralizat de la care să ne pu
tem aproviziona cu operativitate.

In scopul realizării tematicii noas
tre in anul viitor, îndeosebi * celei

tăți. ne propunem să stabilim cu 
beneficiarii noștri planuri concrete și 
detaliate de pilotări, care să confirme 
sau să infirme cu precizie rezulta
tele de laborator. Aceste legaturi vor 
fi extinse și cu proiectanții, intrucil 
ei realizează stațiile p lot și instala
țiile productive. Totodată, s-ar im
pune organizarea in viitor a două la-

prezent, ca și cele care vor fi studia
te in continuare, și-ar putea găsi 
aplicații noi. Se impune, de aseme
nea. acordarea unei atenții sporite 
brevetării în țară șl in străinătate a 
rezultatelor muncii noastre. în para
lel cu măsura de a se Îmbunătăți, pe 
plan național, documentarea „la zi" 
privind literatura de patente mon-

diale. Fără acest lucru nu vom ști 
niciodată cu precizie dacă sintem ori
ginali sau nu ; riscul acesta trebuie 
diminuat și trebuie evitate compli
cațiile ce decurg din stabilirea pri
orităților și drepturilor de breve
tare.

Tn baza experienței acumulate în 
ultimii doi ani, apreciem că se 
impun reglementări mai clare pen
tru ca partenerii de contracte să 
contribuie mai operativ la aplicarea 
in practica industrială a rezultatelor 
cercetării. Credem că institutele de 
cercetări și. implicit, institutul nos
tru pot da mai mult pe planul crea
ției științifice originale și că marile 
noastre întreprinderi pot face mai 
mult pentru rapida asimilare in pro
ducție a rezultatelor cercetării. In 
anul 1974, an al cărui plan l-am pre
gătit cu grijă, ne vom strădui să spo
rim cit mai mult cu putință aportul 
chimiștilor ieșeni din institutul ..Pe
tru Poni" la progresul economiei na
ționale, al cunoașterii, așa cum ne 
cere conducerea partidului și statului 
nostru.

chtenmacher avea acces (cu precă
dere cel orășenesc), fără, desigur, o 
integrare organică in limbaj.

Meritele lui Flechtenmacher se e- 
vidențiază cu tărie în domeniul tea
trului muzical. A scris peste 50 de 
lucrări —- de la cupletul scenic, tre- 
cind prin comedia cu cintece și vo
devil, pină la operetă și operă — a 
căror trăsătură comună este anco
rarea în contemporaneitate. Este 
drept că a beneficiat de colaboratori 
de talia lui Vasile Alecsandri (circa 
25 de lucrări), Matei Millo și alții, 
oameni de teatru, ctitori ai artei 
noastre dramatice. Fără îndoială că 
aici stă și explicația deosebitei 
popularități a unor astfel de lucrări, 
reprezentate in toate provinciile ro
mânești (mal cu seamă prin turneele 
trupei lui Millo). cu un succes pe 
care istoria teatrului românesc il 
consemnează cu mindrie. Subiectele 
abordate erau, multe, absolut la or
dinea. zilei, aluzia era transparentă, 
satira mușcătoare, eficiența era ne
dezmințită. Cine 
Coana Chirița și.

150 de ani

Alexandru Flechtenmacher
de admirație și

nu cunoaște ;>e 
mai ales, menta - 
tatea ei ? Func
ția socială a tea
trului — aproape 
nedespărțit de 
muzică — era pe 
atunci deosebit 
de puternică. A- 
lecsandri spu
nea, cu modestia 
omului mare, dar 
nu din 
zență : 
existat 
neamul 
cind 
sub arcușul

Construind viitorul, apreciind lu
cid prezentul, scrutăm cu pătrundere 
trecutul, pentru a așeza fiii de sea
mă ai patriei pe locurile la care 
strădaniile lor de o viață ii îndrep
tățesc ; citeodată, stabilim postum 
meritele nedreptățite de strâmbele 
orinduiri de odinioară și nu rareori 
găsim in idealurile înaintașilor un 
imbold al zilei de azi. Așa stau lu
crurile și cu unul dintre cei niai 
străluciți muzicieni români ai vea
cului trecut, Alexandru Flechtenma
cher. Acest sfirșit de decembrie 
înscrie două aniversări legate de 
personalitatea sa : 150 de ani de la 
naștere (23 decembrie 1823) și 125 de 
ani de la premiera lucrării sale Baba 
Hirca, prima operetă românească (26 
decembrie 1848). Deși s-a bucurat de 
stima publicului și a unor contempo
rani de seamă, Flechtenmacher și-a 
sfirșit zilele, la 28 ianuarie 1898, în 
indiferență și sărăcie. Creația sa a 
început să fie dată uitării, omul mai 
dăinuia doar in inimile foștilor săi 
elevi, cărora nu numai că le-a dat 
cunoștințe Ja nivelul cel mai înalt, 
dar le-a insuflat 
și idealul unei 
muzici naționale. 
Abia cercetăto
rii de mai tirziu 
l-au situat in 
Pantheonul mu
zicii românești, 
iar azi, la a 150-a 
aniversare a naș
terii, neobosita, 
întinsa și însu
flețită sa activi
tate ne apare in 
dimensiuni demne 
prețuire.

Alexandru Flechtenmacher s-a 
născut la Iași ; tatăl său. Cristian 
Flechtenmacher. originar din Brașov, 
fusese chemat in capitala Moldovei 
de Calimachi, in calitate de sfetnic 
in materie juridică, fiind totodată și 
profesor de drept. Talent precoce Ca 
11 ani cinta in orchestra Teatrului 
francez din Iași). Flechtenmacher a 
studiat ci ți va ani (1837 — 1840) la 
Viena (cu Joseph Bohm) și alți doi 
(1847 — 1848) la Paris. Intre cele 
două perioade de studii a fost prim 
violonist la Iași. în 1846 a devenit 
dirijorul orchestrei Teatrului Națio
nal, condus pe atunci de remarcabila 
personalitate care a fost Matei Millo. 
Este totodată anul in care începe ac
tivitatea componistică (pe cea con- 
certistică a lăsat-o pe plan secundar 
— dacă nu socotim un turneu in 
Rusia, in 1847). mai intii scriind mu
zica pieselor din repertoriul curent. 
Printre primele lucrări se numără și 
Uvertura „Moldova" (1846), execu
tată in fața marelui Liszt, aflat în 
turneu la Iași (acesta a și improvi
zat o parafrază pe o temă a Uver
turii). In această compoziție timpu
rie se deslușesc tendințe clare de a 
incorpora in arhitectura unei lucrări 
orchestrale mai ample intonații spe
cific românești ; evident că de la 
uvertura lui Flechtenmacher la cea 
de concert pe teme in caracter 
popular românesc de Enescu (1948) 
este un drum lung in timp și ca în
țelegere și rezolvare a problemei 
stilului național. înaintașul și-a dat 
insă seama cu limpezime că univer
sul intonațional al muzicii compozi
torilor noștri nu poate fi altul decit 
cel al muzicii populare românești, 
dar mijloacele de cercetare și fon
dul creației de atunci nu-1 puteau 
conduce, cu tot talentul incontesta
bil. decit la rezultate modeste — so
cotite acum, dar imoortante — ra
portate la vremea de atunci. Uver
tura nu a fost, din acest punct de 
vedere, expresia singulară a convin
gerilor muzicianului, căci majorita
tea compozițiilor sale — fie muzică 
de scenă sau vodeviluri, piese ca
merale sau coruri — poartă, toate, 
amprenta unei deliberate axări pe 
Intonații din folclorul la care Fle-

com.pl e- 
„Eu am 

pentru 
românesc 
stihurile 

lui
numai din ziua 
mele au răsunat__  ___
Flechtenmacher". Nu vom face diso
cierile necesare între vodevil, come
die cu cintece și operetă, dar vom 
sublinia, încă o dată, simbioza Tha- 
liei cu Euterpe în vremurile de în
ceput ale artei românești a specta
colului. Cind autorii (Millo și Fle
chtenmacher) au dat lucrării lor 
Baba Hirca subtitlul de operetă-vră- 
jitorie, au avut in vedere, desigur, 
particularități de structură și de 
substanță. Această primă operetă ro
mânească (românească și prin fac
tura cintecelor, nu numai prin su
biect) are o Importanță cel puțin is
torică.

Flechtenmacher s-a situat în ac
tualitate nu numai in genurile 
teatrale, ci și în coruri. I se atribuie 
(cu unele rezerve) cunoscuta Horă a 
Unirii (neîndoielnice insă ea pater
nitate sint alte piese cu aceeași 
temă), A cântat aspirațiile celor mulți 
(Hora muncitorilor. Sfintă zi de li
bertate, Apelul moldovenilor de la 
1848 ș.a.) și. cu armele sale, a fost 
un militant. Stabilindu-se la Bucu
rești in 1852, a ocupat funcția de 
dirijor al Naționalului, fiind apoi 
(incepînd din 1860) profesor de pian, 
vioară, violoncel. Intr-un intermezzo 
craiovean (1853—’58). a inițiat fon
darea Societății Filarmonice din lo
calitate. In 1864 devine — fiind nu
mit de Kogălniceanu — primul di
rector al Conserva torului din Bucu
rești. La retragerea sa din activitate 
(1895) trece împlinirea idealurilor 
sale pe seama altora, mai tineri, 
mai puternici, mai bine pregătiți șl 
cu o acumulare de fapte de creație 
mal cuprinzătoare.

Alexandru Flechtenmacher ne a- 
pare, astfel, ca un premergător plin 
de talent și entuziasm, de un pro
fesionalism de netăgăduit, cu înfăp
tuiri multiple — in creație, învățâ- 
mint. interpretare. începuturi de cer
cetare folcloristică — demne de sti
mă ; Întreaga sa viață a fost o chel
tuire nepregetată pentru realizări 
card abia astăzi își arată Întreaga 
măreție.

Petre CODREANU

bu.ru
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Angajamentul comitetelor 
județene de partid pentru 

buna organizare și desfășurare 
a activității economice în 1974 

1

Excelenței Sale
Domnului ANWAR EE SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt.
CAIRO

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, am deosebita plăcere de a vă transmite cele mai calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și urări 
de bunăstare și progres poporului egiptean prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima, încă o dată, convingerea 
că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între țările noastre 
vor continua să se dezvolte în interesul ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Slat 

al Republicii Socialiste România

Delegația guvernamentală română 
s-a înapoiat din Sudan

SEMNAREA UNOR PROTOCOALE

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ă raportăm, tovarășe secretar 
general — se spune in telegrama 
plenarei COMITETULUI JUDEȚEAN 
I’ORJ AL P.C.R. — câ indicatorii 
stabiliți județului nostru pentru anul 
următor, in domeniile industriei, a- 
griculturii sint mult superiori sar
cinilor acestui an. dar pe deplin 
realizabili. Prin mobilizarea forțelor 
și mijloacelor de care dispunem 
vom înregistra sporuri de producție 
cu 11 la sută la lignit, cu 70 la sută 
la energie electrică, cu 33 la sută la 
ciment, cu 7 la sută la țiței extras 
și altele ; producția globală agricolă 
va spori, față de realizările prelimi
nare ale anului curent, cu 26 la sută.

Un obiectiv central al Întregii 
rtoa.'ire activități il constituie gospo- 
dăriroa si folosirea chibzuită a com- 
b" 1 >ilului și energiei electrice, dez- 
voT) pa bazei energetice a țării. 
In cadrul acestor preocupări majore 
vom aplica întocmai indicațiile dum
neavoastră. tovarășe secretar gene
ral. privind creșterea producției de 
lignit in Gorj, asigurindu-vă că pla
nul pe 1974 va fi depășit în indus
tria minieră și se vor crea con- 
dițiile optime care vor permite rea
lizarea sarcinilor pentru anul 1975.

Răspunzind cu entuziasm chemării 
la întrecere, adresată tuturor jude
țelor țării de către Consiliul popu
le, r al județului Bihor, cetățenii Gor- 
jului se angajează ca planul pe 
patru ani al economiei locale să se 
realizeze pină la I august 1974.

Exprimăm și cu această ocazie de
plina noastră adeziune la întreaga 
politică internă și externă a partidu
lui și statului, la prestigioasele solid 
de pace și prietenie ale poporului 
român pe care le-ați afirmat in mod 
s rălucit și cu prilejul recentei vizite 
făcute in Statele Unite ale Americii.

în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. 
se spune: Vă raportăm, stimate to
varășe secretar general, că planul 
producției industriale pe primii trei 
ani ai cincinalului a fost îndeplinit 
cu 24 zile înainte de termen, iar 
sarcinile de export au fost realizate 
cu 150 zile mai devreme.

Prevederile planului pe anul 1974 
eu un rol deosebit pentru dezvolta
rea economică a județului - Neamț, 
producția globală industrială urmind 
să înregistreze o creștere de • peste- 
27 la sută față de realizările anului 
1973, iar sarcinile de export de 
peste 70 la sută. în acest scop, e- 
forturile colectivelor de oameni ai

muncii vor fi orientate cu priorilate 
spre folosirea integrală a capacită
ților și suprafețelor de producție, 
îmbunătățirea calității produselor, 
creșterea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
reducerea consumurilor de combus
tibil și energie.

Dorim, tovarășe secretar general, 
ca succesele tot mai bogate pe care 
oamenii muncii din județul Neamț 
le vor obține in anul 1974 să le con- 
s.icrăm celei do-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fascist, 
Congresului al XI-lca al Partidului 
Comunist Român.

Analizind. in lumina orientărilor și 
sarcinilor cuprinse in ampla cuvin- 
tare rostită de dumneavoastră la 
plenara comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
posibilitățile de care dispune județul 
— se spune in telegrama plenarei 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBO
VIȚA AL P.C.R. — apreciem că pre
vederile planului pe anul viitor vor 
fi îndeplinite in mod exemplar, că 
rezultatele bune obținute in primii 
trei ani ai cincinalului pot fi sub
stanțial amplificate. Ne angajăm, sti
mate tovarășe secretar general, că 
prin valorificarea, intr-un mod mai 
rațional si eficient, a posibilităților 
materiale si umane, in anul 1974 să 
depășim producția globală industria
lă cu 0,5 la sută. De asemenea, prin 
dotare cu utilaje a celor 20 mii mp 
spații productive, care acum nu sint 
folosite, să obținem in următorii ani 
un spor de producție in valoare de 
circa 200 milioane lei. Vă raportăm 
că la întreprinderea de utilaj petro
lier din Tirgoviște. analizindu-se 
problemele producției anului viitor 
in spiritul indicațiilor dumneavoastră 
prețioase, date cu prilejul vizitei pe 
care ati făcut-o în județul nostru, 
colectivul de muncitori, ingineri, teh
nicieni și economiști a lansat che
marea la întrecere către toate uni
tățile industriale ale județului, an- 
gajindu-se. printre altele, să depă
șească prevederile planului la pro- 
ducția-marfă cu 5 milioane lei. con
cretizate cu prioritate în produse so
licitate la export.

-în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN TUI.CEA AL 
P.C.R. se spune : Vă raportăm, tova
rășe secretar general, câ producția 
industrială a județului Tulcea s-a 
dezvoltat intr-un ritm de 23,3 la su

tă. fiind la sfirșltul anului curent cu 
304.6 milioane lei mai mare față de 
anul 1972. Rezultate însemnate au 
fost obținute și in dezvoltarea pro
ducției agricole, care au dus la creș
terea cu 41 milioane lei a beneficii
lor in I.A.S. și cu 118 milioane lei 
a veniturilor In C.A.P. față de anul 
trecut

Comitetul județean, organele și or
ganizațiile dc partid, toți oamenii 
muncii tulceni vă asigură, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
prin perfecționarea continuă a sti
lului si metodelor de muncă, in spi
ritul sarcinilor reieșite din cuvinta- 
rea dumneavoastră la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1973, vor depune toată capa
citatea șl energia pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor din planul de 
stat pe anul 1974. astfel incit să în- 
timpinăm cea de-a 30-a aniversare 
a eliberării patriei și al Xl-lea Con
gres al partidului cu noi și însemna
te succese pe linia dezvoltării econo
mice și sociale.

Ca în întreaga țară — se arată în 
telegrama plenarei COMITETULUI 
JUDEȚEAN VlLCEA AL P.C.R. — 
cel de-al patrulea an <al cincinalului 
se arată și in județul nostru in per
spectiva unei dezvoltări economico- 
sociale impetuoase, exprimată în 
creșterea volumului producției glo
bale industriale, față de acest an, cu 
peste 1 800 000 000 lei. In lumina in
dicațiilor date dc dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, la 
plenara comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice si Sociale a României, 
întreaga noastră activitate va fl ori
entată în anul viitor spre mai buna 
folosire a capacităților de producție 
și atingerea la termenele prevăzute 
a parametrilor tehnico-economici 
proiectați la noile obiective, ridica
rea calității producției, reducerea 
cheltuielilor și sporirea rentabilității 
fiecărei unități economice. Noi. co
muniștii organizației județene de 
partid, toți oamenii muncii din jude
țul Vilcea. vă asigurăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
spori și mai mult eforturile pentru 
a adăuga prin muivia și gindlrea 
noastră de zî cu Zî;' împreună cu Îîf-' 
tregul popor, noi/fapte Ia edificarea 
viitorului luminos al țării — socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată.

Constituirea grupurilor parlamentare 
de prietenie România - Venezuela 

și România - Costa Rica
La Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut loc luni, 24 decembrie, 
în prezenta tovarășului Ștefan 
Voitcc. președintele M.A.N.. consti
tuirea grupurilor parlamentare de 
prietenie România—Venezuela și 
România—Costa Rica. menite sâ 
contribuie la dezvoltarea in conti
nuare a colaborării pe multiple pla
nuri între țara noastră și aceste sta
te latino-americane. Ca președinte al 
Grupului parlamentar de prietenie 
România—Venezuela a fost ales to
varășul Mihai Dalea. președintele 
Comisiei pentru politică externă, iar 
ca vicepreședinți acad. Gheorghe 
Mihoc și II ie Ci.șu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Chimice.

în conducerea Grupului parlamen
tar de prietenie România—Costa 
Rica au fost aleși ca președinte prof, 
univ. Constantin Dinculescu. pre
ședintele Comisiei pentru invăță- 
mînt. știință si cultură. Iar ca vi
cepreședinte scriitorul Aurel Râu.

Totodată, în cadrul ședinței au 
fost completate locurile vacante in 
conducerea unor grunurl parlamen
tare de prietenie. Astfel, prof. univ. 
Ștefan Pascu. rectorul Universității 
din Cluj, a fost ales președinte al 
Grupului România—Italia, iar acad. 
Șerban Țițeica. vicepreședinte al 
Grupului România—Franța. Au fost 
completate, de asemenea, uncie 
locuri vacante la grupurile de prie
tenie România—R. F. Germania Și 
România—Turcia. (Agerpres)

Ședința Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr- 24/1973

Revista publică articolele : O 
strălucită manifestare a politicii 
externe constructive a României, 
de CONSTANTIN FLOREA : Stra
tegia dezvoltării resurselor ener- 
petice, de BUJOR ALMĂSAN : 
Investițiilor, un grad ridicat de 
eficiență, de IULIAN PLOSTINA- 
RU ; Arhitectura și eficiența eco
nomică in politica de perspectivă 
a construcțiilor de CEZAR LÂZA- 
F-ISCU $i Protecția muncii, o te
rnă mereu actuală. de SANDA 
GHIMPU și GHEORGHE MOHA- 
NU. La rubrica Pagini dc istorie 
este inserat articolul Proclamarea 
Republicii — victorie a politicii 
promovate de Partidul Comunist 
Român, de PARASCHIVA NICHI- 
TA. Articolele Funcția educativă 
a școlii, de VIRGIL CAZACU și 
Invățămîntul postuniversitar și 
educația permanentă, de MIRCEA

IFRIM sint publicate la rubrica 
Programul dc educație socialistă a 
maselor.

La rubrica Consultații. DANA 
VOINEA semnează articolul Per
fecționarea organizării și conducerii 
vieții social-economice. în conti
nuare, la rubrica Dezbateri sint 
publicate articolele Naționalizarea 
mijloacelor de producție și lărgi
rea sferei intereselor economice 
ale celor cc muncesc, dc I.F. SUS
LOV. Naționalizările democratice 
in lupta împotriva capitalismului 
monopolist de stat. de HENRY 
CLAUDE și Intervențiile unor 
participant la dezbaterea pe tema 
Probleme fundamentale ale capi
talismului contemporan in manua
le și cursuri universitare.

Revista mai conține . obișnuitele 
rubrici : Viața internațională. Cu
rente și idei, Cărți și semnilicațli, 
Revista revistelor.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 decembrie. In țară : Vre
mea va fi relativ caldă, cu cerul 
variabil, mal mult noros in jumăta

tea de nord-vest a țării, unde vor 
cădea precipitații temoorare, mai ales 
sub formă de ploeie. în rest, precipi
tații izolate. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 6 -și plus 4 grade, iar maxi
mele intre zero și 10 grade. Pe 
alocuri, se va semnala ceață. în 
București : Vreme relativ caldă. Ce
rul va fi variabil la început, apoi se 
va înnora treptat, devenind favora
bil ploii. Vint potrivit.

(Urmare din pag. I)

lectroputere" este un gi
gant. Dar oamenii care-1 
realizează cum sint ?

— Cum sa fie ? — se mi
ră de întrebare ing. Vasile 
Ciupită, setul fabric.: de 
transformatoare — sint oa
meni obișnuiti ai industriei 
electroenergetice. „eleotro- 
puteriști" care și-au încer
cat măsura priceperii teh
nice in realizarea a peste 
90 000 de transformatoare. 
Oameni care nici nu se 
sperie de dimensiunile 
noului produs. dar nici 
nu-și privesc misiunea cu 
ușurință. SLnt, adică, elcc- 
trotehnicieni ai acestui cin
cinal, ai acestei etape a 
cincinalului.

...Străbatem fabrica. Pes
te tot, muncitori, tehni
cieni. ingineri de toate 
viratele. dar mai ales ti
neri. La atelierul de tole 
(unde se tale segmenții 
miezului acela de 150 de 
tone), inginerul Mircea 
Aciu și reputatul meseriaș 
Venus Popa lucrează cot 
la oot cu tinerii. La bobina j 
— la fel „Tocmai acum am 
terminat construcția bobi
nelor pentru marele trans
formator". ne spune mai

strul Tona Volnea. îl în
trebăm :

— Ce înseamnă a fi „e- 
lectrotehnician al acestei 
etape a cincinalului" ?

— Ultați-vă in acest ate
lier și in toată fabrica: 
majori Lalea muncitorilor —

ȘTIRI SPORTIVE

în ziua d© 24 decembrie a avut 
loc ședința Comisiei economico-fi
nanciare a Marii Adunări Naționale, 
sub președinția tovarășului Aurel Vi- 
joli, care a luat in dezbatere ana
liza făcută la unitățile unor minis
tere, organe centrale și consilii popu
lare județene referitoare la modul in 
care se aplică Legea nr. 22/1969 pri
vind angajarea gestionarilor, consti
tuirea garanțiilor și răspunderea In 
legătură cu gestionarea bunurilor so
cialiste. La ședință au participat re
prezentanți ai conducerii ministere
lor și organizațiilor centrale ale că
ror unități au fost analizate.

Controlul efectuat pe teren a scos 
în evidență preocuparea sporită 
a ministerelor, organelor centrale și 
comitetele executive ale consiliilor, 
populare județene pentru respectarea 
prevederilor legale privind ângâjâ- 
rea gestionarilor, constituirea garan
țiilor și gestionarea bunurilor socia
liste. Cu toate îmbunătățirile consta
tate față de trecut in aplicarea legii, 
analiza făcută și dezbaterile din 
comisie au scos in evidență 
că in activitatea unor unități socia
liste mai persistă incă situații de în
călcare a acesteia, atit in ce pri

vește condițiile de angajare a gestio
narilor. de constituire a garanțiilor 
in numerar și suplimentare, acoperi
rea din garanțiile constituite a pa
gubelor în gestiuni, cit și in întări
rea răspunderii cadrelor’ de condu
cere în gestionarea avutului obștesc, 
în același timp, in aplicarea legii 
s-au semnalat unele greutăți întim- 
pinate de unitățile socialiste.

Pentru înlăturarea lipsurilor și 
greutăților constatate s-au elaborat 
propuneri de măsuri corespunzătoare.

Raportul și concluziile Comisiei 
economico-financiare urmează sâ 
fie Înaintate Consiliului de Stat.

,i ■».«. , ■■ ... ...... ........ ..........

A apărut revista

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

nr. 10-11/1973

Delegația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
care a participat la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-sudaneze de colabo
rare economică și tehnică, s-a înapo
iat in Capitală.

♦
La Khartum, la 22 decembrie, Ion 

Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
dc Miniștri. ministrul comerțului 
exterior, si Ibrahim Moneim Man
sour, ministrul finanțelor și econo
miei naționale al Republicii Demo-

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Janos Fazekas, vice
președinte al Constliului de Miniștri, 
Nicolae M. NiooLae, ministru secre
tar dc stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, alte persoane oficiale.

A fost prezent El Rasheed Khidcr, 
insărcinat cu afaceri ad-interim al 
Sudanului la București.

♦
cratlce Sudan, au semnat Protocolul 
primei Sesiuni privind cooperarea 
tehnică și economică și Protocolul 
privind schimbării'' comerciale Intre 
cele două țări pe 1974.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
La invitația Ministerului Comerțu

lui Exterior, a sosit la București o 
delegație economică, condusă de 
Gaston Kogan, ministrul economiei, 
industriei și comerțului din Repu
blica Costa Rica.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Ni
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior, de alte persoane oficiale.

★
Ion Pățan, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, a primit, luni dimi
neața, delegația economică costari- 
cană. condusă de Gaston Kogan, mi

nistrul economiei, industriei și co
merțului. Cu acest prilej au fost 
discutate aspecte privind dezvoltarea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale, precum și a cooperării indus
triale dintre cele două țări.

La primire au fost de față Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, și alte per
soane oficiale.

*
în aceeași zi, ministrul costarican 

a avut convorbiri cu conducători ai 
unor ministere economice.

(Agerpres)

Ajutor acordat Republicii Vietnamului de Sud
Frontul Unității Socialiste și so

cietatea de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România «au acordat 
un ajutor, constind din medicamente, 
alimente, îmbrăcăminte și alte obiec
te de primă necesitate pentru popu
lația Republicii Vietnamului de Sud.

core a suferit de pe urma calamită
ților naturale.

Comitetul Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
Sud a adresat o telegramă Consiliu
lui Național el Frontului Unității 
Socialiste în care transmite mulțu
miri pentru acest ajutor prețios.

(Agerpres)

Cronica
Luni a părăsit Capitala delegația 

Comitetelor de Apărare a Revolu
ției din Cuba, condusă de Juan Qui- 
ros Gonzales, secretar al Direcției 
naționale, care a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență in tara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Eugen 
.Tebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, de activiști ai F.U.S.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Cuba la Bucu
rești.

Delegația Comitetelor de Apărare 
a Revoluției din Cuba a avut între
vederi la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste. Dele
gația cubaneză a vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală, din județele Brașov și Sibiu 
și a avut convorbiri de lucru la 
Consiliul municipal București, Con
siliul orășenesc Sinaia, Consiliul mu
nicipal Brașov, Consiliul comunal 
Cristian și Consiliul județean Sibiu 
ale Frontului Unității Socialiste, care 
au constituit Un prilej de cunoaștere 
reciprocă a experienței, de întărire

zilei
a relațiilor de prietenie și colabo
rare existente intre cele două orga
nisme politice.

★
La 24 decembrie a avut loc la 

București semnarea Convenției de 
prietenie și colaborare între Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Institutul cuban 
de prietenie cu oopoarele, pe anii 
1974—1975.

Documentul a fost semnat de An
drei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
și Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
ambasadorul Cubei la București.

Convenția prevede dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor dintre cele 
două instituții prin schimburi de de
legații, de materiale informative/ de 
expoziții, filme etc., precum și or- 
ganizavea altor acțiuni menit^ . să 
contribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea prieteniei ro- 
mân-o-cubaneze.

La solemnitatea semnării au par
ticipat Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din Consiliul Cul
turii șl Educației Socialiste. Au fost, 
de asemenea, prezenți membri ai 
Ambasadei Cubei la București.

(Agerpres)
TENIS DE MASA. întrecerile 

dintre juniorii români și ț chinezi. 
La Palatul sporturilor din Pekin, 
in prezența a 18 000 de spectatori, 
s-a disputat intilnirea amicală de 
tenis de masă dintre echipele de ju
niori ale României și R. P. Chineze. 
Gazdele au obținut victoria cu 5—1 
la masculin și cu 5—0 la feminin. In 
continuarea turneului, tinerii sportivi 
români vor participa la antrena
mente in comun cu jucătorii de te
nis de masă din R- P« Chineză și 
vor susține intilniri amicale in ora
șele Șanhai și Haneeu.

TENIS. — Au luat sfirșit întrece
rile turneului internațional d© la 
Hobart, disputat in cadrul ..Circuitu
lui australian" de tenis. Proba de 
simplu bărbați a fost câștigată de 
jucătorul australian Colin Dibley, 
învingător cu 7—6, 6—2 in finala
susținută cu indianul Jaz Singh. 
• La Sidney a luat sfirșit tradițio
nalul meci de tenis ,.Bonnie Beli 
Cup‘! dintre echipele feminine ale 
S.U.A. și Australiei. Victoria a re
venit cu scorul de 6—3 jucătoarelor 
australiene, care și-au păstrat astfel 
trofeuL

In ultimele trei partide disputate, 
gazdele au obținut victoria : Evonne 
Goolagong-Chris Evert 6—2, 6—3 ; 
Kerry Melville-Julie Heldman 2—6, 
6—1, 6—4 : Evonne Goolagong, Ja
nette Young-Pam Teeguarden, Ja
nette Newberry 6—2. 6—3.
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„DER SPIEGEL"

Hidrogen în loc de benzină
După părerea specialiștilor energe- 

ticieni, hidrogenul va putea propulsa 
in viitorul apropiat mijloace de 
transport pe sol, in apă și in aer și, 
in pluș, va putea furniza energie calo
rică. Obținerea hidrogenului — prin 
separare electrică sau termică a 
apei in părțile sale componente, hi
drogen și oxigen — nu mai este o 
problemă de nerezolvat pentru teh
nicieni.

Noul purtător de energie poale fi 
transportat fără greutate prin con
ducte, cisterne și bidoane. Prin arde
re, nu lasă reziduuri dăunătoare. De 
asemenea, o adaptare a motoarelor 
clasice la hidrogen ar fi relativ sim
plă și nu prea costisitoare. Tehni
cienii au obținut de acum rezultate 
încurajatoare cu mai multe automo
bile experimentale propulsate cu hi
drogen.

Cercetătorii nu au găsit însă un 
procedeu satisfăcător de obținere a 
hidrogenului în cantități mari și la 
un cost realmente accesibil. Experții 
optează pentru electroliză in cazul 
unei producții la scară industrială.

Dificilă s-a dovedit a fi pină acum 
și problema depozitării — fără pe
ricole — in autovehicule a combusti
bilului volatil. Un rezervor etan? de 
hidrogen, al cărui conținut ar ajunge 
pentru circa 900 km. ar cintâri apro- 
ximativ o tonă. Chiar și rezervoarele 
speciale mai ușoare, în care poate fl 
transportat hidrogen răcit lichid ar 
fi totuși de patru ori mai mari de- 
cit rezervoarele tradiționale de ben
zină. Și în acest caz se optează pen
tru un procedeu elaborat dc chi- 
miști : și anume de a depozita hidro
gen sub forma unor combinații me
talice — de exemplu hidrat de mag
neziu — și de a-1 elibera, pe măsură 
ce este necesar, printr-un proces de 
încălzire bine dozat.

Expertul american Roger Schoep- 
pel afirmă : „Peste zece ani, toate 
autovehiculele vor putea fi propulsate 
cu hidrogen". Dar pentru aceasta 
este nevoie de un program de mare 
anvergură, de genul programului 
,.Apollo", care a costat peste 25 mi
liarde dolari.

a cărui siluetă aurita a devenit min- 
dria M«'inhattanului, consumă tot 
atita electricitate cit un oraș cu 
100 000 de locuitori, iar fratele său 
mai mic din Paris, tumul Maine 
— Montparnasse, devorează tot atîția 
kilowați cit un oraș de mărime mij
locie.

Ingineri și arhitecți americani pun 
în cauză însăși concepția care a pre
zidat la construirea unor asemenea 
clădiri. Un exemplu : sistemul lor ce 
control centralizat impune iluminarea 
simultană a tuturor etajelor. Curen
tul electric nu poate fi întrerupt 
intr-un anumit loc. nici in cazul in 
care acel loc beneficiază de lumină 
de zi. Pe de altă parte, iluminatul 
excesiv antrenează o creștere a tem
peraturii, ceea ce Impune răcirea 
aerului, lucru imposibil de realizat 
pe un singur nivel. Și in acest caz 
există aceeași soluție : ori condițio
narea aerului in întregul imobil, ori 
renunțarea la tonte instalațiile de 
climatizare.

Costul excesiv al acestor „acvarii 
luxoase" ar putea, așadar, determina, 
in curind, apariția unor concepții ar
hitecturale noi. încă de pe acum, 
marile Întreprinderi specializate în 
construirea de locuințe studiază noi 
modele, mai puțin avide de electri
citate. Este cazul firmei Westinghouse, 
creatoarea Electrei, casa-robot elec
trificată în întregime ; in bucătăria 
sa se află un tablou de bord tot atit 
de complicat ca șl cel al unui avion 
Boeing. Camere de televiziune su
praveghează copiii, mașina de spălat 
este acționată de un computer, cup
torul, pe bază de micro-unde, coace 
friptura in 15 minute. Toate acestea 
sint foarte costisitoare. A prezenta 
asemenea tipuri de locuințe in timp 
ce. după cum scrie presa, americanii 
cumpără sobe vechi încălzite cu 
lemne și merg să strîngă surcele In 
pădure, apare ca o sfidare. în con
secință : Westinghouse a și inițiat un 
șir de studii pentru construirea unor 
locuințe C3re necesită un consum 
redus de curent electric.

ani in producție, și veți 
afla răspunsul : a fi elcc- 
troiehnician al acestui timp 
inseamnă a avea sau a tin
de către înalta calificare.

Deci : la așa produse, așa 
oameni. Sau : la asemenea 
sarcini, o pregătire pe mă-

Cel mai mare
transformator

peste 500 — sint tineri. Ei 
bine, dintre aceștia 100 au 
la bază liceul teoretic. Alți 
167 sint înscriși la seral și 
la fără frecventa, la l.cee 
teoretice și de specialitate 
In plus. 5 dintre tinerii noș
tri muncitori sint studenți 
ai unor facultăți tehnice la 
cursurile fără frecvență. 
Adăugați lingă aceștia 
muncitorii virstnicL cu o 
experiență intre 15—25 de

sură. Atit pe verticală (r.e 
amintim de dimensiunile 
transformatorului). cit și 
pe orizontală (ne amintim 
câ văzusem in biroul șe
fului fabricii de transfor
matoare un planiglob de-a 
dreptul impresionant : din- 
tr-un punct ce indică mu
nicipiul Craiova, săgeți ca 
niște impulsuri electrice 
pornesc către aproape 40 
ue capitale de p« Întreg

globul, semne ale impetu
oasei pătrunderi a produ
selor de la „Electroputere" 
pe piața mondială. Deci : 
la așa prestigiu — oameni 
pe măsură. Oameni și — 
sâ nu uităm — condiții teh- 
nico-materiale demne de a- 
c-ast timp.

...Trecem din nou pe la 
laboratorul de înaltă ten
siune. Aflâm că probele la 
auto'.ransformatorul de 400 
MVA s-au terminat. „A 
răspuns cu brio la toate 
solicitările, ne spune mai
strul Paul Dinu, de-acum 
așteptăm să ne sosească 
-gigantul-, adică transfor
matorul cel mai...“.

PERSPECTIVA. Cel mai 
— pentru cită vreme ? Pu
nem această întrebare, de
oarece aflăm că in timp ce 
„gigantul" începe să prindă 
contur pe fluxul tehnolo
gic. in mintea și pe plan
șetele proiectanților se pro
filează deja un transforma
tor și mai mare, unul cu o 
forță de... Dar despre a- 
ceastă noutate proiectanții 
ne-au rugat să nu scriem 
încă. De ce ? Pentru câ. 
ne-a răspuns unul dintre 
el. viața fără surprize plă
cute — chiar și in marea in
dustrie — n-are nici un 
haz.

„LE FIGARO"

Penuria de energie și... concepțiile urbanistice

„MEDICAL TRIBUNE AND MEDICAL NEWS"

Barometrele vii
Starea vremii și consecințele ei asupra organismului omenesc con

stituie in ultimii ani obiectul unor intense investigații in institutele 
de cercetări științifice din întreaga lume. Revista americană „Medical 
Tribune and Medical News" — din care am extras fragmentele de mai 

-jos — sintetizează concluziile la care au ajuns, pină in prezent, cer
cetătorii în acest domeniu.

Criza de energie va aduce in prim 
plan problema urbanismului sau, in 
orice caz, va impune o schimbare a 
aspectului urban in Statele Unite, 
dar nu numai in această țară. în 
perioada postbelică, americanii au 
abandonat treptat centrul orașelor 
pentru a se muta in suburbiile liniș
tite, alcătuite din locuințe indivi
duale, cu peluze bine îngrijite, in
tercalate cu complexe comerciale. 
Centrele orașelor erau rezervate în tot 
mai mare măsură birourilor și ma
rilor magazine. Această concepție 
urbanistică, care incepuse să fie 
adoptată și in multe state vest-euro- 
pene, aducea cu sine o mare risipă 
de energie. „De acum înainte va fi 
imposibil să izolam in mod automat 
cartierele (le locuit, de birouri șl 
centre comerciale" afirmă Hunter 
J. Wolcott, director financiar al gru
pului Imobiliar Saga Development 
Corporation. „Va trebui sâ concepem 
orașe noi. in care unitățile comer
ciale, locurile de muncă și locuințele 
vor fi mai bine integrate". Centrul 
orașelor. mai mult sau mai puțin 
abandonat, va reveni In atenție, 
apreciază grupul de arhitecți Port

man, care a și întreprins spectacu
loase renovări la Chicago. Los An
geles, Atlanta și San Francisco.

Nu numai urbanismul, ci și anu
mite tipuri de construcție vor fi afec
tate de criza de energie : este vorba, 
in primul rind, dc acele imobile ele
gante, cu fațade din sticlă, ale căror 
ferestre nu se deschid niciodată și în 
care se trăiește ca intr-un borcan 
datorită instalațiilor de aer condițio
nat, ceea ce implică Importante con
sumuri de electricitate.

„Asemenea imobile se justificau 
atunci cind dispuneam de resurse 
energetice nelimitate pentru a ie face 
să funcționeze Lucrul acesta nu mai 
este valabil in prezent", afirmă 
Richard Stein, arhitect din New 
York, in timp ce „New York Times" 
susține că dacă se va modifica ac
tuala concepție și dacă se vor utiliza 
in același timp materiale noi, se va 
putea economisi 75 La sută din ener
gia folosit/! de aceste imobile, fapt 
deloc neglijabil Potrivit lui Stein, 40 
la sută din totalul energiei produse 
in Statele Unite este absorbită de 
diversele clădiri afectate birourilor 
și locuințelor. „World Trade Center",

„La cel de-al VI-lea Congres in
ternațional de biometeorologie care 
a avut loc in Olanda, medicii da la 
Centrul de cercetări științifice me
dicale din Varșovia au comunicat că 
intre fenomenele meteorologice și 
activitatea organismului omenesc 
există o strinsă legătură : el au con
statat că unii pacienți reacționează 
față de starea vremii ca niște „baro- 
rnotre vii". Specialiștii au ajuns la 
concluzia că sbnptoniele unor mala
dii sint influențate de condițiile 
specifice ale vremii după ce au ana
lizat comportamentul a peste 700 de 
pacienți, printre care 97 bolnavi de 
ateroscleroză, 102 de hipertonie ar- 
terosclerotieâ. 63 de miocardltă și 90 
de nevroză.

Așa. de pildă, s-a constatat că în 
condițiile cind presiunea atmosferică 
scade, iar temperatura aerului creș
te se diminuează ?i conținutul de 
potasiu in miocard, ceea ce in cazul 
unor leziuni cardiace poate fi fatal, 
în concluzie, cind meteorologii pre- 
văd o vreme caniculară, care se nro- 
duce paralel cu o scădere a presiunii 
atmosferice, multi bolnavi de inimă 
pot fi salvați de la moarte dacă sint 
sunravegheați.

Simptomele provocate de factorii 
meteorologici sint mai pronunțate în 
regiunile Îndepărtate de mare decit 
pe litoral. S-a constatat, de aseme
nea, că In marile orașe situate pe

litoral, sirnptomele sezoniere ale ast
mului sint strins legate de schimbă
rile de temoeratură. Cu ani in urmă, 
«asemenea efecte erau explicate ca 
fiind o consecință a impurităților din 
atmosferă. Investigațiile doctorului 
S. Tromp de la Centrul de cercetări 
biometeorologice din Leyda (Olanda) 
și cele ale profesorului japonez 
K. Fassai au confirmat că există o 
legătură intre presiunea atmosferică 
și apariția simptomelor de astm.

în ultimii ani, doctorul Tromp a 
constatat câ și viteza de sedimentare 
a sîngelui este supusă, zilnic, săptă- 
mlnal sau sezonier, unor schimbări 
produse de scăderea temperaturii 
aerului. Această concluzie poate 
avea o mare Importanță practică. 
Deplasarea omului dintr-un climat 
răcoros intr-unui cald — și invers — 
influențează viteza de sedimentare 
și conținutul de anticorpi in singe, 
ceea ce ar putea explica de ce în 
asemenea împrejurări unii oameni 
suferă frecvent de gripă, laringită 
și alto afecțiuni.

Specialiștii Centrului de cercetări 
biometeorologice din Leyda au ob
servat, de asemenea, că, deși In apa
rență starea vremii nu influențează 
asupra depresiunii nervoase, totuși 
tentativele de sinucidere se produc 
cu mai multă frecvență in perioadei» 
de tulburări atmosferice".



După încheierea primei faze
a Conferinței de pace

Manifestări consacrate
CAIRO

in Orientul Apropiat
aniversării 
Socialiste

Republicii 
România

DECLARAȚII ALE UNOR PARTICIPANT!
GENEVA 24 (Agerpres). — Intr-o 

d-'claratie făcută înainte de a părăsi 
Geneva, Andrei Gromiko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., și-a 
exprimat satisfacția față de activita
tea depusă la Conferința de pace in 
Orientul Apropiat, cu toate câ ca rc- 
p-ezintă numai un Început. Scd:n- 
țe ? conferinței, Întâlnirile si consul
tările bilaterale — a declarat el — 
f j demers-nt că statele reprezenta
te la conferința de la Geneva sint 
conștiente de responsabilitatea lor 
pentru rezolvarea problemei cu care 
s rl confruntate. Acum este necesar 

se soluționeze neintirziat proble- 
mrie legate de reglementarea situa
ției din Orientul Apropiat pe baza 
indeplmlrii rezoluțiilor corcsptmzâ- 
ion-.? ?> O.N.U. Andrei Gromiko a 
r-levat că partea sovietică va de
pune șl pe v: .tor eforturi pentru ca 
lucrările conferinței să se desfășoare 
oe o bază constructivă.

negocierilor — informează agențiile 
M.E.N. și France Presse.

I-a întoarcerea la Amman, premie
rul Zeyd Rifai a declarat că atmo
sfera din cadrul Conferinței de pace 
de la Geneva a fost calmă, moderată 
și pozitivă, adăugind că partea arabă 
și-a expus poziția „cu toată clari
tatea și sinceritatea". Totodată, el a 
relevat că delegația iordaniană la 
conferință a cerut să f.c discutată 
problema dezangajării forțelor pe 
toate fronturile, inclusiv pe frontul 
iordanian.

*
— In cursul unei reu- 
avut loc duminică, gu

★

GENEVA. — Intr-o declarație fâ- 
rj'â In fața ziariștilor arabi, minis
trul egiptean al afacerilor externe, 
Ismail Fahmy, a afirmat că lucrările 
Conferinței de la Geneva constituie 
un proces politic complicat, care va 
dura mult timp. După cum relatează 
agenția M.E.N.. Ismail Fahmy a 
arătat că Egiptul este conștient de 
responsabilitățile sale, care vor putea 
fi duse pină la capăt, cu cooperarea 
șl sprijinul țârilor arabe.

Ministrul egiptean a subliniat tot
odată. că ..dezangajarea forțelor este 
o problemă militară si nu una poli
tică". El a adăugat că „grupul mili
tar de lucru va examina numai 
dezangajarea forțelor șl nu retrage
rea din teritoriile ocupate".

După ce și-a exprimat speranța că 
Siria va lua parte, la rindul său, la

. rările conlerint L. Ismail Fahmy 
a afirmat ca Organizația pentru Eli
berarea Palestinei va *’ 
in'r-o fază ulterioară-

TEL AVIV. 
niuni, care a . _______ ,
vemul israelian a aprobat hotărirea 
adoptată în cadrul Conferinței de 
pace de la Geneva privind aborda
rea, în grupul de lucru militar, a 
problemei dezangajării forțelor In 
zona Canalului Suez — anunță agen
țiile Renter și France Presse. Potri
vit unui comunicat oficial, guvernul 
a acceptat ca aceste convorbiri sa 
fie reluate in termenii stabiliți pen- 
tru precedentele convorbiri egiptea- 
no-israeliene de la kilometrul 101 
de pe șoseaua Cairo-Suez.

Abba Eban, ministrul afacerilor 
externe, a declarat că Conferința de 
pace de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat va fi reluată „din timp in 
t mp" la nivelul miniștrilor de ex
terne, dar că negocierile principale 
vor avea loc în grupurile de lucru 
speciale. El a menționat, de aseme
nea. că Iordania s-a pronunțat, in 
cursul primei faze a conferinței, 
pentru negocieri in vederea sepa
rării forțelor la frontiera sa cu Is
raelul. adăugind că această problemă 
va fi discutată, 
lunii ianuarie.

fi prezentă, 
la reuniune.

Hussein el
Zeyd Rifat,

★

AMMAN. — Regele
Iordaniei l-a primit pe 
prim-mmistru și ministru al aface
rilor externe, care a condus dele
gația iordaniană la prima fază a 
Conferinței de pace de la Geneva 
asupra Orientului Apropiat, și pe 
Moneim El Rifai, consilier regal pen
tru problemele internaționale, mem
bru al delegației, care l-au informat 
despre desfășurarea primei faze a

probabil, în cursul

Yigal Allon a dec’.a-
„ar trebui să pri-

1 propunerea facută

Vicepremierul " 
rat că Israelul , 
mească favorabil 
la Geneva de primul ministru ior
danian, Zeyd Rifai, privind dezan
gajarea forțelor la linia de Încetare 
a focului dintre cele două țări" — 
transmit agențiile United Press In
ternational și France Presse. El a 
menționat că un asemenea acord „er 
diminua riscurile reluării bruște a 
ostilităților in această regiune și ar 
putea sâ ajute la menținerea înce
tării focului pe linia ișraeliano-egip- 
teană".

CONTACTE, CONSULTĂRI, POZIȚII
RABAT 24 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei oficiale de două zile 
pe care a întreprins-o în Maroc, de
legația Organizației pentru Elibera
rea Palestinei a părăsit Rabatul in- 
dreptindu-se spre Cairo — anunță a- 
genția irakiană de presă — I.N.A.

în timpul vizitei, delegația palesti- 
neană a fost primită de regele Has
san al II-lea al Marocului, căruia 
i-a prezentat un mesaj verbal din 
partea lui Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. De a- 
semenea. delegația a conferit cu pri
mul ministru marocan. Ahmed Os
man, in legătură cu ultimele eveni
mente din Orientul Apropiat

BEIRUT. — în cadrul 
viu difuzat de postul de 
primul ministru libanez. 
Solh. a exprimat interesul tării sale 
fată de Conferința de la Geneva a- 
supra Orientului Apropiat. Dar — a 
spus el — ..Libanul va fi în mod 
mai direct interesat in unele etape 
ale conferinței, atunci cind aceasta 
va lua in discuție problemele fron
tierelor și apelor".

unui inter- 
televiziune, 
Takieddine

★

KUWEIT 24 (Agerpres). — In 
cursul reuniunii sale săptăminale. 
Consiliul de Miniștri al Kuweitului a 
examinat, duminică, situația actuală 
din Orientul Apropiat și a fost infor
mat despre conținutul convorbirilor 
purtate de această țară cu delegația 
condusă de vicepremierul sirian, Ab
eel Halim Khaddam. Totodată, gu
vernul a examinat rezultatele între
vederilor unor oficialități kuweitene 
cu vicepremierul nipon, Takeo MikL

DAMASC 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Assad, a pri
mit. luni, pe vicepremierul japonez, 
Takeo Miki, aflat intr-o vizită ofi
cială In capitala siriană. în cadrul 
Întrevederii au fost abordate pro
bleme privind promovarea relațiilor 
politice și economice dintre cele 
"două țări, precum și aspecte ale si
tuației actuale din Orientul Apro
piat.

După vizita In Siria, vicepremierul 
japonez va sosi la Bagdad.

DAMASC 24 (Agerpres). — Consi
liul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a recomandat a- 
minarea. pină la o dată ce urmează 
să fie fixată ulterior, a reuniunilor 
Consiliului Național al Palestinei și 
Congresului poporului palestinean, 
programate să aibă loc in ianuarie 
1974 — relatează agenția M.E.N. Ho- 
tărirea a fost anunțată de Khaled El 
Fahoum, președintele Consiliului Na
țional al Palestinei, care a declarat 
că motivul aminării constă în nece
sitatea completării contactelor cu pa- 
lestineniî din diverse puncte, unda 
aceștia se află răspindiți.

★

GENEVA. — Delegatul american 
la următoarea fază a Conferinței de 
pace de la Geneva asupra Orientu
lui Apropiat, ambasadorul Ellsworth 
Bunker, a avut, duminică, întreve
deri separate cu ministrul de externe 
al Israelului, Abba Eban, și cu mi
nistrul de externe al Egiptului, Is
mail Fahmy, anunță agenția Asso
ciated Press. Convorbirile au fost 
consacrate, in special, discutării unor 
probleme privind activitatea grupului 
de lucra militar creat In cadrul con
ferinței.

CONFRUNTĂRI
Ș'.iri provenite din Bangkok in

formează că. zilele trecute, printr-un 
decret al regelui Bhumibol, Aduna
rea Națională & Tailandei, constituită 
in decembrie 1972, a fost dizolvată. 
In același timp se anunță că regele 
Bhumibol a desemnat, duminică, 
rouă Adunare Națională, compusă 
din 299 de membri. După cum a a- 
nunțat postul de radio al Tailandei, 
funcționarii guvernamentali dețin 
majoritatea locurilor adunării, care 
a fost aleasă de o convenție națio
nală, compusă din 2 345 de membri, 
desemnată, la rindul ei, tot de rege, 
sâptămina trecută.

Survenite la două luni de la in
staurarea noului guvern tailandez, 
măsurile respective se înscriu In sfe
ra preocupărilor autorităților de a 
pune în practică programul de re
forme anunțat la 16 octombrie. Du
pă cum 6€- știe, in urma puternicelor 
demonstrații studențești, sprijinite 
de marea majoritate a populației, 
care au avut loc la începutul lumi 
'xrtombrie în Tailanda. guvernul mi
litar al mareșalului Than om Kitti- 
kachorn a fost obligat să-și dea de
misia. regele Bhumibol numind in 
funcția de premier pe Sanya Tham- 
masak, pină atunci decan la o um- 
versitat» din Bangkok. Așa cum a- 
preciază' observatorii politici, eveni
mentele din octombrie s-au distins 
prin două elemente esențiale : parti-

AfOSCOVA 24 — (Corespondență 
do la N. Crețu). La ambasada țâ
rii noastre din Moscova a fost or
ganizată, la 24 decembrie, o confe
rință a‘e_ presă consacrată celei 
de-a XXVI-a aniversări a procla
mării republicii |n România.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
conducerii centrale a Asociației da 
prietenie sovicto-romăne. redactori 
din presa centrală ji republicană, 
de la agențiile T.A.S.S. A.P.N.

Cu acest prilej, Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul României fn U- 
niunca Sovietica, a făcut o amplă 
expunere despre succesele obținu
tă de poporul român, sub condu
cerea partidului comunist. in 
dezvoltarea economiei și cultu
rii socialiste, despre relațiile prie
tenești de colaborare dintre Parti
dul Comunist 7? ' _
Comunist al Unim.......... .
tre România și U.R.S.S.. 
politica externă a partidului si 
fului nostru. A fost prezentat 
mul documentar ..România — 
mea'1.

parte membri ai ambasadei româ
ne in capitala Italiei.

încheierea Conferinței 
miniștrilor africani ai industriei

Adoptarea unei declarații privind promovarea 
dezvoltării țărilor africane

Român și Partidul 
miiSovieticc. din- 

desprt 
sta
tu

tara

nos-ROMA 24 — Corespondentul 
tri i-ansmite : In localitatea Todi, 
province italiană l'mbrta. a fost 

’-i}-. ată. din inițiativa Asocia
ției de prietenie Italia-România 
și fl primăriei orașului, o expoziție 
de arfă plastică contemporană ro
mânească. In cadrul manifestării, 
la care au fost prezenți reprezen
tanți ai autorităților locale, pre
cum și un numeros public, vice- 
primarul orașului Todi, Ettore Pan- 
tella. a evocat tradiționalele rela
ții de prietenie dintre Italia $i 
România. La manifestare au luat

MAROC p

Preocuparea statului marocan de 
a înlătura sechelele trecutului co
lonial și de a găsi căile cele mai po
trivite pentru o dezvoltare proprie, 
de-sine-stătătoare, iși găsește expre
sie in orientările noului plan cinci
nal de propășire social-economică, pe 
perioada 1973—1977. Obiectivul lui 
prioritar este „marocanizarea" eco
nomiei naționale, în acest scop stabi- 
lindu-se un volum de investiții de 
peste două ori mai mare decit in 
programul cincinal precedent. Pro
dusul _ național brut j urmează să 
crească in această perioadă intr-un 
ritm mediu anual de 7,5 la sută, fata 
de 5 la sută, cit s-a realizat In anii 
1968—1972.

în vederea creșterii gradului de in
dependență economică a țării, un de
cret permite trecerea sub con
trolul statului a unor importante 
sectoare de activitate economică, In 
primul rind a băncilor, companiilor 
de asigurări și altor instituții finan
ciare. Tot pe linia „marocanizării" e- 
conomiei naționale, statul iși va asi
gura. treptat, ce! puțin 51 la suta din 
capitalul societăților străine din 
țară.

Pe planul creării unei Industrii 
proprii, accentul se pune Îndeosebi 
pe valorificarea importantelor resur
se naturale de care dispune țara. 
Sint in curs de punere in valoare 
noi rezerve de fosfați, cupru, zinc, 
cobalt, mangan, cărbune, mai ales in 
zonele deșertice. Se consideră că ză- 

’cămintele de fosfați identificate pină 
acum la Kouringba și Jousoufla re
prezintă mai mult de jumătate din 
rezervele mondiale. Se fac cercetări 
și pentru valorificarea unor zăcă
minte aurifere, la Tiouit, de fier și 
petrol, in partea de nord a țării, in 
regiunea Rif. Pe baza noilor mine
reuri identificate se pune temelie u- 
nel ramuri esențiale — metalurgia. 
Pentru prelucrarea plumbului, cu
prului și zincului tn noul plan cinci
nal este prevăzută construirea unor 
mari complexe industriale, unele din 
ele și cu ajutorul specialiștilor ro
mâni. Sint pe cale de a se crea și 
alte ramuri de primă importanță — 
chimică, electronică, constructoare de 
mașini. Ele vor fi amplasate în prin
cipala zonă industrială din centrul 
țării — Mahommeida. La Safi func
ționează de acum o uzină petrochi
mică, iar la Kenitra. o întreprindere 
de aparataj electric. Principalele 
riuri ale țării urmează a fi amena
jate pentru construcția de centrale 
electrice.

PE SCENA POLITICĂ TAILANDEZĂ
ciparea activă a muncitorilor și a 
cler.cilor budiști la demonstrațiile 
de stradă, precum șl faptul că, pen
tru prima oară în istoria Tailandei, 
a avut loc o răsturnare de regim 
sub presiunea maselor.

Încă de la instalarea 6a, noul cabi
net a promis o serie de măsuri în di
recția restabilirii libertăților demo
cratice abolite de fostul regim de 
dictatură militară. Principalele o- 
biective vizează organizarea, in cel 
mai scurt timp, de alegeri generale, 
și, mai ales, promulgarea unei noi 
constituții a țării. De asemenea, 
s-au făcut cunoscute intenția de a 
suspenda legea marțială introdusă 
de vechiul regim, precum și luarea 
unor măsuri urgente in direcția ate
nuării marasmului economic și a dez
voltării, pe baze noi, a economiei 
țăriL

După confiscarea provizorie a pro
prietăților deținute de principalii li
deri militari, care au părăsit in oc
tombrie țara, și constituirea unui 
comitet pentru investigarea acuza
țiilor de corupție, formulate împo
triva acestora, s-a trecut la elabora
rea de către o comisie special for
mată a proiectului unei constituții 
permanente a țării, revendicare esen
țială a maselor in cursul recentelor 
evenimente. Așa cum s-a anunțat la 
Bangkok, acest proiect va fi înain
tat spre examinare și aprobare noii

Adunări Legislative, formate din 299 
de membri, în cursul lunii ianuarie 
1.974, după care ar urma să aibă loc 
alegerile generale.

Complexitatea situației din Tailan- 
da pune în fața actualului guvern 
un șir de probleme, deosebit de strin
gente. in domeniul înfăptuirii unor 
transformări economice substanțiale, 
al unor reforme profunde, de esență, 
în direcția democratizării întregii 
vieți social-politice a țării, cerute cu 
tot mai multă insistență de pături 
din ce in ce mai largi ale populației; 
în acest șens, notează revista ita
liană „Rinascita", ceea ce s-a în- 
timplat in Tailanda „nu a însemnat 
sfirșltul poziției privilegiate a mili
tarilor, nici distrugerea structurilor 
pe care se baza vechiul regim". In a- 
celași timp, nu poate fi neglijat cu
rentul de opinie tot mai ostil apar
tenenței Tailandei la blocul militar 
S.E.A.T.O. și menținerii bazelor mi
litare americane pe teritoriul țării. 
„Fără îndoială că opinia publică din 
țară se opune răminerli Tailandei 
ca un „ultim bastion" al S.E.A.T.O. 
in Asia" — scrie ziarul vest-german 
..Siiddeutsche Zeitung".

Iată doar citeva din 
probleme ale actualității
cu care este confruntat noul guvern 
al acestei țări.

multiplele 
tailandeze

Eugen IONESCU

TOKIO 24 — (Corespondență de 
Ui P. Diaconi/). Asociația de prie
tenie Japonia-România -a organizat 
la Osaka o festivitate dedicată ce- 
lei_ de-a 26-a aniversări a procla
mării republicii In România. Au 
participat Shiro Suzuki, secretar 
general al asociației, prof. Michio 
Kishimoto, președintele filialei din 
Osaka a asociației, prof. dr. Jun- 
taro T. Kamahora, rectorul 
versității de stat din Osaka, 
cadre didactice universitare, 
denți ai cursului de limbă româ
nă, membri ai asociației.

Președintele filialei Osaka a A- 
tociației de prietenie Japonia- 
România a prezentat o scurtă 
punere dedicată aniversării.

lf ni- 
alta 
stu-

ex-

am-
fost

TIRANA 24 (Agerpres). La 
basada română din Tirana a 
organizată o conferință de presă. 
Au participat reprezentanți ai 
principalelor ziare și publicații 
centrale, ai agenției de presă 
radioteleviziun.il albaneze, ai 
nisterului Afacerilor Externe fi ai 
Comitetului pentru relații cultura
le și de prietenie cu străinătatea. 
Au fost prezenți. de asemenea, a- 
tașații de presă ai ambasadelor 
tlră ne la Tirana,

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
ambasadei române la Tirana, Ni
cola.? Stanea. a vorbit desore sem
nificația istorică a proclamării re
publicii și a evocat realizările ob
ținute de poporul român in edifi
carea societății socialiste. Cu ace
lași prilej au fost prezentate filme 
documentare românești.

nd8!iie“
ntAgriculturii. sector preponderen 

economie. i se acordă, d? așeme 
o importanță deosebită. Trecere, 
proprietatea statului a unei sui 
f *țe de aproape 300 000 de hect 
ce apa . oloni. a c
condițiile f.Uo-irii r• rationale a 
tențialului agricol. Nuilo terenuri 
ționalizate 6int in curs de distribi . 
în cadrul reformei agrare, țăranilor 
care le vor munci in colectiv, cu spri
jinul Platului. Se prevede, in același 
timp, extinderea suprafețelor iriga- 
bile. care cuprind de acum 1,8 mi
lioane hectare, îmbunătățirea solului 
supus erbziuhii, folosirea pe scară 
mai a îngrășămintelor chi
mice. plan cincinal prevede
și construirea de mari complexe a- 
ero-industriale pentru creșterea și 
ingrășarea animalelor. Primele uni
tăți de acest fel vor fi construite in 
Maroc de specialiști români — care, 
de altfel, aduc și în alte domenii o 
contribuție larg apreciată la progre
sul unor importante ramuri eco
nomice.

Aproape 20 la sută din bugetul sta
tului se alocă, in noul program de 
cinci ani. pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale populației, în
deosebi in mediul rural, unde colo
nialismul a lăsat urme greu de șters, 
a asistenței medicale, pentru dezvol
tarea culturii și învățămîntulul. Un 
accent deosebit se pune pe formarea 
de cadre naționale proprii, de anul 
acesta introdueîndu-se obligativitatea 
prezenței majoritare a cadrelor de 
conducere marocane in consiliile de 
direcție ale societăților și compa
niilor mixte de pe teritoriul țării.

Noul plan cincinal al Marocului se 
înscrie, așadar, după cum apreciază 
oficialitățile. In cadrul politicii gu
vernului de consolidare a indepen
denței naționale și exercitare a drep
tului suveran asupra intregului po
tențial material și uman al țării.

Mircea S. IONESCU

(De la corespondentul nostru) : 
Conferința miniștrilor industriei 

din țările Africii și-a încheiat lucră
rile, duminică, prin adoptarea unei 
declarații cu privire la dezvoltarea 
economică șl socială a continentu
lui. Pornind de la constatarea că 
ritmul industrializării este Încă re
dus, că instabilitatea sistemului mo
netar internațional aro grave 
percusluni asupra economiei africa
ne șl că ajutorul tehnic și financiar 
acordat Africii se află in scădere, 
participanții la conferință au reco
mandat, In declarație, amplificarea 
eforturilor In scopul dezvoltării in
dustriei africane șî au afirmat cu 
vigoare dreptul suveran al fiecărei 
țări asupra resurselor sale. „Delet 
gații la cea de-a 2-a Conferință a 
miniștrilor industriei din țările Afri
cii — se arată In declarație — invită 
guvernele africane să-și intensifice 
acțiunile, vizind mobilizarea plena
ră și eficientă a resurselor lor uma
ne șt naturale, de așa manieră, In
cit industrializarea să poată juca 
In cel mai scurt timp rolul strategic 
ce l-a fost atribuit In transformarea 
economică și socială a continentului 
african".

In vederea accelerării procesului 
de industrializare, declarația reco
mandă crearea unui consiliu afri-

rc-

can pentru valorificarea Industrială 
a resurselor minerale, precum și 
constituirea de organizații regionale 
și întreprinderi multinaționale in- 
terafricane ca mijloc adecvat pen
tru stimularea unei cooperări indus
triale pe termen lung. A fost, de ase
menea, recomandată Întărirea legă
turilor Intre agricultură șl industrie, 
In vederea stimulării unei...............
agro-industriale dinamice.

Documentul reafirmă,
„dorința de a instaura o __ ,_____
cit mai strinsă in domeniile tehno
logic și financiar cu țările în curs 
de dezvoltare din afara continentului 
african". în fine, declarația se a- 
dresează țărilor dezvoltate șl insti
tuțiilor financiare internaționale ce- 
rindu-le să reexamineze politica lor 
pentru ca țările africane să benefi
cieze de un transfer echitabil de 
resurse financiare. Conferința a a- 
doptat, de asemenea, o serie de re
zoluții care prevăd dezvoltarea le
găturilor interafricane. in domeniul 
comunicațiilor, revizuirea taxelor 
vamale și de tranzit etc.

Următoarea Conferință a miniștri
lor industriei din țările Africii ur
mează să aibă loc la Nairobi, în oc
tombrie 1975.

dezvoltări

totodată,
cooperare

Nîcolae N. LUPU

PENTRU A 50-A ANIVERSARE 
A ZIARULUI ,,1’UNITA*

ROMA 24 — (Corespondență de 
la R. Bogdan) : Duminică a fost dat 
publicității apelul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Italian 
pentru cea de-a 50-a aniversare a 
ziarului „rUnltâ".

..In jurul ziarului „l’Unitâ" — se 
spune in apel — al caracteristicilor 
sale originale, al Istoriei sale, al 
ideilor și politicii pe care acesta, le 
promovează trebuie să se desfășoa
re cea mai largă intilnire și dez
batere ia-re muncitori, femei. ti
neri, intre toate forțele politice de
mocratice". Documentul adresează 
comuniștilor chemarea de a ridica 
tot mai sus. in acest an, al semicen
tenarului, steagul „l'Unitâ", ca in
strument al luptei pentru pace, de
mocrație și socialism.

ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a avut Ioc, luni, ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol. 
Plenara a ascultat raportul „Cu pri
vire ia planul de stat al dezvoltării 
economiei naționale a R.P. Mongole 
pe anul 1974", prezentat de D. Sod- 
nom, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării, și raportul „Cu pri
vire la bugetul de stat al R.P. Mon
gole pe anul 1974", prezentat de mi
nistrul de finanțe, T. Nolom.

La plenară a rostit o cuvlntare 
Jumjaaghiin Tedenbal, prim-secre- 
tar al C-C. al P.P.R.M., președinte
le Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

MOSCOVA

MOSCOVA 24 (Agerpres). — In 
perioada 18-20 decembrie 1973, la 
Moscova a avut loc a 38-a ședință 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru agricultură.

La lucrări au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, 
R.D. Germană, Mongolia. Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea So
vietică. în conformitate cu conven
ția dintre C.A.E.R. si guvernul 
R.S.F.I., în scopul informării, la șe
dința comisiei a luat parte o dele
gație din R.S.F. Iugoslavia. în cali
tate de observator, la ședință a par
ticipat reprezentantul Republicii 
Democrate Vietnam.

Ședința comisiei a fost prezidată 
de G. Krăstev, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare din Repu
blica Populară Bulgaria. președin
tele comisiei.

Comisia a analizat sarcinile ce 
decurg din protocoalele celor de-a 
64-a și 65-a ședințe ale Comitetului 
Executiv al consiliului și a adoptat 
recomandări corespunzătoare. Co
misia a examinat totodată proble
mele colaborării in domeniul infor
maticii în agricultură și silvicultură. 
Au fost examinate, de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea cola
borării in vederea asigurării nece
sităților țărilor membre ale C.A.E.R.

„SOIUZ-13“
MOSCOVA 24 (Agerpres). - 

Cosmonauții sovietici Piotr 
Klimuk și Valentin Lebedev 
și-au început cea de-a 7-a zi 
de activitate in spațiu, luni, la 
ora 6.30 (ora Moscovei).

In scopul perfecționării mij
loacelor și metodelor de navi
gație a aparatelor cosmice pilo-

tate, Klimuk și Lebedev au e- 
fectuat observații și au fotogra
fiat efectele luminoase care se 
produc înainte de răsăritul și 
apusul Soarelui dincolo de linia 
orizontului terestru. Potrivit 
programului de cercetări geo
fizice. cosmonauții au fotogra
fiat formațiuni naturale carac
teristice pe suprafața Terrei.

in mașini și utilaje pentru mecani
zarea lucrărilor in scopuri experi
mentale, programul de colaborare 
pentru asigurarea in perioada 1980- 
1985 a necesităților agriculturii și 
silviculturii țărilor membre ale 
C.A.E.R. in biopreparate pentru pro
tejarea culturilor, pentru satisface
rea necesităților de preparate vete
rinare, prin livrări reciproce, pre
cum și alte probleme ale colaborării 
in producție pe perioada pină in 
anul 1980.

Comisia a adoptat 6istemul de 
măsuri privind colaborarea în lupta 
împotriva unor maladii ale animale
lor și în dezvoltarea în continuare a 
colaborării privind fabricarea produ
selor animaliere prin metode indus
triale. Au fost adoptate o serie de 
documente privind colaborarea ță
rilor în domeniul medicinii veteri
nare.

In conformitate cu programul 
complex a fost examinată problema 
lărgirii, pe baza unor acorduri de 
lungă durată bi și multilaterale, de 
colaborare a țărilor in rezolvarea 
problemei intensificării, a introduce
rii metodelor industriale ale produc
ției anumitor produse animaliere și 
prelucrarea industrială în cel 
înalt grad a producției agricole 
R.P. Mongolă.

A fost examinat proiectul progra
mului de colaborare tehnico-științi- 
fică al țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada pină în anul 1980, in do
meniul protecției și îmbunătățirii 
mediului înconjurător în agricultu
ră, problema privind mersul pre
lucrării prognozei în „dezvoltarea 
științei agricole pe o perspectivă în
depărtată" și alte probleme ale 
științelor agricole.

Comisia a analizat rezultatele ac
tivității desfășurate din 1973, a ela
borat direcțiile activității pe 
și-o propune 
doptat planul 
anul 1974.

. . care 
in continuare și a a- 
său de activitate

în legătură cu procesul 
militanților sindicali spa- 
niolî. Un purtător de cuvînt al 
Tribunalului ordinii publice din Ma
drid a declarat că sentința nu va 
fi pronunțată mal înainte de Anul 
nou. După cum informează agenția 
U.P.I., din cei 34 de martori citati 
de apărare numai trei au depus 
mărturie, cea mal mare parte a lor 
fiind respinși de tribunal. Procurorul 
a cerut împotriva celor 10 militanți, 
acuzați de asociere ilegală, pedepse 
grele cu închisoare, mergînd de la 
12 la 20 de ani și șase luni. Apă
rarea. care a demonstrat ca nefon
date acuzațiile, a cerut achitarea ce
lor 10 militanti sindicali.

Un grup de 30 de repre- 
ZSntCmti marcanU aI Vieți! publica 
șl religioase sud-coreene a Inițiat o 
campanie la scară națională, In 
scopul strîngerii de semnături în 
favoarea unei constituții democrati
ce.

Delegația oficială mexi-
Cdîlâ condusâ de Gustavo Retta 
Patterson, ministru! adjunct al agri
culturii, care a întreprins o vizită

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
prin mal multe provincii ale Cubei, 
a fost primită de președintele Repu
blicii Cuba, Osvaldo Dorticos Torra- 
do. Au fost abordate chestiuni de 
interes comun, în special privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
bilaterale in domeniul agro-zootehnic.

In cadrul unei reuniuni 
a cabinetului ministerial,,a 
care e participat și premierul Mu- 
jibur Rahman, a fost examinată ho- 
tărirea președintelui republicii, Jus
tice Abu Sayeed Chowdhury, de a 
renunța la funcția prezidențială. 
Postul de radio din capitala Bangla
deshului — care a transmis această 
informație — precizează că președin
tele demisionar a luat această hotă- 
rîre pentru a se putea reîntoarce la 
viața politică activă a țării.

Noul guvern al Emirate
lor Arabe Unite ‘ tost tormat 
de Maktum Ben Rașld al Maktum. 
prințul moștenitor al Dubalului. A- 
cest guvern succede guvernelor fe
derației șl emiratului Abu Dhabi, 
care și-au prezentat, impreună, deml-

sia, la 13 decembrie. Guvernul se
parat al emiratului Abu Dhabi, scrie 
agenția Reuter, nu a mai fost În
locuit, aceasta făcind parte din pro
gramul președintelui Emiratelor A- 
rabe Unite, șeicul Zayed Ben Sultan 
Nahyane. de consolidare a uniunii 
micilor emirate din Golful Persic, 
creată acum doi ani.

• CORIDOR PENTRU 
TRENURILE EXPRES.
nia ferată Oktiabrskaia, care 
leagă Moscova de orașul Le
ningrad — lungă de 650 km — 
va dispune de un „coridor" de 
protecție, Înalt de 1,60 m. con
struit din beton Această ma
gistrală a devenit, de cițiva ani, 
un fel de poligon de încercare 
pentru trenurile ultrarapide. 
In graficul de pe această linie 
a fost inclus șl expresul „Avro
ra", care acoperă distanța cu
prinsă între orașul de pe Neva 
și capitala U.R.S.S. în mai pu
țin de 5 ore, dezvoltind o vite
ză de aproape 160 km/h, iar 
trenurile „Russkaia troika" șl 
„ER-200", chiar de 200 km/h. La 
o asemenea viteză, in caz că ar 
apare in fața locomotivei un 
om sau un animal, expresul cu 
greu ar putea fi oprit in timp 
util — de aci și necesitatea 
barierei de protecție.

• CURENT ELECTRIC 
DIN CELULE SOLARE. 
Celulele solare, folosite in zbo
rurile interplanetare datorită 
înaltei lor eficiente și a rezis
tentei fată de radiațiile cosmi
ce, au început să fie folosite in 
scopuri mult mai terestre. Mon-

f tar)

fate pe un capac de sticlă, In 
partea de sus a unei brichete 
cu gaz, celulele solare ultra- 
sensibile transformă lumina 
Soarelui, lumina unei lămpi sau 
chiar a unei luminări în curent 
electric cu care se încarcă un 
minuscul acumulator. Energia 
astfel acumulată este suficien
tă pentru 1 500 aprinderi.

• „CIȘMEA" CU DES
CHIDERE SPRE... DOUĂ 
MĂRI. în Bulgaria, la râspin- 
tia unor drumuri mai frecven
tate, se păstrează și azi cișme
lele amenajate încă cu secole 
in urmă, pentru a potoli setea 
călătorilor.

Una dintre aceste cișmele se 
găsește in satul Podvis din re
giunea Burgas și suscită un in
teres deosebit. Fiind așezată 
intre două riuri — Camcia și 
Tundja — cișmeaua își varsă 
apa prin albia unuia din ele spre 
Marea Neagră iar prin albia 
celuilalt spre Marea Egee.

Monumentul în formă de 
obelisc, care o străjuiește, con
stituie o atracție suplimentară 
pentru turiști.

• SECRETUL LON
GEVITĂȚII 2 Lerry Lewis, 
(a cărui fotografie o publicăm - 
mai jos), cetățean american din

Populația Poloniei * cre’- 
cut, în anul 1973, cu 310 000 de per
soane, ajungind la 33,5 milioane de 
oameni, s-a anunțat la Varșovia.

Un incendiu gigantic ■ 
pustiit peste 200 000 de hectare, dfs- 
trugind numeroase ferme și omorind 
citeva 
vincia 
la 800 
Aires.
oprită .......................... ,
fost provocată din neglijenta unei 
persoane. Unități ale armatei so 
află In drum spre regiunea si
nistrată, pentru a ajuta victimele 
și a participa la lucrările do recon
strucție.

San Francisco, ajuns la respec
tabila virstă de 106 ani. ne în
credințează că secretul longe
vității constă in practicarea zil
nică a diverselor sporturi. Bă- 
trinul Lewis se scoală devreme 
și străbate în pas alergător in 
fiecare zi nu mai puțin 
kilometri.

de 10

zeci de mii de vite în pro- 
argentineană Pampa, situată 
kilometri 6ud-vest de Buenos 
Calamitatea, care a putut fi 
numai de ploile torențiale, a

• FARMACOPEE 
GALEZĂ. In junglele 
netrabile situate în sudul ora
șului Battikaloa, din insula Cey
lon, au fost descoperite ruinele 
unor clădiri pe ai căror pereți 
se află numeroase inscripții. Se 
apreciază că aceste construcții 
datează din secolul al XVI-lea. 
Potrivit specialiștilor, in acest 
toc se afla odinioară o planta
ție unică, aparținind suveranilor 
singalezi. Aici se cultivau ier
buri terapeutice, folosite in 
vechime pentru lecuirea diver
selor maladii.
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