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FORMAREA GlNDIRII
ECONOMICE

componentă esențială 
a educației socialiste

întrebarea — t,cum gospodăriți bu
nurile puse la indemină ce socie- 
.nu este adresată acum intiia 
».»ară colectivelor de muncă din e- 
/»nomie. Grija pentru valorificarea 
/ Au maximă eficiență a resurselor 

materiale de care dispune societa
tea constituie o dominantă a în
tregii politici a partidului nostru, 
in cele aproape trei decenii de cind 
se află la cirma țârii. Dar nicicind 

i problema creșterii eficienței eco
nomice n-a fost subliniată cu mai 
multă forță ca in etapa actuală, 
nicicind necesitatea unei atitudini 
dar și a unei gindiri gospodărești 
nu s-a relevat cu mai multă acui
tate ca acum, ca in cursul actualu
lui cincinal, al cărui cuvint de 

să pro
ducem mai bine, mai repede, mai 
ieftin.

Desigur, nu-i vorba de nici un 
paradox in faptul că devenind mai 
bogați ni se cere să devenim, in 
același timp, mai buni gospodari, 
mai economi cu avuția societății. 
Acest imperativ iși are o rațiune 
obiectivă : pentru că una este 
să cheltuiești un gram de metal in 
plus îa reperele unei producții de 
numai 100 de motoare — și cu totul 
alta e să admiți persistența acelu
iași adaos risipitor ia o producție, 
să zicem, de 1 000 de ori maț mare; 
după cum una este să se iroseas
că 15—20 de minute de către 
om care lucrează cu lopata și
torul altceva reprezintă această în
trerupere in cazul cind muncito- 
rul minuiește un excavator perfec- 
• ■■•.at ’sau un agregat puiernic 
automat izat.

Pornind tocmai de la interesele 
majore ale întregii societăți, ale ri
dicării nivelului de trai al popor.i- 
i nan.-iul ne c°re să fim gospo
dari. să gindim si să acționăm in 
spirit economic, dc maximă efi
ciență.

un 
cu

A
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politii

de „ultimă oră
Temperatura știriloi

LA TELECONFERINȚA DE AZI : « SATU-MARE : 50 de luni „comprimate" in 36 
• NEAMȚ : O veste de... oțel, de la siderurgiștii din Roman • RIMNICU-VILCEA: 
Cit de mare poate fi sacul lui Moș Gerilâ de... Vilcea ® IAȘI : „Recolte bune anii 
au I..." • TG. MUREȘ : Pe Mureș — „Galeriile Luxor" • SLATINA : Fluxul surplusu
lui de căldură • GALAȚI i Temperatura zonei fierbinți a atins 30 de... zile avans

Preluăm ..din mers11 ștafeta dialo
gului nostru cu corespondenții 
„Scinteii" din Județele țării. Aflam 
astfel că orele muncii — in aceste 
ultime zile ale lui ’73 — bat, încăr
cate de fapte, peste tot. Peste tot, 
țara Întreagă adaugă 
marilor impliniri cele mai frumoase 
flori, intimpinind cum se cuvine cel 
de-al patrulea an al cincinalului. 
Știrile de ultimă oră se succed ver
tiginos. alcătuind o răscolitoare ?) 
demnă cronică de Izbînzi. Corespon
dentul nostru din județul Satu-Mare 
cere îngăduința să reproducă pentru 
cititorii ziarului o pagină din aceas
tă cronică scrisă de textiliștii săt
măreni.

— Pe scurt, este vorba de W dt 
luni „comprimate11 in... 36.

— Octav Grumeza, vrei să fii mal 
explicit ?

— Textiliștii au realizat planul p« 
’73 cu 6 zile mai devreme. In ziua 
cind raportau acest lucru, ei atinse
seră un nivel ai producției marfă 
care le-a mărit avansul in cincinal... 
la 14 luni.

— Ca să fie mal clar, cu produc
ția avans, cită lume pot imbrăca 
textiliștii din Satu-Mare ?

— lmpărțiți 1 500 000 metri pătrați 
de țesături la cit ii trebuie unui om 
pentru un costum și veți afla...

— Pină socotiți, se înscrie in te- 
leconferința noastră colegul din ju
dețul Nemț, Ion Manca, una „cal
dă*,  de la Roman.

— Te-am ascultat și alaltăieri...
— Da, dar azi vestea este de., 

oțel și nu poate să aștepte. Deci 
La Roman, după jubileul celui de-a) 
I 000 000-lea kuomeLru țeava din 
oțel fără sudură, sărbătorit nu de 
mult, un alt eveniment fierbinte pe
trecut ieri — începerea, cu cinci 
zile mai devreme, a probelor tehno
logice la primul cuptor pentru tra
tamentul termic al țevilor.

— Ce însemnătate are noul obiec
tiv pentru siderurgiștii din inima 
Moldovei ?

— Aici se vor trata termic, tn- 
tr-un an. 25 000 tone de țevi (din 
oțel aliat, destinate forajului de ma
re adincime etc.). Procesul tehnolo
gic este înzestrat cu conducere au- 
■ imatâ. ..Și. a mai adăugat la aces
tea tovarășul ir.g. Vasile Sav. direc
torul general al întreprinderii, noua 
instalație va elimina aproape com
plet sursele de rebuturi11.

De ia Roman, la Rîmnicu-Vilcea, 
de unde Ion Ștanciu ține neapărat 
să ne comunice : <»l

în. zona de nord.a qnipl- 
cipiului, âlii'ui’i de trad’țiOjiaicle 
bucurii. Moș Oerilâ le-a făcut co
piilor unul dintre cele mai plăcut0 
daruri : o creșâ-grădiniță, cu 340 d?

la buchetul

Este una din marile realizări ale 
partidului nostru, unul din factorii 
de bază ai progresului țării noastre 
faptul că dezvoltarea unei gindiri 
economice înaintate arc caracterul 
unui proces dc masă. Conștiința 
dublei lor calități — de produ
cători și proprietari ai mijloa
celor de producție — se ma- 
n.festă viu in activitatea de zi cu 
zi a oamenilor muncii. Numeroa
sele Initiative in valorificarea re
zervelor de creștere a producției și 
productivității muncii, de reducere 
a cheltuielilor materiale de pro
ducție. intensitatea sporita cu care 
se desfășoară întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea planului cin
cinal înainte de termen sint do
vezi indubitabile in acest sens. D.n 
înțelegerea clară a acestei calități, 

proprietari colectivi ai avu- 
țării, decurge obligația pen- 
absolut toți cetățenii țării 

a participa din plin la e- 
fortul colectiv de dezvoltare a 
proprietății socialiste, de a o gos
podări cu cea mai mare grijă. de a 
lua atitudine fermă împotriva 
căror manifestări de nsiuă. Fiecare 
membru al societății noastre poate 
socoti că și-a adus din plin con
tribuția la dezvoltarea avuției so
ciale numai atunci cind activității 
sale rodnice, la locul de muncă, i 
se adaugă interesul viu față de tot 
ce se intimplă in jurul său cu bu
nurile obștești.

Firește, un cuvint hotăritor în 
aceasta privință il are educația. 
Spiritul de răspundere pentru n- 
Verea obștească riu-i este dat ni
mănui de la natură, el se formea
ză, se cultivă, se dezvoltă. Tocmai 
de aceea sp impune ca in preocu
pările sporite care există astăzi in 
domeniul muncii politico-educative 
pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor să se pună un 
accent și mai puternic asupra for-

de 
ți ei 
tru 
de

or:-

mării unei temeinice gindiri econo
mice la absolut toți oamenii muncii. 
Trebuie avut permanent in vedere 
adevărul că formarea gindirii eco
nomice este o componentă esențială 
a educației socialiste a maselor. 
Nenumărate sint faptele care a- 
testă că fiecare om al mun
cii știe bine, in principiu, că tot ce 
există in această țară este al nos
tru. al tuturor Din păcate. în anu
mite împrejurări această conștiință 
de proprietari ai avuției obștești 
nu se manifestă și in practică, la lo
cul de muncă sau in oricare altă 
situație cind este pusă in cauză 
soarta unor bunuri aparținind în
tregii societăți. Or. formarea unei 
gindiri economice înaintate nu în
seamnă sau nu se rezumă la însu
șirea unor cunoștințe teoretice, u- 
nor principii generale ; gîndirea e- 
conomică înaintată trebuie să-și 
găsească expresie nemijlocită in 
fapte, are o funcție activa, se veri
fică prin materializările sale prac
tice. Rostul muncii politico-educa
tive este să dezvolte la toți oa
menii muncii capacitatea de a se
siza legătura indisolubilă intre 
principiile generale și faptele lor 
de muncă, să le dezvăluie esența 
politică, patriotică a actului gos
podăresc, să-i ajute să-și formeze 
o gindire economică limpede, care 
sa permită înțelegerea profundă a 
multiplelor efecte generate de des
fășurarea oricărui proces econo
mic.

Căile de acțiune in acest 
sint diverse. în primul rînd, i 
țăniintul de partid, r.cma: sâ asi
gure. odată cu creșterea nivelului 
teoretic al propagandei economice 
situarea ei pe terenul solid al 
faptelor economice, al elementelor 
concrete de viață, al preocupărilor 
nemijlocite ale oamenilor muncii.

Incepînd cu acest nu

măr, „Scînteia" vă pune

la dispoziție un docu

mentar selectiv asupra

evenimentelor politice

interne, economice și

internaționale ale anului

pe care il încheiem.

În numărul
de mî i ne

Zonă fierbinte pe șantierul furnalelor gălățene. Constructorii au cîștlgat 
pină acum 30 de zile avans la înălțarea celui de-al patrulea furnal de 1700 mc 

Foto : M. Andrecsuu

Industria județului Cluj

(Continuare iu pag. a JI-a)
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Iile TANASACHE

a îndeplinit planul anual

Ș/ M PE URMA

Un excelent controlor ai
al
de

LA REȘIȚA

Noile linii de laminare
la parametrii proiectați

probleme.

: CERNEALA

aceasta 
pentru

Ion 
LANCRANJAN

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Propunem industriei colaborarea noastră,

tehnico-funcționali 
Paralel cu creșterea 
acestea au asigurat 
superioare de mun- 

comenzilor de

probleme de combatere a 
poluării, senzorii electrochi
mici pot să aducă o contri
buție însemnată la rezolva
răți acestor

— Desigur, domeniul de 
utilizare a senzorilor elec
trochimici este foarte larg.

alte cuvinte, 
electrochimici

SENZORI ELECTROCHIMICI, procurați acum

înnoirea și modernizarea producției 
— suportul competitivității
Arta la cluburile muncitorești
Rubricile noastre : Telex cetățenesc. 
Cronica dromatică. Faptul divers. 
Răsfoind presa străină. De pretutin
deni, Sport

Bradul furat
trei ani cina a fost răsădit. Era abia de-o 

Acum trebuia să împlinească șapte ani. virsta 
din prima copilărie. Dinții unui fierăstrău as- 

< ins cu perfidie sub pulDana hainei l-au mușcat, i-au 
■;:.s in inima tir.ără si l-au doborit. Noaptea, ne 

e uns. sub picle’e acestui sflrșit de decembrie, cind 
simbolul celui cu cetina tot verde înseamnă tinerețe 

cinste si puritate. Ce-o fi fost in sufletul tu
rui 7 Dar o fi avind oare vreun suflet ? Cum s-o 

La copiii sau la iubita lui. in căldura că- 
mi nulul unde, odată cu bradul de furat, trebuia să 
pătrundă bucuria ? A rămas doar cioata să nlingă ză- 
n<-z > cu lacrimi de rășină si cei trei frați din fata 
oglinzii încremenite sub platoșa de gheață a lacului 
s-au trezit șt.rbiti în sacra lor trinitate, singura care 
le putea asigura supraviețuirea intr-un teren capricios

Brazii nu accepți mutarea la ses decit plantați in 
grup, să se ajute intre ei și să reziste simUndu-și 
nirPrle verzi aprooiate. Cind se face _ mutarea uzaui 
gutter, atunci e^e ndapăraiâ nevoie să 1 se inregis- 
t'-ze or.< ntarea in locul de baștină și să fie transplan
tat in aceeași poziție, căci bradul este ca omul : pen- 
• -j a \’r- bule fiă răxnînă mereu cu fa-ta 
la el- Răsucit. întors altfel decit s-a obișnuit să tră
iască. pălește si moare. ,Legenda codrilor de brazi din Bratocea vorbește des
pre o bătrină tămăduitoare de boii. Baba Runca. fe
meie aprigă, cunoscătoare a tuturor leacuriior ex
trase din plante pentru vindecarea durerilor omenești, 
car'--, drept răsplată cerea celor ajutați de ea un sm- 
c ir lucru să planteze in munți cile un puiet de co- 
r-.c. Si așa s-au născut codrii de-aeo:o. fiecare oo- 
pai-un om. iar la vreme de urgie pădurea-oameni a 
s‘iut să apere viata, căci nu degeaba se spune că 
românul e frate cu codrul. De-acolo adusesem, la cim- 
Die. in mica jjădină de la Izvorani cei trei _brauuti 
cumpărați dir.tr-o pepinieră. Unul din ei a căzut re
tezat. ca să mintă bucuria. 6ă insele candoarea co
piilor cărora le era dăruit, făcind să abată blestemul 
Babei Runca asupra jalnicului fur.

Am văzut fărădelegea repetindu-se prin parcurile 
bucurestene si prin scuarurile publice.

Hoții de brazi dm parcuri sint hoți de suflete. Fe- 
r ti de ei podoaba verde sinonimă cj tinerețea li. 
cind ii prindeți cu fierăstraiele sooas° de sub pulpana 
taSdoTS dint.l de nâoircă. tintuiti-i U «utzil n- 
famiei. Cari țoale bucuriile mor atunci end smt min- 
tila- Ioan GRIGORESCU

Dar mare sac mai are și Moș 
Jâ ăsta, „de Vilcea* 1 ’...

— Ei, vorba vine. Că de nu e*.*au  
consfruotorii... degeaba sacul. Con
structorii, care au ridicat pină acum, 
aici, crețe și griidinițe insumind 
1 iOO de locuri. Darul de Anul roi 
in partea amintită a orașului. 
Insă o semnificație aparte.

— Așteptăm s-o consemnăm.
— Dau cuvîntul, pentru asta, 

varășului Ion Cercel, vicepreședin
tele consiliului popular municipal. 
„Problema oreșelor-grădinițe este.

(Continuare in pag. a IV-a)

Economisireo materiilor prime 
și materialelor, a energiei și 
combustibilului se află in cen
trul atenției colectivului de Io 
întreprinderea mecanica de ma
terial rulant „Grivița roșie" din 
București. Pinâ in prezent aici 
s-au economisit aproape 40 de 
tone de metal, zeci de mii de 
kWh energie electrică. In foto
grafie : in secția de prelucrări 
mecanice se verifică o nouă 

tehnologie

calității proceselor industriale 
așteaptă o mai largă utilizare

producînd 
efort valutar11

CLUJ (Coresponden
tul .Scinteii1*.  Alexan
dra Mureșan). Ieri, in
dustria județului Cluj 
a îndeplinit planul 
producției globale pe 
anul 1973. în perioada 
care a mai rămas 
pină la finele anului.

Spuneam cindva, in 
tinerețe, demult, in- 
cercind o inmlădlere a 
versului, pe care l-am 
părăsit apoi in favoa
rea prorei, această re
gină a literaturii, cum 
e artileria Intr-un 
război :
Surd dacă aș fi.
Eu murmurul apei tot 

l-aș auzi...
Vorbele mele se re

fereau alunei, se du
ceau mai bine-zis că
tre apa liniștită a Mu- 
rășv.lui. rial meu de 
suflet, riul de suflet al 
Ardealului — alune
care limpede, și lină, 
pre’.ingere de lacrimi 
și de rouă, in zorii-zo- 
rilor, rotiri adinei de 
purpură și de singe, 
în pragul asfințituri
lor, ațipire absolută, 
în ceasurile înalte ale 
amiezilor de vară, în
cremenire albă și su
ră. in iernile grele, 
cind abia se mai aude 
cite-o bolbocire, la gu
ra cite unei copci, in- 
vălătucire aspră și re
ce. in ajun de primăva
ră. cintec de leagăn și 
doină, de alean pentru 
toți cei ce s-au născut

unitățile industriale 
vor realiza o produc
ție suplimentară în 
valoare de 150 mili
oane de lei. Depăși
rea planului anual se 
concretizează in 6 900 
tone laminate.

20 000 tone de ciment, 
mobilă in valoare de 
8 000 000 lei. 11000 
mc elemente de beton 
prefabricate. Izolatori 
electro-ceramici valo- 
rind 19 milioana de

— Știm, tovarășe pro
fesor, că vă preocupă in 
mod deosebit, alături de 
colectivul 
pe care il 
ținerea de 
trochimici. 
plicați. pe ... . _
senzorii electrochimici 
la ce se utilizează aceștia 
in economie ?

de cercetători 
conduceți, ob- 
senzori elec- 
Doriți fă e:c- 
scurt. ce sint 

fi

Senzorii electrochimici 
sir.t dispozitive care permit 
asigurarea unui control ana
litic industrial rapid, însoțit 
deseori de posibilitatea re
glării automate a concentra
ției. in vederea menținerii 
aoesteia în intervalul optim 
necesar procesului tehnolo
gic respectiv. Plasat in flux, 
la postul de control, electro
dul furnizează rapid și con
tinuu informații asupra com
poziției soluției respective, 
puțind declanșa la nevoie 
dispozitivul de dirijare a

t--------------------------------- ---------------------------------------------
Convorbire cu prof. univ. dr. docent 

Candin LITEANU,
om de știință emerit, directorul Centrului de cercetări de 
chimie analitică al Facultății de chimie a Universității Babeș- 

Bolyai din Cluj

concentrației. Un exemplu 
tipic in acest sens il consti
tuie măsurarea continuă și 
reglarea pH-ului in flux, 
prin folosirea electrozilor de 
sticlă. Supravegherea multor 
procese industriale ar fi im
posibilă fără utilizarea aces
tor electrozi. Dar mai exis
tă și alți senzori electro- 
chimici (dintre care aș a- 
minti electrozii pentru cia
nura ți sulfura) cu aplicații 
in controlul poluării apelor 
reziduale sau a mediului. 
Și. cum odată cu procesul 
industrializării se ridică și

— Cu
senzorii
sint indispensabili nu nu
mai in cercetarea științi
fică, ci fi in producția 
industrială...

Toate tehnologiile bazate pe 
procese fermentative (lapte, 
brînzeturi. vin. bere, spirt, 
acid glutamic s.a.) se des
fășoară. in condiții optime, 
numai intr-un interval dc 
timp bine determinat. Mă
surarea și menținerea acidi
tății se fac cu aiutorul e- 
lectrozilor de sticlă. De a- 
semenea. alte procese teh
nologice de mare importan
tă cum ar fi ■' concentrarea 
minereurilor prin notație, 
obținerea caolinului. tăbăci- 
rea pieilor sint urmărite prin 
Intermediul electrodului de 
sticlă. In același timp, me
talurgia. agricultura, medi
cina. hidrologia. microbio- 
logia si alte domenii de ac
tivitate 81 de cercetare folo-

și au crescut pe țăr
murile lui...

Dar Murășul nu-i 
singura apă care brăz
dează Ardealul și nici 
Ardealul nu-i singura 
țară, e parte din țara 
cea mare, e suflet din 
sufletul ei, început, 
dar nu și sfirșit...

Poate că de aceea 
s-a legat sufletul meu 
și de murmurul sau 
vijiitul altor ape — de 
Olt, mai iutii, de So
meș și de Prut, de Și
ret și de Ari aș. de Ar
geș șt de Riul Sebe
șului. de Jiuri și de 
Crișuri, curgind oda
tă cu ele, de-a dreptul 
sau pe ocolitele, in 
unduirea amplă și ne- 
sfirșită a Dunării, a- 
jungind astfel, intr-o 
primăvară timpurie și 
crudă, la țărmurele 
veșnic neliniștit 
Mării celei Mari...

Așa a crescut, 
altfel. și dragostea 
mea pentru țara aceas
ta a noastră — pen
tru România — frecind 
de la o apă la alin, de 
la un ținut la altul, 
crtinzindu-se Și ciști- 
gind, pe nesimțite, 
mai multă densitate.

mal multă putere, 
cum s-a intimplat, sint 
aproape sigur de asta, 
cu fiecare dintre noi, 
cu toți fiii acestui pă- 
inint, binecuvântat din 
timpurile cele mai 
străvechi de zei, urii 
și dorit, in aceeași 
măsură, de toți cei ce 
i-au rtvnit bogățiile 
și au fost, amețiți de 
frumusețile lui fără 
seamăn de mari...

Dragostea noastră, a 
tuturor, pentru țara 

a noastră, 
,........ România, a
crescut odată cu noi, 
a crescut și crește în
continuu, prin străda
niile noastre ale tutu
ror, așteptând cu ar
doare și cu întemeiată 
încredere încununările 
marilor eforturi de 
azi, care nu pot fi de
cit scăpărătoare, vii Șl 
nemurite...

Dragostea noastră, a 
tuturor, pentru țara 
aceasta a _ noastră, 
pentru România, este 
dragostea dinții și de 
pe urmă...

Noile linii de Laminare de la 
Combinatul siderurgic Reșița 
au atins, cu 3 luni mai devreme, 
parametrii 
proiectați, 
producției, 
și condiții 
că, majoritatea 
dirijare a procesului de lamina
re fiind automatizate. în ace
lași timp, laminoriștii reșițeni 
au sporit indicii de utilizare in-

ter.sivă și la celelalte agregate 
de laminare.

In acest fel, producția de la
minate a Combinatului siderur
gic Reșița a înregistrat sporuri 
însemnate. Peste prevederile 
planului au fost livrate 25 000 
tone laminate finite și totodată 
au fost asimilate în fabricația 
curentă o gamă largă de profi
le destinate industriei construc
toare de mașini, de autovehicu
le, utilaje chimice și altele.

(Agerpres)
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IFAPTUL! 
| DIVERS] 
I Cum
| te cheamă, I 
tinere ?

Printre scrisorile sosite ieri pe 
adresa rubricii noastre. cea I 
semnată de profesoara Cecilia I 
S'.elan, diriginta anului 111 A, i 

Ide la Liceul din Topoloveni- ■ 
Argeș, ne relatează o faptă a I 
unui necunoscut, dar... cunoscu- | 

Ită de toată lumea. Despre ce 
este vorba ? Ieșind de la școală, I 
in timp ce trecea peste un pod. I 

Isore casă, eleva Dumitru Vasi- * * 
lies a fost lovită violent de o I 
grindă metalică. Din fericire. în I 
apropiere se afla un tinăr care | 
a dus-o imediat la ccl mai a- 
propiat spital. din Câlinești, 
..un spital mic, dar care — ne 
scrie profesoara — poate fi ca
ligrafiat cu majuscule, pentru 
că personalul sanitar de aici, 
zile si nopți la rind, cit timp 

I eleva s-a aflat între viată și

sud — complex nr. 1) nr. 53 (str. 
Băiccni 1 — Drumul Taberei), nr. 
69 (b-dul 1 Mai 343), nr.
Rahovei 399). nr. 93 (șos.
123) și Drogheria nr. 2 de 
conul Gării de Nord.

vor 
oficiile 

......................... 53. 57.
61, 63, 66 și 69. Celelalte oficii vor 
avea program între orele 8—14. în 
plus, la oficiile de distribuire va 
funcționa pină la ora 20 cite un 
ghișeu pentru eliberarea trimiteri
lor avizate (obiecte de mesagerie, 
recomandate, mandate, telegrame) 
precum și pentru vinzări de tim
bre și efecte poștale.

în ziua de 31 decembrie toate 
oficiile P.T.T.R. vor avea program 
normal de lucru.

în zilele de 1 și 2 Ianuarie vor 
fl deschise, între orele 8—20, ofi
ciile nr. : 1. 4, 7. 10. 12, 16, 32. 39, 
53, 57. 61. 63, 66 și 69. La oficiile 
de distribuire va funcționa între 
oi^de 8—20 cite un ghișeu pentru 
eliberarea trimiterilor avizate.
UNITĂȚILE DE REPARAȚII

• Repararea aparatelor de radio 
și a fcievizoarelor : in zilele de 30 
și 31 decembrie toate unitățile de 
reparații T.V. vor funcționa cu 
program continuu (8,30 — 20,30) ; 
unitățile de reparații radio, piku- 
puri și magnetofoane vor fi deschi
se in ziua de 30 decembrie, între 
orele 8—13 iar in ziua de 31 de
cembrie, intre orele 8—13 și 16—19. 
în zilele de 1 și 2 Ianuarie va 
funcționa doar dispeceratul central 
pentru televizoare (tel. 13 42 77 șl 
15 13 32), care va fi deschis în ziua

moarte, a făcut totul pentru a 
o salva". Acum, eleva D.V. se 

Ia Hă din nou în mijlocul fami
liei, al colegilor. Cu toții ar | 
vrea să-i mulțumească acelui | 
linăr necunoscut, primul salva- • 

Itor al elevei. Cine ești și cum l 
te cheamă, tinere ?

Toane
cu... ton

De mai multă vreme. din pri- I 
Icini numai de el Știute, Vasile s 

Popescu din Km. Vilcea purta I 
— cum zicea cl — „pică*  unui | 

I/ost vecin al său, G. Obeanu.
Si tot căuta să se „răzbune*  I 
intr-un ici. Si „felul*  l-a gă- | 
s:t astfel : toată ziua. bună 1 
ziua, dar mai ales noaptea, V.P. 1 
fi suna pc G.O. la telefon, a- I 
dresindu-i tot felul de injurii, j 
schlmbîndu-și vocea, spre a ’>« < 
fi recunoscut. Si. intr-adevăr. 1 
multe zile și nopți, G.O. n-a I 
bănuit nimic. Ncmaiputindu-se * 
Hsă odihni și epuizind rezerva D 
de calmante Și somnifere, G.O. j 
a apelat la ajutorul poștei vil- ■ 
cenc, care l-a depistat pe V.P. ■ 
și l-a amendat cu 1000 lei pen- I 
try ..toanele*  lui, după care i-a | 
dispărut... tonul 1 ’

Nu numai
> ceața-i 
i de vină

Din cauza ceței dese, N. ! 
Stanciu conducea atent și cu vi- 1 
teză redusă autoturismul 1-DJ- ’ 
3025 pe șoseaua Craiova-Cara- ■ 
cal. N-avea de unde să _ știe, I 
nici cum să vadă bine. că. din i 
sens opus, pe aceeași bandă a . 
șoselei — in mod neregulamen- I 
tar și cu viteză excesivă — se I 

1 Îndrepta spre el un autocamion
condus de Ionică Ristea. Cioc- I 
nirea a fost inevitabilă. N.S. I 
și-a pierdut viața și alte trei 3 
persoane au fost rănite. Un ac- p 
cident in ceată, asupra căruia | 
tribunalul va face lumină și I.R. | 
va fi pedepsit. Dar cine-i mai 
redă viața unui om nevinovat ? i

De ce 
puneți... 
gaz pe foc ? ‘

Văzind că focul nu mai „du
duie*  ca înainte, bătrina Ale
xandrina Țopan, din comuna 
Tisău (Buzău), a luat o sticlă 

i cu caz și a turnat peste tă
ciunii care mocneau. Nici n-a 
apucat bine să aprindă chibri- I 
tul că a fi izbucnit o flacără 9 
puternică, provocindu-i arsuri • 
deosebit de grave. în scurt 
timp bătrina a decedat.

Fetița 
și camionul

S-a întâmplat în seara zilei de i 
24 decembrie. O fetiță. M.G., de i 
10 ani. traversa o stradă din I 

I Slatina prin locul marcat pentru |j 
F pietoni. Spre același loc se a- . 
ipropia. in acel moment, au toca- B 

mionul 21-OT-834. condus de I 
Tudor Bondoc. Datorită unor 1 
defecțiuni la sistemul de frina- 
re, autocamionul n-a putut fi 
oprit la timp și fetita a fost lo
vită. Dar. cu o prezență de spi
rit extraordinară, ea și-a salvat 
viața, strecurindu-se printre ro
țile mașinii.

Cu tot 
dinadinsul! I

De cite ori avea nevoie de 
bani — și avea cam mereu — 
Emilia Birsan, casieră la co
operativa de credit Teiuș (Al
ba), te împrumuta. Găsise fi o 
metodă cu totul fi cu totul per
sonală : completa, cu mina ei. 
cereri de împrumut către co
operativă, pe fi in numele a di
verși cetățeni, și lot cu mina et 
personală, ii semna in fals. Si 
uite așa, E.B. s-a tot „împru
mutat*  de 32 de ori. cu suma 
totală de 57 200 lei. în cursul 
anchetei, casierița a motivat ca 
..împrumuturile*  i-au fost . de 
mare folos, pentru că a ținut 

cu tot dinadinsul*  să le făcu 
la copiii d cite o nuntă ca în 
povești. Tot ..cu tot dinadinsul 
a ținut și tribunalul ca E.B. sa j 
fie judecată public, la căminul 1 
cultural din Teius. împrumutul I 
făcut in numele altora il plă

tește acum... în numele legii .
Rubricâ redoctotă de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînleiî

ÎNNOIREA ȘI MODERNIZAREA PRODDCflEI
SUPORTUL COMPETITIVITĂȚII

SONDAJ ÎN MARI ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
3

Hotârirea plenarei comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem 
al 1). >. 1<- nomicc șl S-viole precizează : ..în vederea accelerării
progresului (chv.ir. ministerele, ccnlralcie industriale șl întreprinderile 
vor pune in centrul preocupărilor îndeplinirea integrală a programelor 
de iasușirc a roilor produse și dc modernizare a celor din fabricația 
curenta". în legătură cu ac aulă problemă fundamentală pentru creș
terea < ficienței economice în anul 1974, am adresat unor factori de 
răspundere din sectoarele de concepție a trei mari întreprinderi din 
București, următoarele întrebări :

1. Cum aprecioji rezultatele obfinute în anul acesta în 
domeniul înnoirii și modernizării producției ?

2. Ce masuri aveți in vedere pentru îndeplinirea in bune 
condiții a planului tehnic pe 1974 ?

ÎNTREPRINDEREA 
DE MECANICĂ FINĂ

1.
Inq. Petre DOBRESCU, 

șef atelier I proiectare:
în 11 luni au fost asimilate In 
cadrul întreprinderii 28 noi pro
duse. urmind ca acestora sâ li 
se adauge in cursul lunii de

cembrie alic 6 produse. Sint produse 
care se încadrează in clase de preci
zie ridicate, cu fiabilitate mărită, 
ceea ce Ie face competitive cu cclc 
realizate in alte țări. Comparatoa
rele cu cadran cu o precizie de 1 
micron, micrometrele fixe și regla
bile cu comparatoare atacabile, mi
crometrele pentru scule, manometre- 
le și vacuumetrele din clasa de pre
cizie 0.6 ș.a. sint realizate pentru pri
ma dată in (ară, partea dc concepție 
fiind rodul conlucrării specialiștilor 
de la Centrul de cercetări pentru me
canică fină și scule din cadrul cen
tralei noastre și a celor din între
prindere. Dar nu trebuie să uităm 
că o importantă clasă de.produse — 
aparatele do control activ — care 
trebuiau introduse in producția de 
serie in acest an. vor fi realizate a- 
bia către sfirșitul anului viitor. Pro
gramul prioritar de asimilare a aces
tei clase de produse. întocmit la In
stitutul de cercetări pentru tehnolo
gia construcției de mașini (I.C.T.C.M.) 
din Capitală, a trebuit să fie trans
ferat în altă unitate de cercetare — 
Centrul de cercetări pentru mecanică 
fină si scule — ceea ce a dus Ia o 
întârziere de aproape doi ani.

2 Planul tehnic pentru anul 1974 
prevede asimilarea si moderni
zarea a 80 de produse. Este, 
cred, cel mai bogat plan tehnic 

pe care l-a avut întreprinderea in 
ultimii ani. Faptul că acest plan este 
definitivat, că se cunosc la ora ac
tuală toate produsele ce vor fi re
alizate a dat posibilitatea conducerii 
întreprinderii și compartimentelor de 
concepție sâ întreprindă măsurile ce 
se cuvin pentru îndeplinirea inte
grală a acestuia, tncă de acum trei 
luni s-a trecut la elaborarea docu
mentațiilor de execuție pentru pro
dusele ce vor fi asimilate in anul 
viitor. Un sprijin mai intens solici
tăm din partea Centrului de cerce
tări pentru mecanică fină și scule 
care, in paralel cu execuția prototipu
lui. trebuie să asigure pregătirea de 
fabricație și tehnologia, ceea ce va 
permite scurtarea ciclului de asimi
lare a noilor produse.

Pentru a asigura baza tehnico-ma- 
terială necesară realizării volumului 
mare de asimilări din anul 1974, se va 
mări capacitatea atelierului de proto
tipuri și serii mici. De asemenea, scu- 
lf.ria întreprinderii a fost dotată cu 
utilaje de mare tehnicitate și randa
ment. Toate aceste măsuri dau de pe 
acum garanția că planul tehnic va fi 
realizat in bune condiții. Astfel, in 
anul viitor, 55 la sută din valoarea 
producției realizate în întreprindere 
o vor reprezenta produsele noi și 
modernizate.

(Urmare din pag. I)

Se cuvine remarcat că dacă tot mai 
multe expuneri și dezbateri din ca
drul învățământului de partid abor
dează just, printr-o temeinică pris
mă teoretică, problemele concrete 
ale colectivelor de muncă, mai per
sistă cazuri de tratare generală, teo
retizau tă, a problemelor economice, 
fără aderentă la realitățile din uni
tatea respectivă. Este limpede că va 
avea o slabă eficiență 2cel învăță
mânt de partid care se va rezuma 
să înfățișeze, oricit de frumos si 
atractiv, idei teoretice privind, de 
pildă, acțiunea legii valorii sau for
marea prețului de cost — prezentin- 
du-le insă doar ca simple cunoș
tințe de bibliotecă, de cultură gene
rală. Desigur, fără a aluneca pe 
panta unui instructaj tehnicist, me
nirea invățămintului de partid este 
să explice rațiunile economice pro
funde ale sarcinilor practice, sporin- 
du-și astfel forța de mobilizare a 
oamenilor muncii la îndeplinirea lor.

La. rindul ei, munca politică de 
masă desfășurată prin multitudinea 
mijloacelor de care dispune — ga
zete de perete, stații de radioamplifi
care. brigăzi artistice, filme ele. — 
trebuie să influențeze formarea gin
dirii economice a oamenilor muncii. 
Este de înțeles că o gazetă de perete 
satirică, bine plasată și întotdeauna 
ancorată in actualitate, aflata in o- 
fensivâ împotriva mentalităților re
trograde și deprinderilor înapoiate, 
are o înrâurire considerabilă oe pla
nul creșterii conștiinței oamenilor : 
după cum un film bine lucrat.^ „pe 
viu", așa cum am întâlnit in cîteva 
județe — Prahova. Timiș. Sibiu — are 
forța să declanșeze ample procese de 
conștiință. Desigur, pentru ca munca 
politică de masă sâ aibă ecou in 
conștiințe trebuie înlăturate mani
festările de formalism, care de multe 
ori o transformă intr-un scop in sine. 
O agitație vizuală, oricit ar fi ea de 
frumos prezentată grafic, va rămîne 
pur decorativă dacă se va reduce la 
lozinci generale, rupte de realitățile 
locului de muncă. Dimpotrivă, acele 
panouri si lozinci care explică lim
pede valoarea unul minut folosit ra
țional in producție în Întreprinderea 
respectivă, echivalentul ooncrel al 
creșterii cu un procent a productivi
tății muncii sau al reducerii cu un 
procent a consumului de materii 
prime ajută efectiv, practic la con
stituirea elementelor unei gîndiri 
economice avansate.

Importantă și necesară la nivelul 
fiecărui om al muncii, formarea unei
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ÎNTREPRINDEREA 
DE MASINI-UNELTE 

Șl AGREGATE
Inn. Ghercu FLORIN, 
șeful serviciului tehnic:

în acest an au fost asimilate ... 
introduse in fabricație 9 tipuri 
noi <le mașini-uncltc. Mașina de 
frezat longitudinal-portal cu 

comandă secvențială. mașinile- 
uneltc grele cu afișarea cotelor, 
strungul carusel cu traversă fixă cu 
comandă secvențială sint numai ci
teva din noile produse asimilate ca
re asigură la beneficiar aplicarea u- 
nor tehnologii avansate, o producti
vitate ridicată. Din păcate însă, pla
nul tehnic pc acest an nu va fi în
deplinit integral, asimilarea a două 
noi tipuri de mașini-uncltc fiind a- 
mînată pentru anul 1974. Dificultățile 
întâmpinate in realizarea planului de 
producție al Întreprinderii au dus 
și la apariția de restanțe față dc 
prevederile programului de asimi
lări. La aceasta s-au adăugat și cola
borarea necorespunzătoare cu furni
zorii pentru piesele turnate (între
prinderea „23 August"), neaslgurarea 
echipamentelor electrice sau a unor 
importuri de completare. Precizez 
că. in urma măsurilor stabilite de 
către organizația de partid și condu
cerea întreprinderii, in prima parte 
a anului viitor vom introduce în fa
bricația curentă și cele două tipuri 
de mașlni-unelte restante.

2.> Pentru a înlătura asemenea ne- 
I ajunsuri. în anul viitor progra- 
1O 'nul de asimilare este bine co

relat ru planul de producție al 
întreprinderii. în acest fel. de înde
plinirea planului tehnic sint direct 
răspunzătoare atît compartimentele 
de concepție, cît și cele de execuție, 
în întreprinderea noastră, anul viitor 
trebuie să fie asimilate și introduse 
in fabricație 9 noi tipuri de mașlni- 
unelle. Ia care se adaugă și cele res
tante din acest an. în acest fel se 
va ajunge ca produsele noi șl mo
dernizate in acest cincinal să repre
zinte 58 la sută din valoarea produc
ției i-ntreprinderii. Din această enu
merare rezultă că pentru realizarea 
unei asemenea sarcini trebuie depusă 
o muncă deosebită, bine organizată. 
Pentru toate mașinile-unelte noi ce 
vor fi asimilate in cursul anylui vii
tor sint elaborate proiectele, iar la 
citeva există și prototipurile. Avind 
asigurată o bună pregătire. putem 
aorccia că planul tehnic pentru anul 
viitor va fi integral realizat.

din 
zale

ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROTEHNICA" 
Inq. Sal<]jo LASZLO, 

șeful atelierului de proiectare :
Anul acesta, la noi in întreprin
dere au fost asimilate 30 dc pro- 

B duse noi. toate prezentind ca
racteristici superioare multora 
aparatele și instalațiile reali- 
anterior. Bunăoară, am asi- 

riî economice
gîndiri economice înaintate devine 
un imperativ înzecit și însușit la ni
velul cadrelor situate pc diferite 
trepte ale conducerii procesului de 
producție — de la maistru pină la 
șef de secție, director sau oricare 
factor de răspundere din centrale și 
ministere. Progresul tehnic, gradul 
tot mai mare de complexitate al vie
ții economice ridică zi de zi în fața 
cadrelor din economie noi probleme, 
a căror soluționare solicită o spe
cializare temeinică, perpetua împros
pătare a cunoștințelor, o permanen
tă tinere la curent cu tot ceea ce 
este nou pe plan mondial in proble
matica activității de conducere.

îndatorirea fiecărui cadru de con
ducere din economie, indiferent de 
nivelul, funcția și instituția unde lu
crează. este să judece fiecare decizie, 
fiecare acțiune întreprinsă prin pris
ma unei temeinice fundamentări c- 
conomice : fie că este vorba de 
cheltuirea fondurilor de investiții in 
așa fel incit să se asigure o eficiență 
maximă ; de aprovizionarea tehnico- 
materială, ințelegind cit de dăună
toare este mentalitatea de „hîrciog" 
care adună peste necesar ; de cerin
țele calității, Ințelegind că depășirile 
cantitative ce duc la slaba calitate 
reprezintă mai mult pagube decit 
cîștigun. însușirea unei gîndiri eco
nomice înaintate presupune o atitu
dine combativă împotriva oricăror 
manifestări de proastă gospodărire a 
fondurilor societății, a oricăror ten
dințe de paradă, neimpăcarea cu în
clinațiile spre grandomanie, gigan
tism.

Desigur, gîndirea economică înain
tată nu se poale rezuma la specia
lizarea îngustă, ci presupune un ori
zont larg, care să asigure luarea în 
considerare a tuturor aspectelor, im
plicațiilor și conexiunilor oricărui 
proces sau fenomen economic, ra
portarea permanentă la interesele 
generale ale întregii economii națio
nale. Judecate prin această perspec
tivă. apare evident caracterul nega
tiv al manifestărilor de „patriotism 
local" ale unor cadre care pun pc 
primul plan interese înguste, de mo
ment. trec cu vederea nerespectarea 

calitatea 
produse 

preocupă 
a planu- 

obligațiilor contractuale, 
necorespunzătoare a unor 
realizate in cooperare, se 
doar de realizarea valorică 
lui. neglijind structura sortimentală. 
O gindire economica înaintată este 
incompatibilă cu orice asemenea 
mentalități și practici.

In procesul formării gindirii econo-

milat un nou regulator automat, de 
tensiune pentru locomotiva Diescl- 
eleclrică, echipamente electrotehnice 
de 4 200 miliamperi (pină acum nu 
produceam decit o gamă de 500 mA 
— 2 809 mA). Din datele dc care 
dispunem pină în prezent, in le
gătură cu realizarea planului dc 
asimilări, rezultă că pină la sfir
șitul anului nu vom avea res
tanțe la acest capitol. Este un me
rit al colectivului nostru, care, sub 
îndrumarea organizației de partid, a 
situat, in mod real, în centrul aten
ției înnoirea și modernizarea pro
ducției. ca una din problemele esen
țiale pentru creșterea eficienței e- 
conomice. Totodată, este un succes 
care ne obligă la mai mult

Zin nnt 
planul 
f încă 3!Ztn anul 1974 am prevăzut prin 
planul tehnic să so asimileze 
f încă 35 de noi produse. Preo
cuparea principală se va axa 

pe extinderea gamei dc variatoare 
de turație pentru mașini-unelio și pe 
asimilarea a 5 noi tipuri de motoare 
cu rotor disc. în centrul atenției 
noastre va mai sta și asimilarea u- 
nor echipamente de reglai pentru 
turbogeneratoare de 60 MW. Reali- 
zind aceste sarcini, în anul viilor mai 
mult dc 70 la sută din producția 
noastră va fi formată din produse 
noi și modernizate, inexistente la în
ceputul cincinalului. Pentru a nu avea 
nici un fel de restanțe în anul viitor, 
om asigurat, încă de pe acum, docu
mentația necesară în conformitate cu 
pozițiile din planul tehnic. Desigur, 
avind în vedere faptul că nu de pu
ține ori lipsa unor materiale ne-a

Semnalul a fost
recepționat Ia timp

„MULȚUMIM «SCINTEII» PENTRU AJUTOR" : In numai 
5 zile, din depozitele de la „Unio" Satu-Mare au fost livrate 

produse restante in valoare de peste 20 milioane lei

— Alo. eubredacția „Scînteil" din 
Satu-Mare ?

— La telefon.
— Sint Alexandru Coroiu, secre

tarul comitetului de partid de la 
„Unio". V-am sunat pentru a vă 
ruga sâ transmiteți redacției mulțu
mirile noastre și ale conducerii uzi
nei pentru sprijinul substanțial pe 
care întreprinderea noastră l-a pri
mit după apariția articolului „Depo
zitele ad-hoc de la „Unio". Satu-Mare 
impun restabilirea disciplinii con
tractuale" (apărut in „Scînteia" din 
21 decembrie). Dar mal concret, o 
să vă spună despre ce este vorba 
tovarășul inginer Zoltan Panczel, șe
ful serviciului aorovizionare.

— Alo ?
— Inginer Panczel, la telefon. Cel 

care v-a furnizat și datele pentru 
articol. într-adevâr. articolul a avut 
un larg ecou. Toți furnizorii, fără 
nici o excepție, amintiți în articolul 
din „Scinteia" au recuperat defini
tiv sau în mare parte utilajele cu 
care erau în restanță. In mod deo
sebit merită evidențiate pentru 
promptitudinea cu care au răspuns 
apelului nostra prin „Scînteia" : în
treprinderea de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, care ne-a expediat 
benzile pentru transportoare, și în
treprinderea „Elec.troaparataj" Bucu
rești, care ne-a livrat întrerupătorii 

mice un rol hotărî tor trebuie să aibă 
invățăniintul in general.

învățământul mediu, mai ales cei 
cu profil profesional, in speță sis
temul liceelor industriale, pune un 
accent just și necesar pe calificarea 
tehnico-profesională. Viața arată că 
6e resimte totuși in acest domeniu 
necesitatea cultivării Intr-o măsură 
mai mare a elementelor de gindire 
economică, a explicării unor noțiuni 
economice cu caracter concret spre 
a asigura înțelegerea și însușirea 
de timpuriu, de la o virstă frage
dă, a necesității spiritului de eco
nomie, a grijii pentru calitate, for
marea unor deprinderi gospodărești. 
Desigur, aceste exigențe nu se li
mitează doar la școlile amintite, ci 
sint in bună măsură valabile pentru 
toate formele de pregătire profesio
nală a tinerilor. Croindu-și de la 
cea mai fragedă virstă o solidă gin
dire economică, tânărul va înțelege 
că grija față de lucrurile mari și 
față de lucrurile mici trebuie să fie 
una și aceeași, izvorâtă din aceeași 
trăsătură definitorie a omului de
prins să fie chibzuit, cumpătat și 
economicos, bun gospodar și bun ce
tățean.

O contribuție hotărâtoare la for
marea gindirii economice a oameni
lor muncii sint chemate să aducă 
adunările generale de partid, de sin
dicat, cit și adunările generale ale 
oamenilor muncii. Despovărate de 
tehnicism, de aglomerările de cifre 
și procente, de cazuistica măruntă, 
dările do seamă și dezbaterile tre
buie să fie orientate In direcția des
cifrării semnificațiilor proceselor 
economice, a cauzelor care le de
clanșează, cit Și a consecințelor ce 
se impun pe diverse planuri ale ac
tivității productive. Cu aceste prile
juri trebuie să se manifeste din 
plin critica partinică, sâ pretindem 
și să criticăm la fel de exigent, fie 
că este vorba de muncitorul care 
„uită" mașina funcționînd in gol. 
minute in șir, fie că est© vorba de 
directorul care aruncă fondurile do 
investiții pe „apa simbetei" sau nu 
ia măsurile cuvenite și la timpul 
oportun pentru întronarea ordinii in 
toate sectoarele activității produc
tive.

Printr-o muncă politico-educativă 
sistematică, dominată de un puternic 
spirit revoluționar combativ devine 
un fapt pe deplin posibil ca cei 20 
de milioane de cetățeni ai Români
ei să devină 20 de milioane de con
științe capabile să Înțeleagă profund 
imperativul înaltei eficiente econo
mice, sâ spună un ferm NU risipei I 

pus probleme, ne-a creat dificultăți 
eerioase. solicităm mai mult sprijin 
pe această linie din partea centralei 
noastre de resort, iar din partea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
ele Mașini-Uncitc șl Electrotehnicii 
așteptăm, de asemenea, un ajutor mal 
concret, mai eficient. Mă «îndese, de 
pildă, la cerința majoră a corelării 
producției dc condensatoare cu ne
voile noastre, absolut necesare in 
anul viitor, pentru lărgirea gamei de 
fabricație a instalațiilor automate, 
destinate îmbunătățirii factorului de 
putere de joasă și de medie tensiu
ne — instalații deosebit de solicitate 
dc marii consumatori ipdustrlall. a- 
vind in vedere posibilitatea utilizării 
mai judicioase a energiei electrice.

*
Cum se vede. în cele trei între

prinderi s-au tras învățămintele ne
cesare din activitatea de înnoire și 
modernizare a producției din acest 
an. Rezultă clar, din sondajul nostru, 
că planul tehnic de asimilări pc anul 
viitor este mai bine pregătit, că e- 
xistă o bază materială și organizato
rică în măsură să asigure un bun de
maraj în anul 1974. Esențial este imă 
cai. încă din primele decade, din pri
mele luni să se persevereze pentru 
aplicarea măsurilor stabilite, astfel 
incit programul de modernizare a 
fabricației să fie realizat ritmic, să 
se evite aglomerarea sarcinilor de 
asimilări do noi produse In ultimul 
trimestru al anului.

Dan CONSTANTIN 
Adrian POPESCU

fur
ia 

pină 
de

antigrizutoși. De asemenea, între
prinderea de pupitre și tablouri e- 
lcctrice din Alexandria și-a lichidat 
restanțele la majoritatea pozițiilor, 
iar întreprinderea de motoare elec
trice Pitești ne-a livrat 30 de mo
toare. Vă rog să rețineți că. datori
tă lichidării de către diverșii 
nizori a unor poziții intîrziate 
livrări, din 21 decembrie și 
astăzi, 26 decembrie, valoarea 
circa 60 milioane lei a produselor 
restante, pe care trebuia să le livre
ze uzina „Unio", a scăzut cu peste 
20 milioane lei.

— Au mai rămas Insă aproape 40 
milioane leL

— într-adevâr. Aceasta, din cau
ză că furnizorii amintiți în articol 
mai au încă unele utilaje de livrat

— Concret, citeva exemple.
— Notați, vă rog : întreprinderea 

de motoare electrice București ne-a 
mai lăsat „descoperitI" cu 50 de 
motoare A.E., cu toate că ne-a li
vrat 130 de motoare electrice și re- 
oștate. De la întreprinderea de șu
ruburi din Bacău, deși in ultimele 5 
zile am primit circa 80 000 de șu
ruburi, ele sint insuficiente pentru 
acoperirea întregului contract în
cheiat. Vrem, de asemenea, să atra
gem atenția întreprinderii de ca
bluri și materiale electroizolante 
București care, deși și-a lichidat o 
restanță de peste 9 000 ml cabluri, a 
rămas incă datoare cu cablurile de 
semnalizare și cu sortimentul 
cablu CNI, in locul căruia 
trimis un alt sortiment, care 
creează mari greutăți la montaj, 
încheiere, notați incă un „amănunt" 
îmbucurător.

— Anume ?
— Articolul a avut un efect tonic 

și asupra altor furnizori restanțicri 
nevizați în articol. Ca urmare. și 
aceștia și-au intensificat acțiunile de 
lichidare a restanțelor la livrare. Un 
exemplu elocvent : U.M. Timișoara.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „ScinteiP

în zilele de 1 și 2 ianuarie servi
ciile de gardă ale spitalelor de 
adulți și copii din Capitală vor 
funcționa în program continuu, 
ziua și noaptea. Policlinicile terito
riale principale de sector 
adulți și copii) vor asigura, in tot 
cure ui zilei Și .J 
profil de interne și, respectiv, pe
diatrie. Asistența de urgență la 
domiciliu pentru copii va func
ționa in aceste zile, în program 
continuu, ziua și noaptea.

Serviciile de gardă unice 
municipiul București (O.R.L., oftal
mologie, stomatologie) vor func
ționa in program continuu, ziua și 
noaptea, in cadrul policlinicii Col- 
țea. De asemenea, urgențele sto
matologice se vor asigura și prin 
gardă suplimentară între orele 
8—20 la policlinica din șos. Colen
tina nr. 58, Centrul stomatologic 
Avrig (strada Avrig nr. n 
Centrul stomatologic Baba 
(str. Baba Novac nr. 2), 
Gh. Marinescu (șos. Berceni
10—12), centrul de stomatologie 
„Victoria" (Splaiul Independenței, 
colț cu Calea Victoriei). Centrul de 
stomatologie de la policlinica Pa
jura.

(pentru
nopții, gardă pe

pe

9—19).
Novac 

Spitalul 
nr.

PROGRAMUL FARMACIILOR
în zilele de 29 și 31 decembrie 

toate farmaciile vor fi deschise 
după programul obișnuit de lucru.

în zilele de 30 decembrie, 1 ia
nuarie și 2 ianuarie vor fi deschi
se in permanență, ziua și noaptea, 
următoarele farmacii : nr. 2 (b-dul 
Leontin Sfilăjan — complex A. 14). 
nr. 5 (b-dul Magheru nr. 18), nr. 9 
(șos. Ștefan cel Mare 5), 
(cal. Șerban Vodă nr. 43), 
(b-dul Republicii 65), nr. 46 
Mihai Bravu 274). nr. 50 (Berceni

nr. 20 
nr. 22

(șos.

Telex cetățenesc
CONSTRUCȚII

SOCIAL-CULTURALE
e 2 650 DE APARTAMENTE s-au dat in folosință în județul Ba

cău. Din acestea, ultimele 450 — din care majoritatea in municipiul 
Bacău — au fost predate In Zilele ultimei sftptămini. Circa 100 sint 
realizate peste prevederile planului. Este in curs de finalizare studiul 
tehnico-economic al unul nou ansamblu de locuințe, Miorița, In muni
cipiul Bacău, care va totaliza în final aproximativ 3 200 de apartamente.

• PE DN 12. LA MARGINEA ORAȘULUI SF. GHEORG1IE a în
ceput construcția unui nou pod peste riul Olt. Podul, care va fi legat 
do pasajul de nivel pentru drumul de centură, va avea o lungime de 
.90 metri și va f| prevăzut cu cite două benzi do circulație ne flecare 
sens de circulație. Va fi dat in folosință în cursul anului 1975.

COMERȚ —SERVICII
• LA BAIA MARE, după ce a fost Inaugurat, cu cîteva luni în 

urmă, marele magazin universal ..Modern", recent alte două unități 
și-au primit, primii clicnți : este vorba de magazinele „Adarn" (pen
tru bărbați) și „Piticul" (evident, pentru copii).

• I.D.E.B. ASIGURĂ BENEFICIARII de energie electrică din Ca
pitală că, pină la 31 martie 1974. va Instala circa 8 000—10 000 de con
toare la abonații paușall, urmi nd ca pină la sfirșitul anului să se mon
teze contoare la toți paușaliștil.

• LA GALAȚI, la unitatea nr. 1 a cooperativei „Avîntul", client it 
care aduc televizoarele la reparat pot închiria — pe durata reparați<’l 
— un alt aparat. O măsură binevenită, demnă de generalizat și în alte 
localități.

© COOPERATIVA „DESERVIREA" DIN CAPITALĂ asigură pre
darea — de călrp cadre cu bogată experiență — a lecțiilor de pian, 
vioară, acordeon și ghitară. Cu excepția lecțiilor de pian (care se pre
dau la domiciliul profesorilor), pentru celelalte instrumente lecțiile 
se țin la sediul cooperativei.

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
© SÎNT BINE CUNOSCUTE și valorificate, ca bază de tratament 

pentru numeroase afecțiuni, apele termale dc Ia stațiunea Felix, care 
a căpătat in ultimii ani o dezvoltare spectaculoasă. Dar și la Mar- 
ghita, Balș. Salonta. Săcuieni, Sălard, Tilcagd, precum și în alte loca- l 
li tați din județ, ca urmare a extinderii programului de forări, au fost 4vi.„ jumvi. v<v Miiu.uv a u.-.:iuuvni <1 luuiui uv LUk ai 1, 4U ,
captate filoane bogate de apă termală, care au creat posibilitatea să 
se org?niz?ze microsiațiuni. ca șl ștranduri — in aer liber și acope
rite. Sint in curs dc amenajare noi bazine de tratament

TELECOMUNICAȚII
• 8 000 DE POSTURI TELEFONICE IN JUDEȚUL NEAMȚ. Acesta 

este rezultatul de pină acum al preocupărilor pentru dezvoltarea și 
modernizarea continuă a capacității centralelor existente in localitățile 
urbane și rurale din județ. în prezent se desfășoară lucrările pentru 
o nouă sporire a capacității centralelor din municipiile Piatra Neamț și 
Roman, cu încă 2 200 linii telefonice.

DIVERSE
© ÎN CENTRUL PLOIEȘTIULUI, industria locală a județului 

Prahova a deschis două magazine de prezentare și vinzare a produ
selor de larg consum realizate în unitățile sale din Cîmpina, Vălenii 
de Munte, Ploiești. Comarnic. Este vorba de peste 790 de articole de 
uz casnld, gospodăresc, mobilă, artizanat din răchită, ceramică, 
lemn etc.

« VINE, VINE..., REVELIONUL ! La cluburile tineretului, tn cele 
două săli de la Complexele studențești Regie 1 și Grozăvești, la clu
burile din întreprinderile „Autobuzul". „Grivlța roșie", I.C.T.B. Vul
can și „23 August" din Capitală, peste 5 000 de tineri muncitori, elevi 
și ștudenți vor fi împreună in noaptea de hotar dintre ’73 și *74.  
Alți 2 000 de bucurcșteni vor sărbători revelionul în cadrul celor 23 de 
tabere ale tineretului, organizate în diferite alte localități.

• CUM NE VOM IMBRACA DE REVELION? O Întrebare destul 
de dificilă, la care insă creatorii de la Casa de Mode din Capitală se 
încumetă, totuși, să dea v.n răspuns pentru sexul frumos : sint indi
cate fustele lungi și bluzele din diverse materiale, rochiile din voaluri, 
de lînă, cu mîneci montate în pliuri sau mined ample, cu volane. 
Moda mini nu este recomandabilă dedt pină la virstă de 16—17 ani.

• ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE „MIRAJ" orga
nizează, la magazinul său de prezentare „Farmec" din Calea Victoriei, 
o serie de demonstrații care vă vor asigura machiajul potrivit pentru 
revelion. în zilele de 27, 28 și 29 decembrie (intre orele 11—13) și in 
ziua de 31 decembrie (intre orele 14—16) puteți asista și la prezen
tarea unor produse noi.

Noi locuințe in orașul Vulcan din Valea Jiului
Foto : M. Andreescu

70 (cal.
Giulcști 
pe pe-

OFICIILE P.T.T.R.

fiIn ziua de 30 decembrie 
deschise, între orele 8—20, 
nr. 1. 4, 7, 10, 12. 1G, 32. 39,

de 1 ianuarie, intre orele 16—21, 
iar in ziua de 2 ianuarie intre orele
9—13 și 16—21.

® Intervenții pentru deblocări de 
uși, reparații de frigidere, aragazuri 
și mașini de încălzit cu combustibil 
lichid se vor asigura in zilele de 
30 și 31 decembrie prin toate uni
tățile cooperativei „Metalocasnica", 
care vor fi deschise intre orele
8—13. în perioada 30 decembrie — 
2 ianuarie va funcționa dispecera
tul din str. Cobălcescu 10 (tel. 
15 5110 și 14 6181), care va fi des
chis zilnic intre orele 8—21.

® Intervenții pentru instalațiile 
sanitare și electrice se vor asigura 
în zilele de 30 și 31 decembrie prin 
toate unitățile cooperativei „Insta
latorul", care vor fi deschise intre 
orele 8—13. în perioada 30 decem
brie — 2 ianuarie va funcționa 
dispeceratul, din str. Poena.ru Bor- 
dea 20 (tel. 14 18 58), care va avea 
program zilnic, între orele 8—21.

© Reparații auto : în zilele de 30 
și 31 decembrie vor fi deschise 
toate unitățile cooperativei „Auto- 
mecanâca" (ele vor avea program 
intre orele 8 și 13). în ziua de 1 
ianuarie vor fi deschise, intre orele 
8—13, doar unitățile din Colentina 
464 (pentru mecanică și electrici
tate), cal. Călărași 260 (spălat-gre- 
sat), str. Vină tori nr. 2 (electrici
tate) și b-dul 1 Mai 149 (vulcani
zare). în ziua de 2 ianuarie, între 
orele 8—13, vor fi deschise unită
țile din b-dul Aerogării nr. 38 (pen
tru mecanică, electricitate și spă
la t-gresat), cal. Dorobanți
(electricitate), cal. Floreasca __
canizare). Dispeceratul cooperativei 
..Automecanica" din str. Olteni nr. 
36 (tel. 22 15 21 și 22 12 43) va func
ționa în perioada 30 decembrie — 2 
ianuarie intre orele 8—20.

157 
(vul-

Poena.ru
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Daci ar fi să definim numitorul comun 

nl impresionantei activități politice deafi- 
șur.ntc do partid dc-a lungul anului ce-1 
încheiem, acesta nr fi. fără îndoială. F- 
FORTUL AMPI.U. ATOTCUPRINZĂTOR. 
Dl l’I'.RFECȚIONARF A ORGANIZĂRII 
Șl CONDUCERII SOCIETĂȚII : 1973 ră- 
minc înscris in bogata cronică a con- 
slrv ttoj noastre socialisto, ca anul pu- 
n.rii in aplicare a programului stabilit do 
Conferința Națională — eveniment ce 
march?*  'ă începutul unei etape calitativ 
superioare in desfășurarea întregii opere 
de făurire a societății socialiste multilato- 
r.'I dezvoltate.

Chiar și o privire fugară asupra bogatei 
pah'.» de măsuri întreprinse in această 
direcție evidențiază, pe primul plan, crea
rea unor organisme menite să asigure o 
coordonare unitară, mai bună a activității 
cconomico-socialc. In acest context se în
scrie crearea Consiliului Suprem al Dcz- 
voltârii Economice și Sociale, prezidat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Consiliului 
pentru problemele organizării cconomico- 
socialc. Consiliului Central dc Control Mun
citoresc nl Activității Economice Și Socia
le. Comitetului pentru problemele consiliilor 
populare. Consiliului pentru coordonarea și 
’minunarea activității de aprovizionare si 
rrc-iarca serviciilor către populație. Curții 
Superioare dc Control Financiar. în ace
lași timp, au fost aplicate măsuri de fo
losire 9at ntai rațională a cadrelor, asigu- 
rindu-se modernizarea și perfecționarea 
tuturor structurilor organizatorice alo c- 
conomici. inccpind dc la minister pină 1» 
intreorindere. .Adăugind acestor ample 
măsuri schimbările calitative realizate in 
activitatea de planificare, financiară, rela
țiile do muncă avem conturat efortul în- 

i tregulul partid orientat energic in acest 
an spre modernizarea și perfecționarea 
mecanismului economico-social.

Asemenea unui fir roșu străbate, in acest 
an, ansamblul măsurilor adoptate de par
ed. in aplicarea hotâririlor Conferinței 
N . in talc. PREOCUPAREA PENTRU A- 
D1NCIRF.A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE 
— creșterea atribuțiilor organelor centrale 
și locale ale puterii dc stat imbinindu-se 
tot m?i armonios cu configurarea cadrului

de »-J educa pe comuniști, pe toți oamenii 
munell in spirit revoluționar, mllitind ca 
principiile eticii și echității socialiste să fie 
nu numai bine cunoscute, dar și însușite și 
electiv aplicate in inlreaga lor activitate.

Initiator și organizator al procesului dc 
perfecționare a întregii vieți sociale, parti
dul a realizat, totodată, in acest an. PRO
GRESE CALITATIVI ÎN PERFECȚIONA
REA PROPRII I SALE ACTIVITĂȚI ; 
aceasta este, do asemenea, un*  dintre <'»- 
rac toristicllo fundamentale ale Activității 
politice a anului 1973. în acest an s-a tre
cut |a extinderea cumulului unor funcții de 
partid și de stat, in sensul ca pe lingă cu
mularea funcțiilor de prim-secret ar al co
mitetului județean sau orășenesc șl pre
ședinte al consiliului popular județean sau 
orășenesc și secretarii cu problemele econo
mice .și cei cu problcmclo de propagandă ai 
comitetelor județene dc partid să tic reco
mandați a fl aleși in funcții’o dc vicepre
ședinți ai consiliilor populare Județene. 
Totodată, s-a trecut la transpunerea in 
viață a indicațiilor plenarei din noiem
brie 1972 privind organizarea consiliilor dc 
control muncitoresc asupra activității eco
nomice și socialo și constituirea consiliilor 
pe domenii in unitățile economico. Iată 
citeva din formele statuate în acest an, prin 
caro se manifestă Integrarea organică a 
partidului în viata societății, împletirea tot

1947-1973
instituțional menit să înlesnească partici
parea directă, nemijlocită a maselor popu- 

s lare ia rezolvarea treburilor obștești, la 
/ conducerea vieții sociale.
/ Această preocupare a relevat-o cu deo

sebire plenara din 18—19 iunie a C.C. al 
P.C.R.. cu care prilej s-a instituit Con
gresul deputaților consiliilor populare ju
dețene și a conferințelor comunale și oră
șenești. înființarea, la nivel județean și al 
municipiului București, a consiliilor de 
planificare cronomică și a consiliilor pen
tru problemele de export.

Vizitele dc lucru ale conducerii de partid 
in județele țării și in numeroase unități 
economice, creșterea rolului și atribuțiilor 
Frontului Unității Socialiste, ale organiza
ții'or dc masă și obștești, afirmarea puter
nică a rolului femeilor in viața economi
că. politică și socială a țării, dezbaterea 
publică, in acest an. a mai multor proiec
te de legi și hotăriri ilustrează grăitor am- 
pliticarea dialogului permanent cu poporul, 
C3 principală metodă de conducere a 
partidului și statului.

O altă caracteristică definitorie a activi
tății politice din acest an a partidului nostru 
a constituit-o preocuparea susținută pentru 
APLICAREA EXEMPLARĂ A PROGRA
MULUI DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ, 
pentru formarea omului nou. cu o inaltă 
conștiință socialistă, cu un larg orizont de 
cultură. Mai mult ca oricind, in acest an 
s-a făcut puternic simțită strădania orga
nelor și organizațiilor de partid de a trans
forma programul de educație comunistă in 
normă de conduită cotidiană, de a-1 aplica 
temeinic in toate laturile sale componente,

Scurt documentar al evenimentelor deosebite consemnate în „Scînteia“
mai slrinsă a activității de partid, de stat 
și sociale, adincirca continuă a democrației 
— proces legic al dezvoltării societății 
noastre in etapa actuală.

Numeroasele întilniri do lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu activul de 
partid din județe, recenta ședință de la 
C.C. al P.C.R. cu primii secretari ai comi
tetelor județene dc partid au marcat, deo
potrivă, momente însemnate in preocuparea 
partidului pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru afirmarea lor 
tot mai puternică, ca factori de conducere 
ai întregii activități economico-sociale.

Evident, este cu neputință de a evoca in 
spațiul limitat al unui articol retrospectiva 
vastei activități politice desfășurate de 
partid de-a lungul unui an. Dar chiar și o 
succintă evocare credem că are puterea — 
prin consistența faptelor ce Io relevă — să 
pună in lumina meritată preocuparea sta
tornică a partidului nostru, a conducerii sa
le de a aborda în spirit marxist-leninist, cu 
un acut simț al perspectivei, problemele 
de fond ale construcției socialiste, dc a de
fini cu claritate obiectivele, țelurile vastei 
construcții sociale, precum și căile menite 
să apropie, do prezent, viitorul comunist 
al țării.

Vizii® și întîimri de lucru 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

ale conducerii de partid și de stat
Au fost vizitate :

w 65 de întreprinderi industriale 
unități social-culfurale, 5 unități de

și șantiere, 6 unitâti agricole, 24 
. a cercetâri științifice, 2 instituții de

învățâmînt superior, 7 expoziții economice, de artă etc. de pe cuprinsul 
municipiului București și a 13 județe, totalizînd 30 de localități.

Secretarul general al partidului s-a întîlnit cu activul de partid din 
județele Vaslui, Buzău, Prahova și Cluj, precum și cu activul armatei.

Comitetul Executiv
ai C. C. al P. C. R.

Comitetul Central al P. C. R
a dezbătut și a adoptat hotăriri în următoarele probleme :
23 FE3RUARIE— 2 MARTIE: Aplicarea măsurilor stabilite de Comitetul Cen

tral in noiembrie 1972 pentru pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii și depășirii 
planului pe 1973. Proiectele de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Superior al Dezvoltării Economice și Sociale a României, a Curții Supe
rioare de Control Financiar, a Consiliului pentru problemele organizării economico- 
sociale ; propunerile pentru modificarea legilor nr. 9 și 10 1968 o îmbunătățirea orga
nizării și retribuirii muncii in agricultură. • îmbunătățirea activității de educație fizică 
și sport. • Reducerea numărului cadrelor de conducere și îmbunătățirea structurii 
organizatorice la ministere, centrale și organizații economice, o Activitatea interna
țională a partidului și statului nostru in anul 1972.

18 —19 IUNIE: Dezvoltarea și perfecționarea invățămîntulul în România. Crește
rea rolului femeii in viața politică, economică șl socială a țării. Realizarea com
plexului hidroenergetic și de transport Dunărea—Marea Neagră. Aplicarea măsuri
lor stabilite la plenara C C. al P.C.R. din februarie-martie pentru îmbunătățirea or- 

| gar.izării activității economico-sociale. Compoziția, efectivul șl structura organlza- 
r lorică a partidului. Politica de cadre. Constituirea Congresului deputațllor consiliilor
■ populare județene. • Au fost aleși noi membri și membri supleanți ai Comitetului
î Executiv din rindul femeilor.

27 — 28 NOIEMBRIE: (împreună cu Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice 
• Sociale a României). Proiectul planului unic de dezvoltare economică și so
cială și proiectul bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1974. 
Dezvoltarea energeticii in România și măsurile de economisire a combustibilului și 
energiei electrice. Activitatea internațională a partidului și statului in anul 1973. 
Propunerile de corelare mal judicioasă, in cadrul ramurilor, a salariilor muncito- 
nior calificați și majorare a salariilor tarifare de bază din categoriile inferioare.

Activitatea legislativă
în spiritul hotâririlor Congresului al X-lea șl ale Conferinței Naționale ale 

partidului, in 1973 s-au elaborat noi acte normative de importanță majoră, menite 
să ofere in domeniile reglementate un cadru juridic perfecționat și eficient, co
respunzător cerințeior actuale și de perspectivă.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
o SESIUNEA A X-A A CELEI DE-A ȘASEA LEGISLATURI

ȘEDINȚELE DIN 28 — 29 MARTIE: Au fost adoptate legile privind crearea Con- 
s.liului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale o României. Curții Superioare 
de Control Financiar. Consiliului Organizării Economico-Sociale. După o amplă dez- 
batere publică, cu fost votate Legea privind dezvoltorea construcției de locuințe, 
vinzareo de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de 
od r.no proprietate personală și Legea privind administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași. A f06t ales noul procuror 
general cl Republicii Socialiste România și adoptate legile pentru modificarea 
Codului penai, a Codului de procedură penală șl a legii executării pedepselor.

ȘEDINȚA DIN 20 IULIE: Adoptarea legilor privind protecția mediului încon
jurător. înființarea Comitetului pentru problemele consiliilor populare, a Congresului 
ceputaților consiliilor populare ludețene și conferințelor președinților consiliilor 
populare comunale și orășenești. S-a adoptat Legea privind tariful vamal de im
port cl Republicii Socialiste România și au fost aprobate decretele cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat după închiderea celei de-a IX-a sesiuni a M.A.N.

• SESIUNEA A Xl-A A CELEI DE-A ȘASEA LEGISLATURI
ȘEDINȚELE DIN 30 NOIEMBRIE —1 DECEMBRIE: S-a adoptat Legea planu

lui notional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România 
bugetul de stat pe anul 1974. A fost aprobat decretul cu privire la măsurile de 

dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și 
eneraiei. Aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat in 
intervalul dintre sesiunea a X-a și sesiunea a Xl-o ale Morii Adunări Naționale.

CONSILIUL DE STAT
• ln virtutea atribuțiilor conferite de Constituție, în Intervalul dintre sesiu- 

iii, r, r- a T „ fnrin Ha HAr-rotA mi• ln virtutea atribuțiilor contente ue uvuMiwț». m uuci™<Ui

rile Mani Adunări Naționale, CONSILIUL DE STAT a emis o serie de decrete cu 
Dutore de lege decrete care au fost supuse apoi aprobării parlamentului, devenind, 
astfel” leqi. Cele moi multe dintre aceste decrete privesc perfecționarea conducem 
vi-'tn economico-sociole, îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional al uni
tăților socialiste, lichidarea centralismului excesiv, o unor paralelisme șl verigi In
termediare, o repartizare moi rațională o cadrelor de specialiști

Alte dp-cr^te privesc activitatea de Investiții și economico-financiaro, o mal 
bună odmin.strare o lustiției. domeniul legislației muncii domeniul invățămintului etc.

De asemenea, in cadrul programului aprobot de Consiliul de Stat și din 
însărcinarea acestuia, comisiile permanente ale Morii Adunări Naționale au onalizat 
activitatea pe diferite domenii, potrivit specialității ocestora, a unor ministere și 
orgone centrale, făcind propuneri de îmbunătățire a activității acestora.

Aniversări

30 IANUARIE: Dezbaterea proiectului legii privind protecția mediului încon
jurător. discutarea propunerilor de modificare și completare a unor prevederi ale 
legislației penale.

13 FEBRUARIE: Dezbaterea informării cu privire Ia îndeplinirea planului de 
dezvoltare economică a Republicii Socialiste România pe 1972.

27 FEBRUARIE: Discutarea proiectelor da lege privind înființarea, organiza
rea șl funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a Româ
niei, Curții Superioare de Control Financiar, Consiliului pentru problemele organi
zării cconomico-sociale o Adoptarea unor măsuri privind îmbunătățirea organizării 
și retribuirii muncii in agricultură. • Analiza activității de educație fizică șl sport.

19 MARTIE : o Discutarea proiectelor de lege privind tariful vamal ol Repu- 
plicii Socialiste România. • S-a hotărit crearea unul organism special care să 
tocmească un program național de lucrări pentru eliminarea excesului de apă 
terenurile agricole și pentru combaterea inundațiilor.

17 APRILIE: o Analiza aplicării hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
bruarie — 2 martie privind îmbunătățirea structurii organizatorice a ministerelor, 
lorlalte organe centrale și locale ale administrației c‘ • ■ -
subordonate.

în-
pe

fe- 
ce- 

de stat, precum șl a unităților

privind îndeplinirea planului de 
centralizat pe primele 4 luni, 
învățâmînt și de cercetare și

8 MAI: • Examinarea principalelor rezultate 
dezvoltare economico-socială șl execuția bugetului 
o Îmbunătățirea organizării unităților sanitare, de 
proiectare.

13 IUNIE : • Aprobarea proiectului planului de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe 1974—1975. • Examinarea proiectelor de lege 
privind tariful vamal de Import al Republicii Socialiste România 
siliului pentru problemele consiliilor populare.

2 IULIE : • Dezbaterea unor probleme actuale ale situației 
ale politicii externe a partidului șl statului nostru. • Examinarea 
vind producția, depozitarea, transportul șl desfacerea cărnii și a

și crearea Con-

internaționale și 
unor măsuri pri- 

t_____ t._, _______ _ ____f____  T. ________  . , preparatelor de
carne, o Analiza activității desfășurate de Ministerul Industriei Ușoare în realizarea 
producției, exportului, investițiilor, calității produselor și aprovizionării populației.

2 AUGUST: ® Examinarea stadiului lucrărilor de Investiții.

28 AUGUST: • Adoptarea măsurilor pentru strîngerea în cele mal bune 
condiții a recoltei din acest an, precum șl pentru desfășurarea în timp optim a în- 
sămințărilor de toamnă și a celorlalte lucrări agricole.

26 SEPTEMBRIE: • Adoptarea unei hotăriri în legătură cu vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in unele țări din America Latină.

23 OCTOMBRIE : • Discutarea programului cu privire la aprovizionarea popu
lației cu bunuri alimentare șl Industriale în perioada de toamnă-iarnă 1973—74. 
• Aprobarea unor investiții prevăzute pentru acest cincinal.

13 NOIEMBRIE: © Analiza principalelor probleme ale dezvoltării energeticii 
a Republicii Socialiste România șl a măsurilor de economisire a combustibililor șl 
energiei electrice, o Poziția României față de conflictul din Orientul Mijlociu și 
contribuția sa la soluționarea acestuia.

27 NOIEMBRIE: Examinarea proiectelor planului național unic de dezvoltare 
economică șl socială și a bugetului de stat pe 1974. • Analiza măsurilor pentru 
o mai judicioasă corelare a salariilor muncitorilor calificați, îmbunătățirea salariilor 
tarifare de bază din categoriile inferioare. • Reducerea prețurilor cu amănuntul 
la frigidere electrice cu compresor din producția Internă.

13 DECEMBRIE : • Aprobarea proiectului statutului cu privire la organizarea 
cercetării ștllnțiifice. • în vederea aplicării Legii prețurilor, a fost luată în discuție 
reașezarea prețurilor de producție și livrare ia unele produse de bază.

Consiliul Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale a României

16 MAI: • Crearea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice șl Sociale.

1 IUNIE : e Examinarea principalilor Indicatori al dezvoltării economico-sociale 
a României pe anii 1974—1975.

13 IULIE: • Adoptarea unor măsuri cu privire la majorarea prețurilor la 
contractarea animalelor șl la ma|orarea prețurilor de desfacere cu amănuntul a 
produselor animaliere. • Trecerea la ma|ororea salariilor pe anul 1973 șl compen
sarea cheltuielilor determinate de modificarea prețurilor la produsele din carne.

20 NOIEMBRIE: • Examinarea proiectului planului național unic de dezvol
tare economică șl socială șl a proiectului bugetului de stat pe 1974.

24 IANUARIE: Sărbătorirea împlinirii a 114 ani de la Unirea Principatelor 
Române — moment istoric pe calea făuririi statului unitar român.

26 IANUARIE : Manifestările prilejuite de aniversarea a 55 de ani de viață și 40 
de ani de activitate în rindurile mișcării comuniste a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

16 FEBRUARIE: în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a desfășurat 
în Capitală adunarea comemorativă prilejuită de împlinirea a 40 de ani de la 
eroicele lupte muncitorești din lanuarle-februarie 1933.

28 FEBRUARIE: La deschiderea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit o amplă cuvîntare in legătură cu împlinirea a 25 de ani 
de la făurirea partidului revoluționar unic al clasei muncitoare din România.

9 MARTIE : Cu prilejul aniversării a 125 de ani de la apariția „Manifestului 
Comunist", au avut loc lucrările Sesiunii de comunicări științifice cu tema „în
semnătatea istorică a Manifestului Partidului Comunist șl Influența lui asupra miș
cării muncitorești din România", organizată de Academia de științe sociale șl 
politice, academia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul de studii istorice șl soclal-poli- 
tlce de pe lingă C.C. al P.C.R.

14 MARTIE : A 90-a comemorare a Iul Karl Marx.

29 — 30
expoziției „80 
România". La 
tarul general

1 MAI:

MARTIE: Inaugurarea în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din 
adunarea festivă din Capitală consacrată aceluiași eveniment, 6ecro- 
al partidului a rostit o amplă cuvîntare.

La marea adunare populară consacrată sărbătoririi Zilei muncii, se
cretarul general al partidului a rostit o cuvîntare.

4 MAI —16 IUNIE: Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la revoluția burghezo- 
democratlcă din 1848 au avut loc mari adunări populare la lași (4 mai), pe Cimpia 
Libertății de la Blaj (16 mai) și în Piața Republicii din Capitală (16 iunie), cu care 
prilejuri tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit ample cuvintări. La București a fost 
Inaugurată, în prezența conducerii partidului, expoziția jubiliară „125 de ani deInaugurată, în prezența conducerii partidului, expoziția |ubiliară „125 de ani 
la revoluția din 1848 in România".

16 IUNIE : Adunarea populară consacrată aniversării a 25 de ani de la 
ționalizarea principalelor mijloace de producție.

9 IULIE: Sărbătorirea a 25 de ani de la constituirea primelor șantiere

na-

9 IULIE: Sărbătorirea a 25 de ani de la constituirea primelor șantiere na
ționale ale tineretului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat reprezentanților 
brigadierilor și întregului tineret un vibrant mesaj.

22 AUGUST : în 
Palatului din Capitală 
înfăptuirea insurecției

1 OCTOMBRIE:

prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut loc la Sala 
adunarea festivă consacrată împlinirii a 29 de ani de la 

naționale antifasciste armate.

Cu prilejul sărbătoririi șl decorării diviziei „Tudor Vladlml- 
rescu — Debrețin", la împlinirea a 30 de ani de la înființare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o amplă cuvîntare.

12 OCTOMBRIE : Festivitatea din Capitală consacrată aniversării a 25 de ani 
de la înființarea organelor de securitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o 
cuvîntare.

25 OCTOMBRIE : Adunarea festivă consacrată împlinirii a 300 de ani de la 
nașterea lui Dimitrle Cantemlr.

Alte manifestări
19 — 25 IANUARIE: • Tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat la confe

rințele organizației |udețene lași a P.C.R. și a municipiului București, unde a rostit 
cuvintări.

27 FEBRUARIE: • Ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al F.U.S. 
consiliilor F.U.S. șla discutat proiectul de hotărire privind perfecționarea activității 

creșterea rolului lor în viața economico-socială a țării.

28 FEBRUARIE: Plenara Consiliului Național al F.U.S. a 
privind perfecționarea activității consiliilor F.U.S. și creșterea 
economico-socială a țării.

aprobat Hotărirea 
rolului lor in viața

23 MARTIE : • La deschiderea lucrărilor celei de-a IX-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
pus intr-o amplă cuvîntare sarcinile ce revin tineretului studios in etapa actuală.

9 IUNIE : Tovarășul Nlcolao Ceaușescu s-a 
rința națională a artiștilor plastici cu care prilej

19 IUNIE : Ședința Comisiei de elaborare a 
Comunist Român, pentru Congresul al Xl-lea.

22 — 23 IUNIE; 17 AUGUST; 14 NOIEMBRIE:

întîlnlt cu participant la Confe- 
a rostit o cuvîntare.

proiectului Programului Partidului

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au avut loc consfătuiri șl ședințe de lucru cu specialiștii din domeniul 
proiectării și investițiilor, cu primii secretari ai comitetelor |udețene de partid șl. 
directorii direcțiilor agricole ludețene, cit și cu primii secretari și secretarii pentru 
problemele organizatorice al comitetelor ludețene de partid și ai municipiului 
București.

13 NOIEMBRIE: Ședința Biroului Executiv al FAJ.S. a analizat propunerile 
cu privire la principalele probleme ale dezvoltării energeticii in Republica Socialistă 
România și măsurile de economisire a combustibililor șl energiei electrice ; a adoptat 
măsura cu privire la constituirea și activitatea organizațiilor sătestl ale F.U.S., cit 
și propunerile referitoare la pregătirea și desfășurarea Congresului F.U.S.

26 NOIEMBRIE : 
europene membre ale

La deschiderea Conferinței miniștrilor educației din țările 
UNESCO, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o cuvîntare.

Plenara Consiliului Național al F.U.S. a dezbătut proiectul 
r_____  ___ . de dezvoltare economico-socială șl proiectul bugetului de
stat pe 1974, principalele probleme ale dezvoltării energeticii in România și măsurile 
de economisire a combustibililor șl energiei electrice. Au fost adoptate hotărîrile 
privind constituirea organizațiilor sătești ale F.U.S. și pregătirea și desfășurarea 
congresului șl a conferințelor comunale, orășenești, municipale șl județene 
ale F.U.S.

29 NOIEMBRIE: 
planului național unic
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Arta
la cluburile
muncitorești

Cil un an în urmă, muncitorii de 
la uzinele „Grivița roșie'*  au invitat 
pe cei mai cunoscuți compozitori sâ 

întreprinderea. Zeci de 
au răspuns cu interes, 

’izitat cele mai importante 
s-a explicat procesul de pro- 
; au fost prezentați fruntașii 
bucureștene.

se

le*  vizite» 
r impozite 
S-au v 
secții, i 
ducție ;
uzinei bucureștene. A venit rândul 
muncitorilor sâ se intereseze de 
„șantierele de creație", să-și spună 
opiniile despre ultimele lucrări din 
diferite genuri muzicale. O discuție 
deosebi*  dc utilă, din care s-au tras 
numeroase învățăminte. Corul uzinei 
p prezentat apoi un frumos concert. 
Compozitorii au promis să scrie un 
imn al met&lurgiștilor și, iată, că 
acum urmează ca muncitorii de la 
uzinele „Grivița roșie" să asculte 
c?eva piese corale, sâ aleagă, după 
gustul. după prefo- iațele lor ; „Ira
nul mctalurgiștilor".

Din multitudinea 
revin clubului ne-am 
raidul de față de 
care lc oferă ciu

li avea 
perma-

atribuțiilor 
preocunat 

posibilitățile

CC 
in 
pe

bul de 
contact 
nent cu fenome
nul de artă. Este 
Știut, clubul tre
buie să se mani
feste și ca o scoa
lă a educației ar
tistice.
La 
sale, 
salariat ii 
mari 
deri 
vină 
să găsească 
reu activități

estetice. 
activitățile 
muncitorii, 
ii unor 
întreprin- 

trebuie să 
cu plăcere, 

me- 
u-

Raidul nostru evidențiază
o experiență bună și unele
inadvertențe in activitatea

unor cluburi

• le formării si educării lor multi- 
laterale. Fără îndoială că prin cu- 
v intui ..scoală" nu înțelegem ore și 
lecții aride la care să se ia notițe, 
care apoi sâ fie seminarizate, ci po
sibilitatea instruirii fiecărui partici
pant. prin manifestările artistice la 
care asistă, manifestări cu caracter 
educativ.

Iată in acest sens 
acțiuni ale cluburilor 
bucureștene : la clubul 
șie", după cum spunea 
Popa Maria, alături de temele pro
fesionale sau dezbaterile politice 
sint programate seri de filme, de 
teatru. Â avut loc. nu de mult, un 
medalion ..Petrașcu". Nu au fost 
mulți participantă — astfel de ma
nifestări nu au incă o tradiție in 
viața clubului — dar cei prezenti au 
ascultat cu interes expunerea criticu
lui de artă invitat despre viața și 
opera artistului. Mai mult, acțiunea 
a avu' un larg ecou in secțiile uzi
nei. „Este de datoria conducătorilor 
cluburilor — spunea Popa Maria — 
a aciiviștilor culturali să ofere ce
lor ce ie frecventează posibilitatea 
instruirii și in domeniul artelor, sa 
acorde o mai mare atenție educației 
lor artistice".

Și in programul clubului 
prinderii „23 August" vom 
acțiuni care merită atenție, 
fri au avut loc expoziții în 
artiști plas-f 
log c 
bului. —---- --------- --------
neaști. compozitori, actori cunoscuți. 
..Dorim — declara tovarășul Pădure 
Dumitru, 
sindical 
August"

semnificative 
muncitorești 
„Grivița ro- 
bibliotecara

între- 
afla 
Ast- 

_ ___ ______ ... ... care 
piftiei au purtat un viu dia- 

u muncitorii — membri ai clu- 
. Au fost citeva intîlniri cu ci- 
j, compozitor

președintele comitetului 
de la Întreprinderea „23 

să facem in așa fel ca 
activitățile să fie cit mai variate, mai 
atractive, astfel incit clubul să fie un 
loc frecventat cu plăcere de cit mai 
mulți lucrători". Dacă vorbești cu 
muncitorii de la întreprinderea „Re
publica". dacă-i întreb; ce părere au 
despre activitățile clubului vor elo-

gia intii frumosul edificiu. Impresio
nanta biblioteca... Apoi iși vor ex
prima doleanța de a fi dedicate mai 
multe zii© arte!, ca după orele de 
producție să poată viziona un film 
bun. o piesă bună, să poată asculta 
o muzică inspirată. „Au fost oas
peți ai clubului nostru — spuneau 
Stoiciu Teodor, responsabil cu pro
blemele culturale in comitetul sin
dical, și Nis Mihai, directorul clubu
lui — Ansamblul artistic din Buda
pesta, formații lnstrumen.fa.le do la 
școlile de muzică. 1x4 „Spectacolul 
artelor" vin mereu pictori, sculptori 
cunoscut i. Am dori insă mai mult 
sprijinul instituțiilor profesioniste de 
artă. Artiștii operei, operetei ar pu
tea fi mai dos oaspeții noștri. Cit 
succes ar avea actorii teatrului 
„Tănase" ! în orice caz, activitățile 
artistice al? de mult apreciate tre
buie diversificate. Cu ajutorul insli- 
tuțiilor profesioniste vrem să orga
nizăm „medalioane'*  de poeți, com
pozitori, actori, plasticicni, vrem ca 

intr-adevăr orele 
de educație ar
tistică să fie uti
le și in același 
timp să destindă, 
să recreeze".

La cluburile 
muncitorești po
sibilitățile de 
„intilnirc cu aria" 
sint diverse. De 
la intilnirile cu 
scriitori, compo
zitori. olasticieni. 
actori... la vizi
tarea unei expo
ziții. audierea u- 
nui concert... Clu- 
poate fi 

pentru artă.
mari întreprinderi, 

producție, parti-

bul muncitoresc 
o bună gazdă 
crâtorii unor 
după orele de .... ......
cipâ cu plăcere — dacă li se oferă 
posibilitatea — la manifestări artis
tic? reușite. Dar in programele aces
tor lăcașuri de instruire, de divertis
ment. programele dedicate artei sint 
încă sporadice, nu au continuitate. La 
clubul „Grivița roșie", in fața citorva 
zeci de muncitori, a avut loc. cum 
arătam, un medalion „Petrașcu". A 
fost o seară care s-a bucurat de suc
ces. Dar cel de-al doilea medalion se 
lasă așteptat. Iată de ce întrebarea 
cind și cum sint programate urmă
toarele „medalioane" are darul de a 
atrage atenția asupra însemnătății 
continuității in activitatea culturală. 
Numai creind o tradiție a concerte
lor. a „medalioanelor", a serilor de 
teatru, a dezbaterilor pe teme ar
tistice va spori eficiența educației 
artistice in cluburile muncitorești.

Clubul muncitoresc poate fi, cum 
au dovedi l-o unele manifestări reu
șite. o gazdă bună pentru artă. Cu 
condiția ca aici să fie invitate cele 
mai bune formații artistice profesio
niste. să fie invitați soliști de presti
giu, actori, plasticieni, scriitori, să se 
realizeze un dialog veritabil intre 
spectatori și invitați. Sălile vor fi 
atunci pline. Cind intr-un club mun
citoresc se ascultă atent o muzică 
bună, cind se repetă, la cererea 
generală, o poezie, cind un actor 
este rechemat la rampă, cind Cintă- 
retul de muzică populară iși reia 
refrenul, cind cel care a frecventat 
cu regularitate cursul de „inițiere 
muzicală" recunoaște un fragment 
dintr-o simfonie românească, atunci 
se poate spune că in îndeplinirea 
misiunii nobile de educație artistică 
clubul iși face datoria. O datorie 
față de care — așa cum o atestă 
activitatea lor — cluburile din Ca
pitală mai au incă datorii de onorat.

Smaranda OȚEANU

Festivaluri folclorice 
hunedorene

DEVA (Corespondentul „Scin- 
1e;r. Sabin ionescu). La Hune
doara s-a desfășurat in aceste 
zile ..Festivalul dubașilor", or- 
ganizat de comitetul județean 
de cultură și educație socialistă. 
Aflat la cea de-a patra ediție, 
festivalul a reunit pe scena că
minului cultural din comuna 
Ilia, in cadrul unor ample spec- 
tacolr-, forma’iile de dubași din 
19 sate hunedorene. Cu acest 
pnl< i a avut loc un simpozion 
pe tema : „Colindatul in cadrul 
obiceiurilor populare din jude
țul Hunedoara" și o pitorească

paradă a dubașilor. pe străzile 
Iiiei. ia care au participat for
mațiile prezente la festival. Un 
alt festival care se află acum 
in plină desfășurare este „Fes
tivalul călușarului transilvă
nean". în prima etapă vor fi 
antrenate circa 50 de formații 
de călușari din județ. Din ria
dul lor se vor selecționa gru
purile folclorice care vor re
prezenta județul la faza finală 
a festivalului, din februarie 
1974. la care vor mai participa 
călușari din Alba, Caraș-Seve- 
rin, Arad, Brașov, Sibiu.

Temperatura știrilor 
de „ultima oră“

(Urmare din pag. I)

practic, rezolvată in orașul nostru. 
CJ o precizare ; pentru nevoile ac
tuale. Deoarece, incepind de anul 
v.itor vor începe să producă noi o- 
biective pe platforma chimiei vilce- 
ne. Se va intensifica ritmul con- 
sirucțiilor hidroenergetice pe Olt. 
Evident, populația municipiului va 
spori. In această situație, la recen
ta sesiune a consiliului popular s-a 
hotărît ca, odată cu cele aproape 
2 000 de apartamente ce urmează să 
se consteaiască să fie ridicate și 
alte două creșe-grădinițe cu o ca
pacitate totală de 680 de locuri".

— Sint Manole Corcaci, se reco
manda cu o... aniversare corespon
dentul nostru din Lași.

— Cine anume se bucură de feri
citul eveniment ?

_  Facultatea de hidrotehnică am 
Institutul politehnic „Gheorghe A- 
R-achl". care iși sărbătorește 25 de

Fiecare jubileu este precpdat in 
genere de cile o privire retrospec
tivă. La facultatea sărbătorită, ce 
spune clipa asta de bilanț ?

— Că aici au fost pregătiți m răs
timpul amintit 1 271 inginer. la 
cursurde de zi și fără frecvență și 
61 de subingineri la cursurile de zi.

_  „Recolte bune anii au Si 
mai rodnici in continuare.

— Mulțumim de urare.
_  Pentru că veni vorba de învă

țătură, „intră pe fir" Vasile Bustu

inscrieți-i alături și pe cei peste 
7 000 de elevi maturi din județul 
Sălaj.

— Care se află in vacanță...
— ...nu. nu-i vorba despre elevi o- 

bișnuiti. Ci. de cetățenii localnici ca- 
re-si completează studiile in acest 
an școlar, la cursurile fără frecven
tă. Șapte mii la alte mii — promo
țiile anilor trecuți. Oameni de dife
rite profesii, care nu s-au sfiit să 
se așeze in băncile in care Învață fiii 
lor.

— Să le urăm si lor succes la in- 
vățătură. Uite însă că Lorand Deaki, 
din Tirgu-Mureș, cere insistent să-l 
însoțim...

— ...pină la „Luxor**.
— Poftim ? !
— Așa se numește nou.1 magazin 

universal inaugurat in vadul comer
cial din Piața teatrului : „Galeriile 
Luxor".

— Numele, ce să spunem, e... îm
bietor. Vrei să ne spui cite ceva 
despre „Luxorul" din... Tg. Mureș ?

— Are 3 etaje, o suprafață comer
cială de 4 700 metri pătrați, funcțio
nează pe principiul autoservirii, iar 
la două etaje a fost amenajat cite 
un... baby-bar.

— Lorand Deaki. lasă „baby-b&- 
rul". intervine F.millan Roni, din 
Slatina, că mă aflu în sala cazane- 
jor la întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului.

— Ce cauți acolo. Emilian Rouă ?
— Merg pe flux... Pe fluxul sur

plusului de căldură dirijat, incepind

A apărut >

„ANALE
DE ISTORIE-

nr. 6/1973
revista Institutului 
de studii istorice 
și soclal-polltlce 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

Revista se deschide cu rubri
ca ARTICOLE-COMUNICARI, 
in cadrul căreia sint publicate 
materialele : „Ideea de unitate 
național-statalâ in conștiința 
poporului român", de Ștefan 
Pascu, Aron Petrie ; „Legitatea 
creșterii rolului conducător al 
P.C.R. in procesul edificării și 
dezvoltării socialismului In 
țara noastră", de Ghcorghe 
Surpat ; „Evoluția și unele as
pecte inedite ale activității 
Frontului Național Democrat", 
de I’araschiva Nichita ; „Noi 
contribuții la crearea și semni
ficația primelor organizații pro
fesionale muncitorești din Ro
mânia (1846—1872)", de Vasile 
Petrișor ; „O lucrare inedită a 
lui Lucrețiu Pătrășcanu privind 
reforma agrară in România din 
1921 și urmările ei", de Con
stantin Dropu ; „Un moment de 
seamă din istoria popoarelor 
iugoslave (la a 30-a aniversare 
a Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, de Vladimir Za- 
harescu.

în cadrul rubricii ÎN AJUTO
RUL CELOR CE STUDIAZĂ 
ISTORIA P.C.R. ȘI A MIȘCĂ
RII MUNCITOREȘTI DIN 
ROMÂNIA se publică lecții- 
consultații ; „De la originile și 
începuturile mișcării muncito
rești Ia făurirea partidului po
litic al proletariatului român" ; 
„Drumul ascendent al mișcării 
muncitorești din România la 
începutul secolului al XX-lea".

La rubrica MIȘCAREA MUN
CITOREASCA INTERNAȚIO
NALĂ se inserează studiile : 
„Lupta Partidului Comunist din 
Germania pentru realizarea 
unității de acțiune a clasei 
muncitoare (1918—1945)“, de 
Heinz Karl (R. D. Germană) ; 
„Considerații privind dezvol
tarea mișcării muncitorești in
ternaționale la începutul seco
lului al XX-lea (1900—1914)“ 
de Nlcolae Copoiu.

Revista mai cuprinde rubri
cile : EVOCĂRI, DOCUMENTE, 
VIAȚA ȘTIINȚIFICA, CRITI
CĂ ȘI BIBLIOGRAFIE.

A apărut revista

„LUMEA”

nr. 1/1974

Cortina sa ridlcfi In a- 
cordurile grave, de profund 
dramatism, ale Simfonici a 
V-a, „a Destinului". Din 
adîncurile uriașei noi ace
ne a Naționalului, ceva se 
apropie temător de not, 
inainlind și rotindu-se tot
odată. Mișcarea savantă a 
turnantei pe. care se va 
desfășura spectacolul cu 
„Simfonia patetica* 1 de 
Aurel Baranga realizează o 
copleșitoare metaforă a 
mersului înainte, inelucta
bil, al istorici, al faptului 
că „lumea și-a ieșit din 
țițini'*,  al schimbărilor prin 
care ea trece.

Sinlem in România, nu 
cu mull înaintea actului 
istoric de la 23 August 
1911. E Incă război. Rai
durile aeriene terorizează, 
ziua și noaptea, populația. 
Bombardamentele repetate 
fac mari ravagii. Pe dru
muri cutreieră sute de că
ruțe cu refugiați in cău
tarea unui loc ce a scăpat 
urgiei, a unui acoperiș, a 
unei bucăți dc piine, a li
nei familii. Nemții pierd 
terenul, pierd bătălie după 
bătălie.

Pentru unii dintre eroii 
lui Baranga, precum Milicâ 
Negrești, Iorgu Filitti, ge
neralul Orghidan ori Titi 
Conabie, „rostogolirea is
toriei" este o fatalitate 
oarbă. Un mecanism inin
teligibil, absurd. Persona
jele sus-aminlile au văzut 
întotdeauna in statutul so
cial și economic pe care-1 
aveau o sinecură pe viață, 
nu numai pentru ei, ci și 
pentru urmașii lor. S-au 
gindit, in obtuzitatea lor 
de clasă, numai la ei și 
la interesele lor meschine, 
pe care credeau că uriașul 
genocid care e războiul le 
va consolida. Dar vremea 
acelor speranțe deșarte a 
trecut. Panica in care au 
intrat nu le anulează insă 
simțul practic. Plecindu-și 
urechea la sfaturile celor 
mai abili dintre ei, ca Gri- 
gore Mirzacu și Fanache 
Berindei. ei încearcă să-și 
creeze alibiuri de „progre
sism" și să ia legătura cu 
reprezentanții forțelor de
mocratice, care au luat a- 
titudine împotriva războiu
lui și a dictaturii fasciste 
antonesciene.

Pentru alții, mulți, ani
mați de ideile comunismu
lui și de un fierbinte pa
triotism. evenimentele care 
se produc reprezintă o miș
care necesară, îndelung 
așteptată, dar și îndelung 
pregătită.

Pornind de la o lucrare 
a sa din 1954, „Arcul de 
triumf", preiucrind-o, îm
bogățind-o structural și 
amplifieîndu-i viziunea, 
Aurel Baranga dezvoltă in 
„Simfonia patetică" îndeo
sebi partea referitoare la 
acțiunile muncitorilor și ță
ranilor conduși de partid, 
in direcția sabotării ma
șinii de război germane, a 
slringerii legăturii cu toa
te forțele progresiste din 
țară, a atragerii intelec
tualilor. precum și a ofițe
rilor și soldaților in vede
rea întoarcerii armelor și 
sprijinirii frontului antihit
lerist.

Baranga alătură imaginii 
Olgăi, comunistă matură, 
călită in luptă, care, in 
ciuda dramei personale pe

car« o trăiește, desfășoară 
o activitate politică de au
tentic eroism, figurile u- 
nor romuniști cu experien
ță, precum muncitorul Vlnd, 
și cele ale unor ti
neri comuniști ncinCricați. 
cu o credință dc neingr- 
nuncheat, care Înfruntă in 
tăcere «orturile de la sigu
ranță. întilnim schițate, de 
asemenea, in „Simfonia pa
tetică" și chipurile unor 
mai tineri lucrători «au 
ofițeri atrași dc cuvîntul 
partidului, de lupta deta
șamentului celui mai Înain
tat al clasei muncitoare.

Scriere de impresionant 
mesaj civic, „Simfonia pa
tetică" aspiră și reușește 
«ă fie o largă frescă a ra
porturilor de forțe din 
preajma evenimentului is

te totul po care-1 credea 
mort, disperata atunci cind 
realizează că acesta e un 
Jalnic trădător, Marcela 
Rusu a accentuat pregnant 
(prin ținută, prin tonul 
răspicat, prin ritmul susți
nut. precipitat în rostirea 
replicilor, prin gesturi), 
puterea comunistei de n 
trece peste drama femeii 
și mamei ; trăsăturile de 
maturitate revoluționară, 
hotărire. operativitate, dîr- 
zenie, neînfricare ale per
sonajului său. Comunista 
Olga devine, in interpreta
rea Marcelei Rusu, un 
„manffest-viu". La rindul 
lor, N. Gr. Bălâncscu, Tra
ian Stăncscu, Olga Delia 
Matcescu, cărora le-au re
venit partiturile unor 
știuți șl neștiuți tovarăși

CRONICA DRAMATICĂ

„SIMFONIA
PA TETICĂ"

de Aurel BARANGA

LA TEATRUL NAȚIONAL

toric de la 23 August 1944, 
o puternică dramă politică 
inspirată din istoria noastră 
contemporană, un omagiu 
vibrant adus spiritului de 
sacrificiu, curajului, ma
turității politice a celor 
care au luptat pentru eli
berarea țării.

Regia spectacolului cu 
„Simfonia patetică", piesă 
cu care — alături de „A- 
pus de soare" — s-a inau
gurat noua sală a Naționa
lului, și-a asumat-o auto
rul însuși. Intuiția cunos
cutului om de teatru s-a 
imbinat cu inteligența, cu 
receptivitatea la nou a ce
lui care a înțeles că ex
cepționala dotare tehnică a 
noii săli trebuie folosită pe 
deplin, in sensul impresio
nării și influențării spec
tatorilor. Sprijinit cu ta
lent de către Mihai Tofan, 
(autdftjflidecorurilor), Aurel 
Baraflre a imaginat un fe- 
ricrt'^fix^ru de desfășurare, 
metăfpfe scenice impresio
nante, de un vădit dina
mism cinematografic. Pe 
de altă parte, regizorul a 
colaborat cu succes cu ac
torii, in direcția adincirii 
relațiilor caracterisiice, a 
mentalitățiloi specifice, in 
direcția relevării semnifi
cațiilor care structurează și 
Susțin vibrantul mesaj po
litic al acestei piese care 
omagiază emoționant pa 
cei ce au contribuit La naș
terea României socialiste.

Fără să se teamă de mo
notonie. caldă In scurtele 
scene in care-și relntilneș-

de luptă ilegală al Olgăi, 
s-au remarcat printr-un 
joc susținut interior. plin 
de sobrietate și firesc.

I-a revenit lui Radu Bc- 
ligan rolul lui Mayer Ba
yer, umil anticar, ciștigat 
la lupta ilegală și înălțat 
la o adevărată demnitate 
umană. Mayer Bayer este 
o particulară îmbinare în
tre un om nou (caracteri
zat prin credința în viitor, 
dăruire pe altarul unei 
cauze înaintate, curaj) și 
un om mulat în parte pe 
tiparele unei gindiri care 
are meritul — prin nota 
sa de detașare filozofică și 
prin ironie — de a face 
viața mai suportabilă. Și 
Radu Beligan „face" in 
Mayer Bayer (eroul inte
ligent și plin de umor, că
ruia ii dăruiește incă din 
inteligența și umorul său ; 
scepticul căruia îi împru
mută. incă, nota sa de fin. 
modern, scepticism : tan
drul tovarăș căruia li dă
ruiește, incă, din tandre
țea sa) un tur de forță ar
tistică. Marea artă a lui 
Beligan e evidentă in felul 
neostentativ, chiar discret, 
in care trimite „sarea" re
plicilor spirituale, Ln cas
cadă, către public, adop- 
tind acel aer vag, distrat, 
chiar inconștient de efecte 
r! marilor comici, fără a 
accentua o dată. fără a 
exagera o clipă I

Convingătoare si emo
ționantă in rolul Victoriei 
Motaș, mamă albită parca 
nu de trecerea anilor, ci de

durerea disimulată cu no
blețe, ne-a apărut în spec
tacol Irina Rărhlțeanu-ȘI- 
ria-DU, după cum am apre
ciat, de asemenea, felul în 
care Fory Etterle a dat 
deopotrivă expresie, in ro
lul doctorului Motaș, sufe
rinței ascunse a tatălui, 
amărăciunii Intelectualu
lui ln fața condiției pe care 
a rezervat-o .societatea 
burgheză demnității celui 
ce-șl asumă riscul unui 
protest umanist. La rindul 
său, George Moltoi — fiul 
celor doi in piesă — a pus 
In fiecare din gesturile și 
privirile sale o nuanță de 
nesiguranță, de frică ani
malică si de iremediabil 
compromis ; el a urmărit 
Insă șl aspectele de com
plexitate ale rolului lui Va- 
loriu, neevitind să releve, 
alături de slăbiciunea, de 
odioasa lașitate a perso
najului. drama situațini 
fără ieșire pe care o tră
iește.

Toma Caragiu a dat co
lonelului Grigore Mirzacu, 
șef al siguranței, o inter
pretare de excepție. Stilul 
in care compune Caragiu 
este unul aparte, denotind 
pe lingă temperament, a- 
tribute specifice, forța de 
a sparge tipare, puternica 
personalitate a actorului. 
Caragiu șarjează. Dar a- 
ceastă soluție, ce pare la 
primele scene cel puțin ris
cantă, capătă printr-o re
levabilă susținere interi
oară, prin consecvența și 
prin bogăția invenției o 
inedită valoare, creează, în 
cele din urmă, nu o fan
toșă, ci un pei-sonaj bogat 
definit. Mirzacu — al lui 
Toma Caragiu — este un 
personaj ce se impune aten
ției prin vitalitatea, prin a- 
bilitatea, inteligența și in
geniozitatea sa criminală, 
prin nebunia sa aparte, prin 
absurditatea cu care speră 
să se salveze de pe cora
bia naufragiată. O contri
buție substanțială au 
Marcel Anghelescu, Dem 
Rădulescu, Matei Alexan
dru, Mișu Fotino, Chirii 
Economu, Draga Oltcanu- 
Matci, C. Bărbulescu, Flori
na Cercel. Ei au realizat, 
cu binecunoscută profesio- 
nalitate, in culori pitorești 
și tonuri acuzante, de șarjă 
groasă, concise compoziții, 
ale „foștilor" — satirizați 
de Baranga și descinși li
terar din modelul eroilor 
caragialeni.

Remarcabili. lnchegind 
din citeva replici pătrun
zătoare portrete psiholo
gice, edificatoare pentru o 
anume mentalitate, ni s-au 
părut și Ovidiu Iuliu Mol
dovan. Grigore Gonța, C. 
Rauțchi, Emil Liptac sau 
Alfred Demetriad, Costel 
Constantin și Gh. Cris- 
tescu.

Prin eforturile reunite 
ale tuturor celor care i-au 
dat viață scenică, „Simfo
nia patetică", • evocare a 
unor momente din istoria 
noastră recentă și a eroilor 
ei, a devenit, la premiera 
sa absolută. sursa unui 
spectacol monumental și 
emoționant — în fericit 
pandant cu montarea „A- 
pusului de soare".

Natalia STANCU

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limbă engleză.
9,30 Curs de limbă germană, 

lo.oo Telex.
10,05 Cârti șl idei : „Geografii spl- 

« rituale" de Dan Hăullcft.
5 Teleclnemateca (reluare).

12,10 Telejurnal.
10,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 Emisiune In limba maghiară.
10.30 Telex.
18,35 Din jările socialiste.
18,45 Universitatea TV.
19,20 KM1 <le seri : Noile pățanii 

ale Iul Lambsy.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămlnil i „Ești 

țara mea, un clntec". Inter
pretează : Ruxandra Ghlață. 

20,05 Seară pentru tineret. Tur
neul emblemelor. Itine
rar patriotic pentru tineret. 
Concurs Închinat celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fas
cist. Organizatori : C.C. al 
U.T.C. și Redacția emisiuni
lor pentru tineret; Etapa I : 
participă echipele reprezen
tative ale Județelor -Brăila, 
Galați, Ialomița sl Tulcea. 
Transmisiune directă dc la 
Sala sporturilor din Constan
ța.

21,10 ..De joi ptnă joi"
21,15 Semnătura noastră In cro

nica anului 1973. Film docu
mentar,

21.40 Gala locurilor I. Cîntece pre
miate în emisiunea „Tele- 
top ’73".

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Film pentru copii : „Lumea 

animalelor"
18,45 Cîntece și jocuri populare 

interpretate de Marin Cor
nea șl Florea Cioacă.

19,00 „Acolo unde ne așteaptă 
oamenii". Reportaj despre 
munca entuziastă a tinerilor 
specialiști repartizați in co
muna Pădurenl, jud. Cluj.

19,20 1001 de seri : Noile pățanii 
ale lui Lambsy.

19,30 Telejurnal.
20,00 Concert de muzică simfoni

că românească contempora
nă.

22,05 Terra '73

cinema

I I
ț „ROMANIA-FILM" prezintă filmul italian: ț

PAPT DTVP.PS: fN PRTMA PĂGTNÂ

de ieri, prin păienjenișul de con
ducte spre cele 2 500 de apartamen
te din cartierul de locuințe „Pro
gresul". întregul cartier deci a fost 
racordat la rețeaua de tcrmoficare a 
orașului. Cetățenii consideră eveni
mentul... foarte cald și ne roagă să-J 
consemnăm.

— S-a făcut.
— Și incă ceva demn de notat : 

tovarășul Nlcolae Dubcovețchi, vi
cepreședintele consiliului popular o- 
rașenesc. ne-a oferit citeva informa
ții din care reiese : la fiecare 24 de 
ore. racordul la lermoficare econo
misește in cartierul amintit 11 tone 
de combustibil lichid. In următoarea 
perioadă urmează racordarea, la a- 
ceastă ‘sursă de căldură permanen
tă și economii, a policlinicii, a li
ceului „Ion Minulescu". a grupului 
școlar metalurgic, iar anul viitor și 
a celorlalte cartiere de locuințe.

— Zonă fierbinte și pe șantierul 
furnalelor gălățene. ne anunță Tu- 
dorel Oancea, corespondentul nos
tru.

— Și cite grade măsoară ?
— 30 de... zile avans. Atit au ciști

gat pină acum constructorii ce înal
tă cel de-al patrulea furnal de 
1 700 mc.

— E o „temperatură" !
— ...pe care fierar-betonistii lui 

Ion Pâușan, Dumitru Mihăilă, Ion 
f iricel. Ion Bâdescu ori lăcătușii 
sudori, intre care Octav Vistig și ciți 
alții, vor s-o ridice necontenit, după 
cum ne-a asigurat tovarășul ing. 
Ion Țintă...

Pulsul fierbinte al țării.
Puls dat de orele care bat fier

binți, ln acest sfirșit de an, pe care, 
cu toții, ii vrem sărbătorit cu Îm
pliniri demne de hărnicia, dăruirea 
și devotamentul milioanelor de oa
meni care edifică România socia
listă.

Un excelent controlor 
al calității

• Veronica se întoarce : PATRIA
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30, 
FAVORIT — 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20.30.
• Cea din urmă zi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11.
• Punct, punct, virgulă : DOINA
— 12,30: 14,30; 16,30.
• Puterea și Adevărul t DOINA
— 18.45,
• Intîmplări cu Cosa Nostra t
SCALA — 9: 11,15; 13,30; 16,15;
18,45; 21, BUCUREȘTI — 8.45; 11; 
13,30; 16: 18,30; 21, MODERN — 0; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30.
O Marele vals : LUCEAFĂRUL — 
8.30; 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.
e Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : FERENTARI
— 16; 18; 20, TIMPURI NOI — 
13,45; 18; 20.30.
• Fata din Istanbul : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45, 
FLACARA — 9.15; 11.30; 13,45; 16; 
13,15: 2030.
Q Vifornița : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30: 18: 20.15, 
COTROCEN1 — 15,30: 18; 20.15.
• O afacere pe cinste : LUMINA
— 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
e Anatomia dragostei : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 13; 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.
• Love story : CENTR AL — 9.15; 
11.30: 13,45: 16: 18,15; 20.30.
• Alexandru Nevski — 14.30; Naș
terea cinematografici și antologia 
filmului clasic suedez — 16.20. 
Anul trecut la Marienbad — 13.45, 
Moara cu noroc — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Despre o anume fericire : U- 
NIREA — 15,30; 18: 20,15.
Q Omul din La Mancha : GRI- 
VITA — 9,30; 12: 15.30: 18; 20.30.
• Morgiana ; VIITORUL — 15,30; 
18: 20.
• Torino Negru : BUZESTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30, AURORA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45: 18: 20.15.
□ Evadarea : MOȘILOR — 0;
11,15; 13.30; 16: 18,15: 20.30.
• Ultimele șase minute : DACIA
— 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20,30, 
FLOREASCA — ,15.30: 18; 20.15.
• Juliane : CRINGAȘI — 16; 18; 
20.
• Bună 6eara, doamnă Campbell: 
BUCEGI — 15,30; 18: 20.15.
• Ancheta poștașilor : PROGRE
SUL — 15.30; 18; 20,15.
• Generalul doarme in 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 Hlll : 
LIRA — 15,30; 18; 20.15.
• în munți crește un brad verde: 
POPULAR — 15,30: 18: 20.15.
• Adio, arme !: MUNCA — 16; 19.
• Cu cărțile pe față : COSMOS
— 15,30; ’3; 20.15.
a Legenda negrului Charley t 
VITAN — 15.30: 17.45: 20.
• Urmărire la Amsterdam : RA
HOVA — 15,30; 18: 20.15.
e O floare și doi grădinari : 
GIULEȘTI — 15,30; 19.

(Urmare din pag. I)
sesc acești senzori electrochimîci 
pentru dirijarea acidității și a oxige
nului. Se poate afirma deci să sen
zorii electrochimici iși găsesc, o 
largă aplicabilitate practică în toa
te domeniile industriale și de cer
cetare.

— în ce ar consta eforturile 
centrului (lv. pentru aplicarea 
in. producție și in cercetarea ști
ințifică a senzorilor electro
chimici ?

— Cercetările efectuate de noi 
s-au concretizat in realizarea a pes
te 20 de senzori electrochimici so
lizi sau lichizi, dintre care cu apli
cații mai importante ar fi următo
rii ; electrodul de sticlă, electrodul 
plastic sensibil la aciditate, electro
dul pentru cianură, electrodul pen
tru sulfură, cel pentru iodurâ ori 
potasiu, electrodul pentru oxigen, 
senzori care posedă caracteristici 
similare cu ai celor obținuți pe 
plan mondial. T’entru verificarea 
lor in practica desfășurăm o conlu
crare fructuoasă cu o seamă de u- 
nități de cercetare și întreprinderi 
industriale, intre care combinatele 
petrochimice de la Brazi și de la 
Pitești. în scopul adincirii acțiunii 
de verificare a rezultatelor cercetă
rii ln practica productivă și de cer
cetare, centrul nostru a organizat 
recent o reuniune de lucru cu spe
cialiști din producție și cercetare, 
pe tema ; „Obținerea de senzori •-

lectrochimicl și problcmelo utilizării 
lor la controlul producției". Au par
ticipat numeroși specialiști din pro
ducție, cercetare, din invățămîntul 
superior și din partea Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, a Ministerului Industriei Chi
mice. Recunbscindu-se valoarea cer
cetărilor noastre in acest domeniu 
s-a conturat ideea producerii în ța
ră a electrozilor de sticlă pentru a 
se înlocui importul, precum și in 
scopul extinderii cercetărilor pentru 
folosirea senzorilor electrochimici in 
controlul poluării apei și aerului. 
Cu acest prilej 6-a hotărit lărgirea 
ariei conlucrării cu producția, in 
vederea verificării senzorilor elec
trochimie» obținuți de noi, astfel că 
pe lista unităților cu care colaborăm 
»e află acum întreprinderea de 
tractoare Brașov, întreprinderea 
„Automatica" Mediaș, întreprinde
rea de construcții de utilaje pentru 
Industria ușoară din Tg. Mureș. întreprinderea „Autobuzul"-București, 
Institutul agronomic din Iași ș.a.

— După părerea dv., cine și fn 
ee condiții ar putea organiza 
producția electrozilor de sticlă șl 
a altor tipuri de electrozi cu 
performanțe înalte, necesari u- 
nităților industriale fi de cerce
tare 7

— In momentul de față, unitățile 
do producție și de cercetare care 
au nevoie de asemenea senzori e- 
lectrochimicl li procură din import, 
cheltuind importanta fonduri valu

tare. Colectivul nostru și-a propus 
să obțină, prin procedee proprii, 
astfel de senzori, pentru a scuti e- 
conomia de asemenea eforturi fi
nanciare. în ceea ce privește asigu
rarea producerii acestora la scară 
industrială, cu sint de părere că un 
astfel de efort l-ar putea suporta 
chiar centrul nostru de cercetări. 
Noi ne-am creat o mică bază ma
terială — utilaje, aparatură de labo
rator originală. Ceea ce solicităm in 
plus, pentru a asigura economiei e- 
îectrozii de sticlă și, apoi de alte 
tipuri, este completarea dotării exis
tente in același spațiu, încadrarea 
cu cițiva tehnicieni și muncitori ca
lificați direct productivi, precum și 
aprovizionarea cu materialele nece
sare. Ar fi un efort incomparabil 
neînsemnat față de cheltuielile ce 
se fac cu importul acestor electrozi. 
In perspectiva imediată am putea 
produce chiar și pentru export, in- 
trucit in puține locuri în Europa se 
realizează asemenea senzori elec
trochimici.

— Afi solicitat vreun sprijin 
ln acest sens ?

— Da, și Ministerul Industriei 
Chimice ne-a asigurat de tot ajuto
rul in realizarea dezideratului nos
tru. La Ministerul Educației și In- 
vâțămintului am depus, incă din 
iulie, documentația necesară din 
care rezultă și eficiența economică 
a microproducției de senzori elec
trochimici. Nu ne Îndoim că și din 
partea fiorului nostru de resort vom 
primi tot sprijinul pentru ca și in 
domeniul senzorilor electrochimici 
să obținem rezultate pe măsura ce
rințelor actuale ale economiei.

Convorbire realizată de
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scîntell"

teatre
• Opera Română : Balete simfo
nice — 11 ; Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. Bălces- 
cu nr. 2) : Simfonia patetică —
19.30, (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnlc 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-, 
landra" (sala din bd. Sehttu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Valentin și Valen
tina — 20.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 10,30.
• Teatrul .Jon Creangă" : lancu 
Jianu — 10, Nota zero la purta
re — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : Bu Aii — 9,
(sala din str. Academiei) : Un
băiat Isteț șl un rege nâtăfleț — 
11.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ’ — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să no 
vezi diseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popcscu
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul „Busch-Ro- 
land" (R.F. Germania) — 19.30.
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J Cronica zilei La Consiliu] de Stat

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
miercuri dunâ-amiazâ. in vizită pro
tocolară de prezentare, xx? Ahmed

Hussein Al-Samarraie. ambasadorul 
Republicii Irak la București.

l-a primire, care «-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Nicolae Ghcnea. adjunct al minis
trului afacerilor externe. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe. George 
Macovescu, a primit miercuri pe 
Gaston Kogan, ministrul economiei, 
industriei și comerțului din Republica 
Costa Rica.

La primire a luat parte Nicolac 
Ghcnea, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

In cadrul convorbirii cc a avut loc 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor intre România 
și Costa Rica.

• *

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, 

bru al Comitetului Executiv. ... 
tar al C.C. al P.C.R.. a primit, 
cursul zilei de miercuri. dc’.c^..,... 
Secției de politică externă si rela
ții internaționale a C.C. al P.C. Bul
gar. formată din Vera Naceva. mem
bru al C.C. al P.C.B.. prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.B.. 
și Dobri Clobanov, adjunct de șef 
de secție La C.C. al P.C.B.. care, la

mem- 
secrc- 

in 
delegația

invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., și Iosif 
Szasz, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Spas Gospodov, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

încheierea vizitei delegației U.T.C., U.A.S.C.R. și C.N.O.P,

Delegația 
condusă de 
economiei, 
care face o ___ ... ,__ ___ _
invitația Ministerului Comerțului Ex
terior. a avut convorbiri la ministe
rele minelor, petrolului si geologiei, 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, industriei metalurgice, eco
nomici forestiere și materialelor de 
construcții, industriei construcțiilor 
de mașini grele, industriei ușoare, 
chimice și la Banca română de co
merț exterior. Cu acest prilej au 
fost abordate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor economice reciproc avan
tajoase. in aceste domenii, intre cele 
două țări.

In cursul zilei de miercuri, mem
brii delegației au vizitat întreprin
derea „23 August" din Capitală.

(Agerpres)

economică cost-aricană, 
Gaston Kogan, ministrul 
Industriei și comerțului, 
vizită in tara noastră la

Miercuri. 26 decembrie 1973. la 
Consiliul de Slat al Republicii So
cialiste România a avut loc solem
nitatea inminiuli „Ordinului Muncii" 
clasa I, tovarășului lîie Rădică. di
rector general adjunct la Direcția 
Generală a Rezervelor de Stat, pen
tru activitate îndelungată in mișca
rea muncitorească și merite deosebi
te in opera de construire a socialis
mului, cu prilejul împlinirii virslei 
de 80 de ani.

Distincția a fost inminată de tova
rășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Constantin Stălescu, secretarul 
Consiliului de Stat., Ion Popescu-

Puțuri, membru al Consiliului do 
Stat, Gheorghe Apostol, director ge
neral al Direcției Generale n Rezer
velor de Stat, precum și vechi mili
tant; al mișcării comuniste ți munci
torești din țara noastră.

Tn numele Conciliului de Stat a) 
Republicii .Socialiste România șl al 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, perso
nal. tovarășul Emil Bodnaraș a feli
citat pe cel decorat.

în cuvinlul său, tovarășul Ilie' 
Bădica a mulțumit călduros pentru 
Înalta distincție ce i-a fost conferită 
și a exprimat sentimente do deo e- 
bită recunoștință conducerii de partid 
și de stat.

(Agerpres)

CU PRILEJUL APROPIATEI SĂRBĂTORI NAȚIONALE

A REPUBLICII CUBA

ADUNARE FESTIVĂ
la casa de cultură clin Hunedoara

R. S. CEHOSLOVACĂ

Acțiuni si initiative
A 3 3

la nivelul întreprinderilor

Miercurl s-a înapoiat in Capitală 
delegația comună a Uniunii Tinere
tului Comunist. Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
și Organizație-, Pionierilor, condusă 

tov. Radu lânache, secretar al 
7C.C. al U.T.C., care, in perioada 5— 
) 24 decembrie a.c., a efectuat o vizită 
/ in Maroc. Algeria, Mauritania, Sene

gal. R. P. Congo, Zair, Tanzania.
Cu prilejul vizitei, delegația s-a 

Inxilnit cu reprezentanți ai orga- 
nizațiilor de tineret ale mișcărilor de 
eliberare din Angola, Mozambic. Na
mibia. ai Tineretului Congresului 
Național African din Africa de

Sud, precum și ai Mișcării Panafri- 
cane a Tineretului.

Delegația a fost primită de Agos- 
tinho Neto, președintele Mișcării 
po_ntru Eliberarea Angolei.

In cursul vizitei s-a realizat un 
schimb de vederi cu prix-ire la căile 
de lărgire și diversificare a legătu
rilor de colaborare cu organizațiile 
de tineret, stucîențî și copii, pre
cum și cu diferite organisme de stat, 
in cadrul fax-orabil creat de vizita pe 
care tovarășul Nicolae Ceausescu a 
efectuat-o intr-o serie de țâri de pe 
continentul african, vizită amnlu 
evocată in întâlnirile si discuțiile 
purtate in țările respective.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
2$ și 30 decembrie. în țarâ : Vremea 
va fi în general umeda, cu cer mal 
nml: acoperit. Vor cădea precipitații 
locale, la început, mal ales sub formă 
de ploaie, apoi și sub formă de la- 
povlță și ninsoare. VInt potrivit. cu 
intensificări. îndeosebi în Cîmpia Du
nării. Temperatura in scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade iar maximele între minus 
5 șl plus 5 grade. în București : Vre
me în generat umeda. Cerul va fi mai 
mult acoperit. Vor cădea precipitații 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura va 
scădea ușor.

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Zilei eliberării — sărbă
toarea națională a poporului cubanez 
— miercuri dupâ-amiază, la casa 
de cultură din Hunedoara a avu1 
loc o adunare festivă organizată de 
Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R. și Consiliul județean al Fron
tului Unității Socialiste. Au luat 
parte Joachim Moga. prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
conducători ai organizațiilor obștești 
județene, activiști de partid și de 
stat, numeroși siderurgiști si alti oa
meni ai muncii din Hunedoara.

A fost prezent Nicolas Rodriguez 
Astiazarain. ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

Despre importanța acestui eveni
ment a vorbit Gheorghe Vasiu. prim- 
secrctar al Comitetului municipal 
Hunedoara al P.C.R.. președintele 
consiliului popular municipal.

Trecind in revistă istoricele reali
zări ale poporului cubanez, vorbito
rul a subliniat că astăzi Cuba so
cialistă este o tară cu o economie 
si cultură in plin avînt. care iși a-
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tenis: Jucătoarele noastre, SPORTURI DE IARNA

pentru prima oară
In marele circuit de turnee

Programul jucătoarelor și jucăto
rilor noștri de tenis se recomandă 
prin calitate și încărcătură competi- 
țională incă din prima lună a anului 
1974. Datorită comportării lor remar
cabile in sezonul internațional trecut, 
tinerele Virginia Ruzici și Mariana 
Simionescu au fost invitate la „Cir
cuitul federației" din S.U.A. (15 ia
nuarie—29 aprilie). Astfel, pentru pri
ma oară ele vor participa la o suită 
lungă de întreceri cu cele mai bune 
tenismane de pe glob — 14 turnee! — 
cu care prilej vor acumula o expe
riență valoroasă pentru a-și fructifica 
talentul atit de promițător. Semnalăm 
că alte două jucătoare — Iudlth Gohn 
și Florența Mihai — se vor întrece 
de la 26 ianuarie și pină la 1 martie 
in cadrul „Circuitului scandinav". In 
acest mod. întreaga formație a Româ
niei, care se pregătește pentru „Cupa 
F.I.L.T.- (un fel de „Cupa Davis" 
destinată echioelor feminine), va fi 
rodată in întreceri de calitate spre a 
se înscrie in lupta pentru trofeu. 
Menționăm că la turneul pentru 
„Cupa F.I.L.T." (luna mai — Floren
ța) -.or participa cele mai puternice 
echipe din lume, inclusiv formațiile 
Australiei și S.U.A.

Și pentru băieți, F.R.T. a pregătit 
un program mai bogat decit in alți 
ani. Toma Ovicl și Ion Sântei vor 
pleca in „Circuitul S.U.A.", la 15 ia
nuarie, urmind ca pină la 31 martie 
să participe la 10 turnee 1 Alți trei 
jucători — D. Hărădău. Viorel Sotiriu 
și Traian Marcu — sint înscriși la 
circuitul european de sală (Scandi
navia. R. F. Germania, Franța, 
U.R.S.S., Bulgaria), adică la cinci 
turnee, intre 26 ianuarie și 4 martie. 
Apoi, toți acești cinci se vor intilnl 
in „Circuitul mediteraneean" (Spa
nia. Franța. Italia).

Am lăsat la urmă pe principalii 
jucători, Ilie Nâstase si Ion Tiriac, 
ambii înscriși in circuitul campiona
tului mondial (ianuarie—mai), cu fi
nala in orașul Dallas (S.U.A.). Te 
baza punctajului din turnee, primii 
opt tenismani. dintr-un total de 84 
înscriși, xoi’ juca in turneul final.

Iar, de la sfirșitul primăverii, vor 
începe preocupările echipei masculi
ne pentru „Cupa Davis". Echipa 
României va juca in noua ediție di
rect in semifinalele zonale, cu Fran
ța sau Noua Zeelandă, la București, 
pină la 21 iulie 1S74.

hochei: Revelion pe... gheață!

poiana brașov: „Cupa federației" la biatlon
Astăzi și miine, in Poiana Brașov, 

va avea loc prima competiție de 
biatlon din acest sezon, „Cupa fede
rației". întrecerile constituie un ul
tim prilej pentru selecționeri de a 
definitiva lotul național. In noul se
zon internațional, biatJoniștiî noștri 
vor lua parte la o serie de concursuri 
d? prim rang, printre care campio
natele mondiale (22—24 februarie, 
in U.R.S.S.).

Proba masculină de 15 km, din ca
drul concursului internațional de 
schi fond, desfășurat la Kempten 
(R. F. Germania) a fost cîștigată de 
sportivul vest-german Franz Betz cu 
timpul de 55'48”. Pe locul secund s-a 
clasat Georf *’ 
cursa feminină 
loc s-a situat 
25’41”.

Martin — 56’09’’. în
de 5 km. pe primul 
Steffi Wamsler —

patinaj viteză (sprin-
pa-tinoarul de

Concursul de
teri), desfășurat pe
înaltă altitudine ..Medco" din Alma 
Ata s-a încheiat cu viotoria lui Va
leri Muratov — 158,390 puncte, la 
masculin, și a Liubovei Sadcikova — 
179,355 puncte, la feminin.

în ziua a doua. Valeri Muratov a

„Rapid-5O“

terminat învingător in proba de 
500 m cu timpul de 38'8 10 și s-a 
clasat pe locul secund, cu 1'19”48 100, 
in cursa de 1 000 m. In această 
probă victoria a revenit lui Vladimir 
Șadilov, cronometrat cu timpul 
1’19”44 100.

de

„Tunurile de zăpadă”
Stațiunea franceză de sporturi 

iarnă Flaine (Haute Savoie)
de

____ ____ _ __  . _ . va 
putea asigura 200 do zile pe an pen
tru practicarea schiului. datorită 
procedeului „snotrol", pus la punct 
de o societate canadiană. Prin me
toda respectivă, zăpada, care va aco
peri o pirtie in lungime de 2 500 m, 
este obținută pulverizind apă sub pre
siune. printr-un jet de aer care pro
duce răcirea necesară înghețării. 
..Tunurile de zăpadă" pot produce 
ninsoare atunci cind temperatura 
nocturnă este sub zero grade, intr-o 
oră. grație acestui sistem, se obțin 
500 mc de zăpadă, avind o densitate 
de 300 kg la metru cub. In stațiu
nea Elaine apa necesară producerii 
zăpezii provine din lacul Vornant 
(altitudine 1 835 m), unde a fost con
struit și un baraj de acumulare.

duce contribuția la cauza păcii 
socialismului, la întărirea forțelor 
antiirnperialtste. Este un prilej de 
deosebită satisfacție — a apus el — 
sâ constatăm că relațiile de priete
nie frățească, de întrajutorare tovă
rășească și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba, dintre 
poporul român și cel cubanez se 
dezvoltă continuu pe baza principii
lor marxism-leninismului si al in
ternaționalismului socialist, in inte
resul ambelor țări și popoare, al 
cauzei unității țărilor socialiste, al 
progresului si păcii in lume. In cro
nica bunelor raporturi de prietenie, 
solidaritate și colaborare romăno- 
cubaneze, a subliniat vorbitorul, con
vorbirile rodnice ce au avut loc cu 
prilejul vizitei in Republica Cuba 
a tovarășului Nicolae Ceausescu si 
vizita in România a tovarășului Fi
del Castro au constituit momente 
remarcabile, de o deosebită însem
nătate.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
comuniștilor si poporului frate cu
banez cele mai cordiale felicitări și 
un fierbinte salut de prietenie și so
lidaritate. împreună cu urarea de 
noi și mari izbinzi in ooera de con
struire a socialismului, pentru înflo
rirea si propășirea patriei, in apă
rarea și consolidarea cuceririlor re
voluționare.

A luai apoi cuvintul ambasadorul 
Nioolas Rodriguez Astiazarain. care 
a evocat pc larg momente ale istoriei 
Cubei, condițiile sociale si politice 
care au generat, valul revoluționar și 
au dus la declanșarea insurecției na
ționale. Victoria politică și militară 
de la 1 ianuarie 1959, a arătat vorbi
torul, a deschis o nouă etapă de rea
lizări pentru poporul cubanez. Mersul 
ascendent al economiei naționale, care 
s-a bucurat dc ajutorul frățesc al 
țârilor socialiste, a ieșit pregnant in 
evidență in ultimii ani. cind. s-au 
materializat eforturile depuse de-a 
lungul celor 15 ani de muncă inten
să. Astfel, dacă in 1971 creșterea e- 
conomiei a înregistrat un ritm de 5 
la sută, in 1972 — de 9 la sută. în 
anul acesta el este de 13 la sută.

Referindu-se la relațiile politice, 
economice și culturale romăno-cuba- 
neze, vorbitorul a subliniat că ele 
au atins un înalt nivel, ca urmare 
a numeroaselor contacte dintre con
ducătorii acestor țări și. îndeosebi, 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Fidel Castro.

Ambasadorul Cubei și-a încheiat 
cuvinlarea adnesind poporului nostru 
urări de noi și mari succese in con
struirea socialismului.

După adunarea festivă, ansamblul 
de cintece și dansuri populare „Ha- 
țegana" și corul Combinatxilui side
rurgic Hunedoara au prezentat un 
bogat program ai'tistic.

(Agerpres)
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..Nu sintem nici pe 
departe singura țară 
care caută căi spre o 
folosire rațională, gos
podărească a combusti
bilului șl energici", 
scrie cotidianul „Li- 
dova Demokracie" în 
articolul : „Drumul e- 
ficlenței — problema 
gospodăririi combusti
bilului și energici a 
devenit actuală" — 
care reflectă preocu
parea ce se manifes
tă și în Cehoslovacia 
pentru Închiderea ori
cărei supape dc folo
sire nerațională a com
bustibilului și ener
giei.

Consumul anual de 
combustibil pe locuitor 
atinge acum in Ceho
slovacia 5,6 tone, ceea 
ce — se apreciază aici 
— nu este in concor
danță cu eforturile ce 
se fac pentru a se ob
ține o maximă eficien
ță in realizarea produ
sului social și a veni
tului național. Pornin- 
du-se de aici, se con
sideri» deosebit de ac
tuală și justificată 
sarcina de a explora 
noi căi care să duca la 
utilizarea mai chibzui
tă a tuturor felurilor de 
combustibili, precum 
și a energici electrice. 
In acest scop a fost 
elaborat și se aplică, 
incă din 1971. odată cu 
lansarea actualului 
cincinal, „Programul 
de stat pentru folosirea 
rațională a combustibi
lului și energiei". 
Conform legislației
elaborate ulterior, fie-

cârti minister, unitaie 
economică, instituție 
centrală etc. au obli
gația de a aplica pre
vederile progi-amului, 
de a căuta neîncetat, 
la nivel central și 
local, mereu alte posi
bilități și căi care să 
ducă la utilizarea cit 
mai rațională a com
bustibilului și energiei 
electrice.

Obiectivul final al 
programului este 
pină la sfirșitul anului 
1974 să se obțină pe 
întreaga țară economii 
de cel puțin un milion 
tone de combustibil 
convențional. Anul tre
cut, in Cehoslovacia 
au fost consemnate 
peste 200 de ini
țiative îndreptate in 
direcția economisirii 
combustibilului și e- 
nergiei electrice, iar 
anul acesta au fost 
lansate 257 de acțiuni 
similare. în perioada 
1971—1973, numai in 
unitățile ce intra in 
componența a 9 mi
nistere economice im
portante s-a reușit 

se reducă cu iO 
la sută consumul de 
energie electrică. Pe 
baza unor analize 
recente, Inspectoratul 
energetic de stat ceho
slovac a ajuns lă con
cluzia că, printr-o se
rie de lucrări de ridi
care a parametrilor 
tehnici ai instalațiilor 
din termocentrale, pot 
fi economisiți anual 
1,23 miliarde kilowați 
oră. Totodată, anii- . 
carea in practică a re

ca

să

zultatelor unor recente 
studii întreprinse In 
scopul micșorării con
sumului de combus
tibil in termocentrale 
va putea reduce anual 
cu aproape un milion 
de tone cărbunele fo
losit in aceste unități, 
paralel cu obținerea 
unei producții supli
mentare de energie 
electrică.

Programul de stat 
amintit apreciază ca o 
sursă importantă de 
economisire a combus
tibilului înlocuirea 
tracțiunii cu aburi in 
transporturile pe calea 
ferată prin tracțiune 
electrică sau Diesel. 
Pe această cale, anul 
trecut s-au realizat in 
Cehoslovacia economii 
de peste 200 000 tone 
combustibil conv?n- 
țional. iar anul acesta 
urmează să se econo
misească circa 351 000 
tone.

„Mai mult ca 
— arăta ziarul 
mal sus — că 
aceasta nu vor 
liniște 
cienii, 
din Industria gazului, 
nici minerii țării. 
Pentru ca dificultățile 
energetice ale iernii 
să fie, pe cit posibil, 
reduse, trebuie să-și 
aducă contribuția, prin 
reducerea consumului 
de combustibil și ener
gie, toți compatrioții 
noștri".

sigur 
citat 
iarna 
avea 

nici energeti- 
nici lucrătorii

C. PRISACARU

R. S. F. IUGOSLAVIA

pe marile șantiere

'Gchipa de hochei a României e in
se! ;să in grupa B a campionatului 
mondial. Datele turneului C.M. : 
21—30 martie, în Iugoslavia. Pină 
atunci, timp puțin la dispoziție pen
tru pregătiri, atit de puțin incit se 
poate zice că jucătorii noștri iși vor 
petrece revelionul pe... gheață ! 
Acum, la sfirșitul lunii decembrie, 
lotul reprezentativ se află in Elve
ția. pentru două partide cu echipa 
olimpică a țării gazda și alte două 
meciuri cu formații de club care cu
prind și hocheiști profesioniști, toate 
patru intre 26 și 2 ianuarie. La 2 ia
nuarie. întoarcerea acasă și la clu
buri pentru, imediata reluare a cam
pionatului național — grupa A. cu 
etape din turul al doilea la 6 și 7 
ianuarie și cu ultima etapă a aces- 
iui tur la 12 și 13 ianuarie. Apoi, in 
a doua jumătate a lunii ianuarie se 
xra disputa turul al treilea al cam
pionatului, după sistemul de între-

cere prevăzut pentru turneul final 
al C.M.

Lotul reprezentativ’ — in care cel 
mai tinăr e Tureanu (19 ani), cel 
mai virstnic Varga (34 ani) — aflat 
in Elveția, e compus din 22 jucă
tori, media de virstă 22 de ani și ju
mătate. cu hocheiști aparținind la 
patru cluburi : Dinamo (11). Steaua 
(8), C.S. Miercurea Ciuc (2), Dună- 
rea Galați (1). Iată-i pe componenții 
lotului, cu precizarea că F.R.H. in
tenționează să includă și alti jucători 
care se vor evidenția pe parcursul 
campionatului : portari — Netedu, 
Dumitra?, Huțan Gh ; fundași — 
Varga, Ioniță. Sgincă. Gh. Florian. 
Iustinian. Malehin. Antal ; înaintași 
— Pană, Hutanu I. Huțanu II (li
nia 1). Costea, Tureanu, Axinte (li
nia 2). iar linia 3 iși caută compozi
ția definitivă intre Gheorghiu, Bașa, 
Bandaș, Nistor, MLclos și Herghele
giu.

In acest an. după cum se știe, 
clubul sportiv bucureștean Ra
pid a împlinit 50 de ani de exis
tentă. Manifestările 
această aniversare 
cheia astăzi, 27 
printr-o festivitate 
cu începere de la
sala de la Palatul C.F.R.

prilejuite de 
se vor în- 

decembrie, 
organizată, 

ora 15,30 în

DER SPIEGEL

MIERCUREA CIUC: întreceri 
pionierești

Miercuri, în palatul de gheață din 
Miercurea Ciuc a avut loc deschide
rea festivă a competiției sportive 
„Cupa a 25-a aniversare a Organiza
ției pionierilor". In cadrul acestei 
manifestări sportive, la care iau 
parte echipele reprezentative pio
nierești din 11 județe ale tării, vor 
avea loc limp de 4 zile întreceri la 
hochei, patinaj viteză și patinaj ar
tistic. întrecerile se vor desfășura 
atit la Miercurea Ciuc, cit și la bazele 
sportive din comunele Ciumani. Dă- 
nești, Mădărași, Sindominic, Sinsi- 
rr.ion, Sincrăieni și Sînmartin.
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TRAGERI LA SORȚI 
ALE UNOR INSTRUMENTE 

DE ECONOMISIRE
| Casa de Economii și Consem- 

naliuni face cunoscut celor in-
• teresați că tragerile la sorți 
i pentru trimestrul IV/1973 ale 

libretelor de economii cu ciști- 
I guri și libretelor de economii 
. cu dobindă și ciștiguri, precum 
1 șl tragerea la sorți pentru luna 
| decembrie a.c. a obligațiunilor 

C.E.C. vor avea loc luni, 31 dc-
I cembrie 1973, ora 12,30 in Ca- 
> pitală, în sala Clubului finanțe 
1 bănci (str. Doamnei nr. 2) Tia- 
j gerlle la sorți sint publice.

...Un sfîrșit dt an in 
care muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din 
construcții au înteme
iate motive de a fi 
satisfăcut! si mindri. 
Datorită muncii lor. 
pretutindeni in Iugo
slavia ' socialistă pei
sajele cunosc trans
formări. fata orașelor 
și satelor, a unor zone 
întregi trecind prin 
înnoiri continue. Iată 
citeva secvențe din ac
tivitatea constructori
lor iugoslavi.

— La Zenita. cetatea 
otelului, unde anul 
trecut s-a realizat o 
producție de l 000 000 
tone, peste 4 0U0 de 
constructori înfăptu
iesc proiectele din ca
drul fazei a doua a 
extinderii combinatu
lui care, potrivit pre
vederilor. va asigura 
în 1975 o producție de 
peste două ori si ju
mătate mai mare decît 
in 1972. Introducerea 
in procesul de pro
ducție a celor mai 
moderne mașini si u- 
tilaje are lcc in con
dițiile accelerării pre
gătirii cadrelor care 
vor opera cu ele.

— în Muutenegru, 
constructorii căii fera
te Belgrad—Bar stră
pung munții pentru a 
croi cale liberă ma
gistralei ce va lega 
capitala iugoslavă de 
Marea Adriatică l este 
calea cea mai scurtă, 
dar și cea mai crea de

un centru electronic 
unic. Proiectul res- 
nectiv prevede ame
najarea a 18 lacuri de 
acumulare, irigarea u- 
nei suprafețe de 
280 000 hectare si a- 
Dărarea Împotriva 
i___ a altdr
240 000 hectare., apro
vizionarea cu apă a 
întreprinderilor in
dustriale din bazinul 
Moravei, precum 
construcția unei hi
drocentrale ce 
furniza anual econo- un 

ore

realizat, deoarece trei 
pătrimi din lungimea 
ei străbate regiuni 
muntoase. Peste 250 
tuneluri, insumind 140 
klometri. 240 noduri 
și viaducte — sint 
citeva dintre obiecti- ........
vele componente '"ale inundațiilor
acestei mari lucrări. ■

— în regiunea Ko
sovo constructorii tra
duc in viată un pro
iect care, asa cum se 
apreciază aci. va mo
difica întreaga hartă 
economică a regiunii : 
sistemul de hidroame
liorații Ibar—Eepenaț. 
Al doilea ca mărime 
in Iugoslavia, 
mul respectiv 
elude patru 
două mari lacuri 
acumulare, două 
drocentrale, două sta
ții de pompare. o re
țea de canale insu
mind 260 kilometri și 
acoperind o suprafața 
de 3 500 kilometri pă
țeați, populata de o ju
mătate de milion de 
oameni. Realizarea lu
crării va asigura mari 
rezerve de apă pen
tru alimentarea în
treprinderilor indus
triale din această 
zonă bogată in zăcă
minte de crom, nichel 
etc. și irigarea unei 
suprafețe agricole de 
73 000 hectare.

— Ca urmare a 
crărilor aflate in curs 
de desfășurare, cursul 
riului Morava va fi 
controlat in 1985 de la

Siste- 
va in- 
baraje. 

de 
hi-

lu-

Și
va

miei naționale 
miliard kiloxvati 
energie electrică.

— In Istria, 
structorii continuă să 
asalteze masivul Uci- 
ka. Tunelul ce se 
sapă in munte va 
permite o legătură di
rectă intre această 
peninsulă si restul tă
rii. Pentru realizarea 
tunelului, 
peste 5 
constructorii 
să disloce ___
2(K) 000 metri cubi de 
piatră...

Am menționat doar 
citeva secvențe de pe 
marile șantiere ale 
Iugoslaviei. Ele ilus
trează deopotrivă po
tențialul creator al 
oamenilor muncii din 
Iugoslavia, însuflețirea 
și voința de care sint 
animați în opera de 
edificare a socialismu
lui.

con-

lung de 
kilometri, 

trebuie 
peste

S. MORCOVESCU

Adevăruri amare în Chile

întreprinderi ce fuseseră naționali
zate. Și suprafețele agricole naționa
lizate s-au întors la vechii stăpîni. 
Cu concernele de cupru „Kennecott" 
și „Anaconda", ale căror uriașe mine, 
„El Teniente" și „Chuquicamata", au

fost naționalizate, junta are de gind 
să inițieze tratative in vedere-a unor 
posibile despăgubiri.

Intre timp, juriștii croiesc, la co
manda generalilor, o constituție „pe 
măsură".

In cîteva
PLENARA COMITETULUI OLIM

PIC AL U.R.S.S. — La Moscova a 
ax ut loc recent plenara Comitetului 
olimpic al U.R.S.S.. in cadrul căreia 
Ko,-j>tantm Andrianov, președintele 
acestui for. a prezentat un raport pe 
marginea lucrărilor Congresului o- 
kmpic de la Vama. Plenara a 
probat candidatura orașului Mosco
va pentru »--••-•’~-
Olimpice de vară din anul 1980.

ANCHETA -------- -----
SPORT DIN UNGARLA. — Ancheta 
ziariștilor de sport din Ungaria l-a 
desemnat pe Geza Csapo (caiac-ca- 
noe) drept cel mai bun sportiv ma
ghiar al anului 1973. Pe locul doi a 
fost clasat Înotătorul Andras Hargi- 
tay.

La feminin, titlul de cea mai buna 
sportivă a fost atribuit scrimerei II- 
diko Tordassy. secundată de înotă
toare a Andrea Gyarmaty,

CICLISM. - TOTUȘI. MERCKX 
VA CONCURA. Contrar celor anun
țate- după suspendarea sa de către 
federația italiană. celebrul ciclist 
belgian Eddy Merckx iși va conti
nua activitatea competițională și in 
anul 1974. Aflat recent la Milano, 
dună o scurtă vacanță petrecută ;n 
Piemont. Eddy Merckx a declarat 
ziariștilor că anul viitor va parti
cipa din nou la ..Turul Franței". P? 
care l-a ciștigat pină acum de x>a- 
tru ort Mcrckx iși va face reintra
rea la sfirșitul lunii ianuarie cu pri
lejul campionatelor Belgiei xx: velo-

rînduri

a-

organizarea Jocurilor

ZIARIȘTILOR DE

drom acoperit. De asemenea. ci in- 
tenționcazfi să participe la Cursa de 
sase zile de la Anvers.

în ceea ce priveș’e traseul viito
rului Tur ciclist al Franței. Merckx 
l-a apreciat ca foarte dificil, dar. a 
adăugat rutierul belgian, voi încerca 
să obțin a cincea victorie, pentru a 
egala recordul lui Amquetil.

FOTBAL. — în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde in Indonezia, 
echipa O.F.K. Beograd a inxilnit. la 
Djakarta, formația locală Persija, pe 
care a învins-o cu scorul de 5—1 
(3—1). Golurile formației iugoslave 
au fost înscrise de Kresici (2). Bă
șici. D. Stefanovici și M. Stefano
vich

Federația de fotbal a Turciei a 
hotăril să nu mai programeze in 
nocturnă meciurile campionatului 
național. Decizia a fost luată ca ur
mare a consumului mare de electri
citate r>e stadioanele din Ankara Și 
Istanbul. în consecință. de acum 
înainte, toate partidele se vor des
fășura după-amiaza.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 26 DECEMBRIE 1973

FOND
1 002 979 
report.

Extragerea I : 23 17 29 30 1 26 
Extragerea, a II-*  : 27 35 10 31 33

GENERAL DE PREMII : 
lei din care 178 388 lei

Aproape zilnic presa chillană, te
leghidată de junta militară, publică 
știri „emoționante" cum un băiețel, 
de pildă, in loc să-și cumpere ghete 
de hochei, donează dolarii primiți 
in dar de la tatăl său. statului ; sau 
cum surorile X au renunțat la bi
juterii, iar soții Y chiar la verighete
— și acestea toate pentru a con
tribui la planul de reconstrucție na
țională.

Realitatea este că pentru mulți 
chilieni situația va fi. de acum 
Încolo, deosebit de gravă : la tre
cerea citorva luni de la singerosul 
puci împotriva 
vador Allende, se conturează din ce 
in ce mai clar că „reconstrucția" o 
vor suporta și finanța in primul 
rind aceia care nu posedă nici biju
terii și nici nu pot dărui copiilor 
lor dolari : muncitori, țărani, mici 
funcționari. Măsurile draconice sint 
menite să aducă economia chiliana 
pe o linie ce înseamnă anularea, pas 
cu pas, a înnoirilor aduse de gu
vernul Allende.

Astfel, militarii au dispus ca pc 
viitor săptămina de lucru a munci
torilor să fie mărită cu patru ore
— fără o majorare corespunzătoare a 
salariului. bineînțeles : copiii din 
cartiere nevoiașe să nu mai pri
mească gratuit un litru de lapte pe 
zi, ca in timpul guvernului Allende ; 
salariile să fie înghețate pe termen 
nelimitat, insă nu și prețurile, care 
vor fi stabilite „in mod liber" de 
către producători și importatori. Și,

guvernului Sal-

au stabilit și o. Întrucit militarii — .......... ,
nouă paritate pentru escudo — prin 
care importurile de alimente, de,...J______ ___ _________  de
pildă, s-au scumpit de circa 10 ori 
— prețurile au urcat vertiginos cu 
200 pină la 1 800 la sută !

Cei cu bani nu au fost afectați de 
noile măsuri. Cei cu venituri mici, 
in schimb, au mai puțin de mîncat. 
Ei nu se pot apăra in nici un fel, 
căci junta a desființat sindicatele, 
interzicind, totodată, orice fel de ac
tivitate sindicală, iar grevele sint 
considerate acte ilegale, de .sabotaj. 
Peste 100 000 de oameni ai muncii 
și-au pierdut din considerente poli
tice locul de muncă — dintre 
aceștia, 800 de La „El Teniente", cea 
mai mare mină de cupru la adincime 
din lume. Și aceasta încă nu e 
lucrul cel mai grav. Orice adept al 
Unității Populare este oricind in pe
ricol de a-și pierde libertatea sau 
chiar viața.

în acțiunile lor represive, militarii 
din Chile iși au aliații lor puternici : 
acele cercuri economice și indus
triale care, prin greve îndelungate 
și prin boicot, au urmărit ruinarea 
economiei țării. Industriașii din 
Chile au toate motivele să sprijine 
junta : la doar două săptămini de la 
puci, in cele mai multe întreprin
deri trecute de guvernul Unității 
Populare sub controjul de 6tat, vechii 
directori iși ocupau din nou fotoliile. 
Ceva mai tirziu, noul ministru al 
economiei dispunea retrocedarea 
către vechii proprietari a o mie de

GAZETTE DE LAUSANNE"

Dirijabilele, mijloacele
de transport ale viitorului?
Va păși aeronautica, înainte de 

sfirșitul acestui secol, intr-o nouă 
eră ? Pentru moment nu s-ar putea 
răspunde cu exactitate. Totuși, avind 
in vedere folosirea cu succes a pro
pulsiei atomice la submarine, nume
roși specialiști din mai multe țări 
concep in prezent planuri grandioase, 
care, in ochii unui profan, ar putea 
părea de domeniul literaturii științi- 
fico-fantastice : imense dirijabile cu 
cabine pentru pasageri pe mai multe 
niveluri, deservite de ascensoare ; 
cabine dormitor pentru membrii echi
pajului ; ateliere de Întreținere ; 
spații amenajate in cală pentru adă- 
postlrca avioanelor de legătură ; 
platforme pentru aterizarea elicopte- 
relor-taxi și, bine înțeles, toate ele
mentele confortului modern.

Firește, in aceste proiecte, in care 
tehnica ultramodernă se combină cu 
gigantismul, propulsia atomică consti
tuie un factor indispensabil. Recur
gerea la o astfel de forță motrice 
este pe deplin posibilă în cazul diri
jabilelor — chiar dacă instalarea u- 
nui reactor nuclear este astăzi incă

imposibil de realizat la avioane, din 
cauza greutății blindajului (de 
plumb) protector împotriva radiațiilor 
atomice și a distanței de cel puțin 
KM de m, oare, din motive de securi
tate. trebuie să separe reactorul de 
pasageri și de restul echipajului — 
întrucit aceste dirijabile vor putea 
atinge lungimea de 300 de metri.

Puternice motoare cu reacție, de 
ordinul a mai multe mii de cai pu
tere, ar putea asigura propulsia aces
tor mastodonți ai aerului cu un vo
lum intre 230 000 și 550 000 de metri 
cubi și capabili să transporte mai 
multe sute de pasageri.

Acestea ar fi, in linii mari, carac
teristicile proiectelor elaborate in 
S.U.A., U.R.S.S., R.F.G. și care pre
zintă drept principale avantaje : raza 
de acțiune nelimitată (s-a calculat că 
un dirijabil cu o „încărcătură" de o 
mie de pasageri poate face ocolul lu
mii folosind drept combustibil numai 
500 grame de uraniu 235), protejarea 
mediului Înconjurător împotriva zgo
motelor și a poluării și. în sfîrșit, 
prețul de cost economic pe unitate

de trafic efectuat, atit in ce privește 
pasagerii, cit și mărfurile.

Dacă aceste proiecte vor fi mate
rializate, la ce sarcini concrete ar pu
tea ele să răspundă ? Pentru pasa
geri ar constitui modalități inter
mediare de transport între avionul 
supersonic de mîine si marile pache
boturi — a căror viteză este in cel 
mai bun caz de maximum 45—55 km 
pe oră — și ar prezenta avantajul de 
a nu mai expune pasagerii la rău 
de avion sau de mare, grație inerției 
deosebit de mari (legate in mod di
rect. de dimensiunile dirijabilelor) și 
vitezei relativ reduse cu care acestea 
străbat atmosfera. Dirijabilele ar 
deveni, astfel, modul de transport 
ideal pentru croazierele aeriene lungi. 
Pentru mărfuri, astfel de dirijabile ar 
putea să asigure transportarea unor 
unități indivizibile de ordinul a 250 
de tone destinate lucrărilor de dru
muri și poduri, transportarea navelor 
spațiale spre locurile de lansare sau 
a instalațiilor grele necesare dezvol
tării resurselor naturale, pentru a nu 
cita decît citeva exemple. Trebuie ți
nut seama și de faptul că in timp ce 
cargoboturile de mare tonaj circulă 
cu o viteză maximă de 18—20 km pe 
oră. dirijabilele, acționate cu ajutorul 
energiei nucleare, pot dezvolta o vi
teză de 150 de km pe oră sau chiar 
mai mult.

Cind se vor materializa toate a- 
ceste proiecte uluitoare a căror evo
care îl fac pe omul de pe stradă să 
devină visător ? Pentru moment este 
greu de spus, dar progresele reali
zate de aeronautică in ultimele dece
nii arată că totul este posibil. Iar 
actuala penurie de carburanți, care a 
obligat multe companii aeriene să-și 
reducă, în proporții destul de mari, 
numărul zborurilor, este de natură să 
impulsioneze realizarea unor astfel 
de mijloace de transport revoluțio
nare.
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DUPĂ FAZA PRELIMINARĂ A CONFERINȚEI

DE PACE ÎN ORIENTUL APROPIAT .SOIUZ-13

Prima întrunire a grupului de lucru

r

g:

«m.U.

Ștefan Misiune încheiată cu succes DE
militar egipteano israelian

IVA 26 (Agerpres).
i. la Geneva, a avut loc n: - 
•unire a grupului de lucru 

cgipteano-israclian. consti- 
baza unei decizii adoptate de 
ani ii la prima faza a Confe- 
c la Geneva asupra Orienlu- 
■>-on;.T,. pentru examinarea 
t' i dezangajării forțelor do p<? 
de la Suez.

’ erile. care se desfășoară sub
N'.-t unilor Unite, au f?'’ 

e de Ensio Sii’.asvuo. repre-

!<■'■ Wridheim, si au durat

Din partea Israelului au participat 
generalul Mordechai Gur. colonelul 
Dov Sion și diplomatul David Ra-

va

in comunicat oficial al 
difuzai după încheierea re- 
se arată că participantii au 

t .principiile dezaneâjfirii. 
?r • :lii? convorbiri oroduc- 
viitoarele întrevederi".

:at>a ngiTranâ la negocieri a 
mpusâ din generalul Taha El 
b. « ■' ■•■.■.•Iul Ahmed Fouad

II ' -v expertul diplomatic Na
bil El Araby.

f-

DAMASC 26 (Agerpres). — Zeid 
R rii prim-minirtru și ministru de 
cxlornc al Iordaniei, a sosit miercuri 
la Damasc, fiind primit, in aceeași 
7',. do pro? dintele Siriei. Hafez El 
Xssad. cărui? i-a făcut o exnuncre 
asupra desfășurării primei faze a 
lucrâri’.o- Conferinței do la Geneva 
pentru Orientul Apropiat, ca și asu
pra punctului de vedere al Iordaniei 
in legătură cu această fază, relevă 
agen'ia Franco Pressc, De asemenea, 
in cursul întrevederii, premierul ior
danian a transmis șefului statului 
sirian un mesaj din partea regelui 
Hitssein.

La întrevedere a participat primul 
ministru al Siriei, Mohamad El 
Ayoub i.

TOKIO 26 
Di.ieonu). - 
Pi •- -edintele 
lui Central 
din Jnponi 
primi1 la se< 
varășul Lin Andrei, secretar 
Comitetului Central al Partidului 
Comur.irt Român, care face o vizită 
in Japonia, la invitația C.C. al P.C.J

Cit acosi prilej, tovarășul Ștefan 
An.i-'-; a adresat tovarășului Kenji 
Mmoto un salut frățesc din par
ii i .-rotarului general al Partidu
lui Comunist Român. tovarășul 
N ••'ia.' Coaușescu. Mulțumind, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J.. 
Koni’ Miyamoto, a adresat, la ria
dul său. un frățesc salut secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Roman, tovarășul Nicolae Ceaușe.scu. 

primire au mai participat 
Fuwa, membru al Pre- 
C C.. al Prezidiului Per- 
al C.C., șef al Secre- 

Mit.suhiro Kaneko. mem- 
.   .al Prezidiu- 

... ---- ,............adjunct

(Corespondență de la P 
Miercuri după-amiază. 
Prezidiului Comitetu- 
al Partidului Comunist 

ia. Kenji Miyamoto, l-a 
diul C.C. al P.C.J. pe to- 

cfan Andrei, secretar al 
i Central

La
Tet'iizo
zidiului
manent
tariatului...............
bru al Prezidiului C.C.. al 
lui Permanent al C.C.. șef

al Secretariatului. Tomio Nishizawa. 
membru al Prezidiului C.C.. al Pre
zidiului Permanent al C.C.. Hiroshi 
Kikunami. locțiitor al șefului Secției 
internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
Dună primire, președintele Prezi

diului C.C. al P.C.J.. Kenji Miya
moto. a oferit un dineu, la care, din 
partea japoneză, in afara tovarășilor 
prezonti la primire, au mai partici
pat Satomi Hakamada. vicepreședin
te al Prezidiului C.C. al P.C.J.. 
Shoichi Ichikawa, membru al Prezi
diului C.C.. al Prezidiului Permanent 
al C.C.. sef adjunct al Secretariatu
lui, Yoshikazu Ibaragi. membru al 
Prezidiului C.C.. membru al Secre
tariatului. Sadaharu Fujii. membru 
al Secretariatului. Eizoo Kobayashi, 
Hido.sato Numata, membri ai C.C., și 
Shunichi Nishizawa. membru su
pleant al C.C.

A luat parte, de asemenea, amba
sadorul României la Tokio. Nicolae 
Finanțu.

MOSCOVA

CAMBODGIA Noi poziții cucerite Protocol româno-turc

După opt zile de zbor in spațiul 
extraterestru și după efectuarea 
unui număr de 128 de rotații in ju
rul Pămintului, nava cosmică so
vietică „Soiuz-13" a aterizat, la 26 
decembrie, ora 10.50, la 200 km 
de orașul Karaganda (Kazahstan). 
După cum arăta in aceeași zi, in
tr-o emisiune televizată. Vladimir 
Șatalov, 
misiunii cosmice, aterizarea a pre
zentat . 
faptului că ni 
un „coridor" ceresc lipsit de norii 
groși ce acopereau cerul. Cu (oale 
acestea, cosmonauții au aterizat cu 
bine și au ieșit singuri din capsula 
parașutată, iar controlul medical a 
stabilit că starea sănătății lor este 
bună. Materialul obținut in cele 
8 zile de activitate cosmică de că
tre Pjotr Klimulc și Valentin 
bed ev este studiat cu atenție 
numeroși oameni de știință.

Complexele misiunii de cerce
tare încredințate echipajului la lan
sare și aprecierile preliminare a- 
supra roadelor zborului justifică 
pe deplin supranumele de „labora
tor cosmic" atribuit navei. Printre 
altele, cu ajutorul sistemului de te- 
lescoape „Orion-2". cosmonauții au 
obținut spectrograme ale stelelor 
din diferite constelații în diapazo
nul razelor ultraviolete. De ase-

unul din conducătorii
tinde dificultăți datorita 

ui s-n descoperit nici

Le- 
de

menea, au fost efectuate spectro- 
tjrații ale unor porțiuni ale supra
feței Pâmintului pentru obținerea 
de date privitoare la zăcăminte de 
bogății minerale pe teritoriul U- 
niunii Sovietice. Totodată, au fost 
efectuate, după părerea profesoru
lui sovietic Nikolai Gurovski, stu
dii promițătoare in legătură cu 
circulația singelui in creier, in di
ferite stadii ale adaptării la zbo
rul extraterestru. Tot in condițiile 
imponderabilității, cu ajutorul sis
temului „Oazis-2", au fost studiate 
posibilitățile de obținere a unei 
mase biologice albuminoase.

Programul de cercetări și expe
riențe a inclus, bineînțeles. și punc
tul „clasic", deși mereu nou prin 
componentele sale, anume siste
mul de navigație cosmică. De da
ta aceasta, accentul s-a pus pe 
studierea navigării in diferite re
gimuri de zbor, au fost verificate 
și încercate in mod complex sis
temele de bord. O însemnătate 
deosebită s-a acordat, de asemenea, 
proceselor de diriiare manuală și 
automată a navei. „Cosmonauții 
au lucrat cu precizie și siguranță" 
— a apreciat Alexei Eliseev, unul 
din conducătorii misiunii „So
iuz-13".

de forțele patriotice în jurul capitalei
Ambasadorul României

CAMBODGIA 26 
Forț ' 
ținu

(Agerpres). — 
patriotice cambodgiene con- 

t înainteze pe fronturile din 
i apropiere a capitalei Pnom 

F ’nh. cucerind noi poziții.
Agenția France Pressc relatează că 

două baze importante alo trupelor 
1 r.ol:st• . cea de la Krouch Soeuch, 
supusă mart: unui intens bombarda
ment de artilerie, precum și baza de 
la Prek Ampil, situate pe malul estic 
al fluviului Mekong, la 17 si respec
tiv 15 kilometri nord-est de capitală, 
au fost cucerite, miercuri dimineață, 
de forțele patriotice. Din cele citeva 
sute de soldați inamici staționați aici,

numai o foarte mică parte au reușit 
să fugă, traversind fluviul inot.

Lupte violente se desfășoară pe șo
seaua națională nr. 1. controlată de 
patrioți. sosea de care depinde si 
controlul transDorturilor ue fluviul 
Mekong. Totodată, capitala provin
cială Takeo, complet încercuită, a 
fost supusă, miercuri, de forțele pa
triotice unor atacuri succesive, cu 
mortiere.

MOSCOVA 26 — Corespondentul 
Agerpres N. Cretu transmite: Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ- 
nia_ in Uniunea Sovietică. Gheorghe 
Badrus, a fost primit, la 26 decem
brie. de P. N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

PRIVIND COLABORAREA 
IN DOMENIUL TURISMU

LUI

SKYLAB-3

DECLARAȚIA SECRETARIATULUI P. S. DIN CHILE

Laurențiu DUȚĂ
Moscova, 26

La trei ani de la inaugurarea ba- 
rajului înalt de la Assuan, a cărui 
realizare a antrenat transformări ra
dicale in înfățișarea văii Nilului, 
poporul egiptean înregistrează un 
nou și important succes in acțiunea 
de valorificare a resurselor sale na- 
tionale. Zilele acestea, la Heluan, 
localitate situată in imediata apro
piere a orașului Cairo Și cunoscută 
sub numele de „inima de oțel" a E- 
giptului. a fost dat in folosință cel 
de-al treilea furnal înalt al com- 
7 siderurgic. Operațiunea,
desfășurată in prezența vicepreșe
dintelui republicii. Mahmud Fawzi, 
a altor înalte personalități, a fost 
salutată de presa egipteană ca un 
eveniment deosebit in viața țării, 
mend, să contribuie la accelerarea 
procesului de industrializare și de 
valorificare, în interesul propriu, a 
bogatelor resurse de minereu de fier 
ale Egiptului.

..Complexul siderurgic de la He
luan — scrie ziarul ..AL AHRAM" 
— constituie pentru noi cel de-al 
doilea baraj înalt. Faptul că noul 
jurnal va ridica producția de fontă 
a complexului la un milion de tone 
anual, față de 300 000 cit este in pre
zent. și va contribui la sporirea ve- 
n<-.'.ui național cu 40 milioane lire 
în iecare an, reprezintă un punct 
de contară in dezvoltarea noastră 
i idustrială". „Complexul siderurgic 
a*  !a Heluan — scrie la rindul său 
..JOURNAL D'EGYPTE" — este o 
rouă d adă a persistenței, voinței 
Și hotăririi noastre de a continua

■ In ciuda situa
ție: d.i ' le pe care o traversează 
țara actualmente, Egiptul a reușit 

tennine cea mai mare construc
ts industrială din întregul Orient 
Apropiat".

Potn nt previziunilor, in 1975. nou
lui furnal i se va adăuga încă unul, 
care va face ca producția totală a 
complexului să ajungă la 2 milioa
ne tone de fontă și oțeL

PARIS 26 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității de Secre
tariatul Partidului Socialist din 
Chile, care se află in străinătate, se 
arată că autoritățile militare de la 
Santiago au intensificat măsurile de 
represiune, torturind și in'.emnițind. 
fără discriminare, pe patrioți. Încâl
cind cele mai elementare norme de 
azil și drepturile omului. Chiar in 
aceste condiții, continuă declarația, 
poporul chilian, clasa sa muncitoare 
și țărănimea, tineretul patriot, bazin- 
du-se pe tradiția lor solidă de liber
tate și luptă, preiau moștenirea re
voluționară și se pregătesc să scrie 
noile pagini ale istoriei chiliene. In 
context, a fost reamintită recenta 
declarație, emisă in condiții do ile
galitate. de tovarășul Carlos Altami
rano, secretarul general al par ti du-

lui, care a precizat liniile fundamen
tale in care trebuie să se desfășoare 
in etapa actuală lupta de eliberare 
a maselor.

Militanții socialiști chilieni adre
sează. in continuare, un apel la in
tensificarea sprijinului moral și ma
terial acordat patrioților chilieni, ce- 
rind tuturor popoarelor și guverne
lor iubitoare de libertate să se soli
darizeze cu această luptă, pentru ga
rantarea libertăților democratice, 
pentru respectarea dreptului de azil, 
pentru acordarea de autorizații de 
plecare exilaților. acordindu-se li
bertate și garantindu-se viața lide
rilor socialiști, a lui Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului Comu
nist, și a altor revoluționari și pa
trioți chilieni.

ANKARA 26 (Agerpres). — La An
kara a fost semnat Protocolul celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei mixte 
româno-turce privind colaborarea in 
domeniul turismului. Protocolul pre
vede dezvoltarea cooperării dintre 
agențiile de voiaj și automobil-clu- 
burile din ambele țâri in vederea a- 
tragerii turiștilor in mod reciproc 
pentru vizitarea României și Turciei 
și a atragerii turiștilor din terțe țări 
pentru vacanțe și excursii combinate 
in România și. respectiv, in Turcia. 
De asemenea, intre organismele de 
turism din cele două țări se vor efec
tua schimburi reciproce de materiale 
informative privind turismul, vizite 
de studii reciproce ale experților in 
turism și se va pregăti un document 
privind promovarea zonei Balcanilor 
ca o entitate turistică.

Activitate extravehiculară
HOUSTON 26 (Agerpres). — E- 

chipajul laboratorului spațial „Sky- 
lab" a realizat marți unul din prin
cipalele puncte din programul de 
lucru al misiunii — cea de-a doua 
și cea mai importantă activitate 
extravehiculară. Comandantul mi
siunii, Gerald Carr, și William 
Pogue „au pășit" in spațiul cos
mic. reușind să instaleze in afara 
laboratorului două camere de luat 
vederi — una pentru fotografierea 
Soarelui și cealaltă, prevăzută cu

16 filtre, pentru a lua imagini ale 
cometei Kohoutek.

Carr Și Pogue au efectuat nu
meroase fotografii ale cometei Ko
houtek, utilizind aparate prevăzu
te cu filtre speciale pentru ca ul
terior oamenii de știință să poată 
determina, cu ajutorul clișeelor ob
ținute. compoziția chimică a aglo
merării de gaze care formează nu
cleul și coada astrului.

Cei doi astronauți au 
laborator după aproape 
trecute in spațiu.

revenit in 
1 ore pe-

Cairo
Nicolae N. LUPU

Referendumul
din Birmania

RANGOON 26. — Corespondență de 
la Ion Puțmelu : Rezultatele par
țiale ale referendumului pentru a- 
probarea noii Constituții a Birmaniei. 
frsceput la 15 decembrie, indica o ma- 
joritate covirșitoare a voturilor favo
rabile. Datele comunicate de Comisia 
c-nirală electorală arată că 12 mili
oane din cele 14,5 milioane de voturi 
exprimate pină in prezent sint in 
sprijinul noii legi supreme.

Deși referendumul se va încheia pe 
întreg cuprinsul țârii la 31 decembrie, 
noua Constituție a fort virtual adop
ta’a. In baza ei, vor fi organizate, m- 
tre 27 ianuarie și 10 februarie 1974, 
a^eeri pentru prima Adunare Popu
lară a țării — organism unicameral 
ce va fi alcătuit din 600 de parla- 
mer.tari. Concomitent, se vor desfă
șura alegeri pentru consiliile popu- 
lare — organisme aâe administrației 
locale.

SEUL PUTERNICE MIȘCĂRI

ANTIDICTATORIALE
Lupta studențimii sud-coreene îm

potriva regimului dictatorial al lui 
Pak Cijan Hi și pentru democrati
zarea vieții sociale crește tot mai 
mult în intensitate. Conform știri
lor recente provenite din Seul, mii 
de studenți de la universitățile din 
capitală, ca si din alte orașe, conti
nuă, de mai bine de două luni, acțiu
nile viguroase prin care se pronunță 
pentru libertăți democratice si cer 
încetarea represiunilor polițienești 
împotriva elementelor progresiste.

Grevele și demonstrațiile studen
țești semnalate in ultimul timp sint 
considerate drept cele mai importan
te mișcări antiguvernamentale din 
Coreea de Sud de la venirea la pu
tere. in 1961. a actualului regim. „Re
gimul lui Pak Cijan Hi a ajuns vi
zibil la strimtoare, sub presiunea pu
ternicelor acțiuni studențești îndrep
tate împotriva sa" — notează revis
ta vest-germană „Der Spiegel". In 
fata acestei situații, autoritățile au 
trecut la represalii singeroase. Dar 
nici intervenția brutală a poliției, 
nici arestările operate, nici „subti
la" manevră de așa-zisă remaniere 
a cabinetului sud-coreean nu au pu
tut stăvili amploarea mișcării reven
dicative studențești.

..Sintem contra regimului dictato
rial „Puneți imediat in libertate 
studenții arestați ...Asigurați liber
tatea cuvintului !“ Sub aceste lo
zinci. studenții din Seul au organi
zat pe străzile orașului o manifes
tație de protest împotriva represiu
nilor polițienești. Intr-o rezoluție a- 
doptată de participantii la manifes
tație se cere, printre altele. „înce
tarea imediată a persecuțiilor si tor
turilor la care sini supuși studenții 
și alte personalități arestate, abolirea 
imediată a politicii represive si des
ființarea de urgentă a serviciilor se-

crete de informații, care controlează 
toate sectoarele vieții publice și 
particulare".

Puternicele acțiuni studențești din 
Coreea de Sud sint o Consecință a 
m mulțumirilor si indignării față de 
regimul dictatorial acumulate in rin- 
durile populației in decursul ultimi
lor ani.

„Coreea de Sud s-a săturat de dic
tatură. Vremea regimului Pak Cijan 
Hi a trecut" — declara revistei vest- 
gemiane menționate un cunoscut 
profesor al Universității Koryo din 
Scul. O confirmare a adevărului cu
prins in aceste cuvinte o constituie 
si faptul că. in ultima vreme. lupta 
împotriva dictaturii cuprinde catego
rii din ce in ce mai largi ale popu
lației sud-coreene. Studenților li s-au 
alăturat numeroase cadre didactice, 
ziariști, oameni de cultură. reDre- 
zentanți ai religiei.

Recent, „Consiliul național pentru 
salvarea democrației" — organizație 
a forțelor democratice sud-coreene 
— a dat publicității o declarație în 
care se arată că „regimul Iui Pak 
Cijan Hi trece in prezent prin cea 
mai acută criză din istoria sa. atit 
pe plan intern, cit și extern. Acesta 
este un rezultat natural al atrocită
ților si crimelor comise împotriva 
patriei și națiunii".

Actualele acțiuni revendicative ale 
studenților sud-corecni reprezintă o 
parte componentă a unei ample miș
cări populare, al cărei principal o- 
biectiv il constituie înlăturarea re
gimului antidemocratic, garantarea 
deplină a drepturilor și libertăților 
populației, realizarea dezideratului 
major al întregii națiuni coreene — 
reunificarea pașnică și democratică 
a patriei sale.

Eugen IONESCU

t

Cei trei 
laboratorului 
țial 
fața unui tradițio
nal brad de Anul 
Nou, pe care l-au 
improvizat din ma
teriale aflate la bord

APEL AL P.C. DIN ECUADOR
QUITO 26 (Agerpres). — Intr-o de

clarație oficială publicată in ziarul 
„El Pueblo". Partidul Comunist din 
Ecuador adresează tuturor forțelor 
democratice și progresiste din țară 
chemarea de a sprijini măsurile a- 
doptate de guvernul ecuadorian. in 
vederea aplicării legii privind refor
ma agrară — informează agenția 
Prensa Latina. Documentul relevă 
importanța hotăririi autorităților de 
a considera ca „zone prioritare" de 
reformă agrară toate proprietățile 
care nu sini cultivate in proporție de 
90 la sută din suprafața lor totală.

membri al 
spa- 

„Skylab" in

Ședința Adunării Federale a R. S. F. Iugoslavia* >
BELGRAD 26. (Corespondență de 

la S. Morcovescu). — Adunarea Fe
derală a R.S.F. Iugoslavia s-a în
trunit miercuri in ultima sa ședință 
din acest an.

în cadrul ședinței comune a tu
turor camerelor Adunării, deputății 
au ales pe Sreta Kovacevici și Ida 
Szabo in Prezidiul R.S.F.I.

Gomal Biedici. președintele Consi
liului Executiv Federal, a prezentat, 
apoi, ia cadrul ședinței comune a 
două dintre camere — Consiliul Po
poarelor și Consiliul Economic — o 
expunere, in care a analizat situația 
economică a țării și a schițat sarci
nile pe plan economic pentru anul 
viitor.

Amintind că anul viitor va fi un 
an de mari evenimente politice și

social-economice, cum ar fi adopta
rea noii Constituții și Congresul al 
X-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, vorbitorul a relevat că 
acestea iși vor pune amprenta și 
asupra dezvoltării economice, contri
buind la rezolvarea celor mai actua
le probleme in avert domeniu. Baza 
politicii de dezvoltare economică si 
socială, a afirmat el. o constitui? 
grăbirea și îmbunătățirea structurii 
producției. ridicarea productivității 
muncii și sporirea rentabilității eco
nomiei.

Secretarul federal pentru proble
mele financiare a prezentat in fața 
deputaților Consiliului Popoarelor și 
Consiliului Social-Politic, proiectul 
bugetului Federației pe 1974.

agențiile de presă
Ld Riyd a GVUt Ioc solemnita" 

tea inminării Ordinului „Prietenia 
popoarelor", cu care R.S.S. Letonă_ a 
fost decorată in luna decembrie 1972. 
împreună cu toate republicile unio
nale. cu ocazia sărbătoririi celei de-a 
50-a aniversări a constituirii U.R.S.S. 
La solemnitate a participat Nikolai 
Podgomii. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

exterminării fizice treptate. Delega
ția G.R.P. al R.V.S. a cerut părții 
saigoneze să pună capăt acțiunilor 
sale ilegale, să reia activitățile in 
cadrul planului asupra căruia s-a 
convenit in iulie a.c. și să furnizeze 
listele complete cu persoanele civile 
și membrii personalului militar a- 
flați in stare de detenție.

Sesiunea Adunării
Populare a R. P. Albania

TIRANA 26 (Agerpres). — în pre
zenta conducătorilor de partid și de 
stat ai R.P. Albania, la Tirana au 
început lucrările celei de-a 7-a se
siuni a Adunării Populare — anunță 
agenția A.T.A.

Ordinea de zi a actualei sesiuni cu
prinde verificarea mandatelor unor 
deputați aleși între sesiuni, dezbate
rea proiectului de lege asupra pla
nului de stat de dezvoltare a econo
miei și culturii pe anul 1974, proiec
tul de lege asupra Bugetului de stat 
pe anul 1974 și aprobarea unor de
crete promulgate de Prezidiul Adu
nării Populare.

transmit
Costul vieții în Filipine a 

sporit, in cursul anului 1973. cu 28.8 
la sută, iar puterea de cumpărare a 
pesoului național s-a redus la a- 
proape jumătate față de cea din 
anul 1965 — a anunțat Banca Cen
trală filipineză.

La Seul, poliția intervine, arestind po studenții particlpanți la demonstrațiile 
antiguvernamentale

Al IlI-lea Congres al
F.E.E.M. (Federația studențească 
din invățămintul mediu) și-a deschis 
lucrările la Havana in prezența lui 
Isidoro Malmierca, ' ’
cretariatului C.C. al P.C. din Cuba, a 
altor conducători ri . ' .
stat. Raportul la congres, prezentat 
de Luis Aleman, președintele 
F.E.E.M.. a trecut in revistă activi
tatea federației in perioada dintre 
cele două congrese și a anunțat cu
prinderea pină in 1976 in institutele 
pedagogice din Cuba a 7 000 de tineri, 
viitori profesori in invățămintul me-

membru al Se-
de partid și de

La convorbirile dintre 
cele două părți sud-vietna- 
mOZ6 care se desfășoară în Viet
namul de Sud. delegația militară a 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud a denunțat ferm administrația 
saigoneză pentru faptul că aceasta 
continuă să mențină, in mod ilegal, 
in inchisori 200 000 de persoane ci
vile, care sint supuse torturilor și

0 delegație economică 
egipteană va ctec,ua’ in ianuarie 

1974, o vizită de două săptămini la 
Pekin, pentru a discuta o serie de 
probleme privind participarea R. P. 
Chineze la realizarea unor proiecte 
industriale egiptene.

Asociația armatorilor 
brazilieni și vest-europeni 
și-a făcut cunoscută in mod oficial 
intenția de a proceda la o sporire 
a suprataxei de alimentare cu com
bustibil a navelor, fixată, in prezent, 
la 5 la sută. Măsura va intra in vi
goare din ianuarie anul viitor.

Societate mixtă algeria- 
no-congoleză. A1seria W"- 
blica Populară Congo au convenit, 
printr-un acord, să creeze o socie
tate mixtă pentru exploatarea in 
comun a resurselor congoleze in do
meniul lemnului. Un alt acord inter
venit între cele două țări se referă 
la formarea de cadre tehnice congo
leze in Algeria, pentru diferite spe
cialități.

Primul ministru olandez, 
Joop den Uyl. s-a referit într-un 
interviu la DOsibilitatea unei even
tuale creșteri a prețului la gazele 
naturale pe care Olanda le exportă 
in unele țări ale Pieței comune. (O- 
landa ocupă locul patru in lume în 
rindul țărilor deținătoare de gaze 
naturale). Măsura preconizată — 
care, potrivit afirmațiilor primului 
ministru, se va face pe etape, are ca 
scop să alinieze 
prețul mereu în 
lului.

prețul cazului la 
creștere al petro-

a luat sfirșit unaIn Spania
dintre cele mai 
gistrate in ultima vreme, 
vorba de acțiunea grevistă 
a cuprins aproximativ 13 000 de mi
neri de la minele de cărbune ale 
Societății Hunosa, declanșată la 5 
noiembrie in vederea imbunătățirii 
condițiilor de muncă și de trai ale 
minerilor. Purtătorul de cuvint al 
Societății Hunosa nu a făcut nici o 
precizare privind felul în care a fost 
soluționat Îndelungatul conflict de 
muncă.

mari greve înre- 
in ultima vreme. Este 

de acțiunea grevistă care

de combustibil a determinat pe 
unii întreprinzători din Olanda, 
cea mai greu lovită dintre toate 
statele occidentale, să cutreiere 
propria țară, ca și țările vCcine, 
pentru a descoperi și cumpăra 
mijloace de locomoție cu trac
țiune hipo. Trăsuri, călești, ca
briolete vechi, care zăceau de 
multă vreme in remizele unor 
ferme, sint scoase la lumină și 
renovate. Unul din acești intre- 
prinzâtori, Franțois Soons, a a- 
chiziționat pină in prezent 15... 
hipomobile. pe care intenționea
ză să le lanseze pe străzile ora
șelor olandeze.

• CĂPITANUL - ESTE 
MAMA. Motonava „Bieszc- 
zady", aflată sub comanda Da- 
nutei Kobylinska-Walas. a por
nit într-o călătorie de mai 
multe zile pe mare. Danuta este 
singura femeie din Polonia po
sesoare a unei licențe de căpi
tan de cursă lungă. Fiecare iti
nerar parcurs este, de fapt, o 
adevărată „călătorie de fami
lie". Alături de căpitan. în ca
litate de prim-ofițer, pe vas lu
crează și soțul ei. Czeslaw, iar 
fiul lor, Konrad, este ajutor de 
matroz.

• COLONII DE... FUR
NICI. După cum a reieșit din- 
tr-un studiu efectuat Ia Wurz
burg (R.F.G.), cele mai vajnice 
apărătoare ale pădurii impo- 
triva insectelor dăunătoare de 
tot felul sint furnicile. Astfel, 
prin amenajarea a 30 furnicare 
pe terenurile exnerimentale ale 
Observatorului de la Wurzburg 
ru fost curățite in scurt timp 
15 hectare de pădure. Dar a- 
cești apărători neinfricațî ai 
pădurii au, cum e și firesc, 
dușmanii lor. Pentru înlocuirea 
furnicilor distruse, mai ales de 
către ciocăni tori, la Wurzburg 
s-a trecut în ultimul timp la 
creșterea pe scară largă a fur
nicilor de pădure. Pe baza ex
perienței ciștigate aici, mai mul
te țări din Europa și de peste 
Ocean caută să-și mărească a- 
cum și ele „șeptelul" de furnici.

• DIN MATERIALE 
PLASTICE UZATE - PA
NOURI DE CONSTRUC-
J|j Japonezii au obținut un 
material de construcție de cea 
mai bună calitate prin recondi- 
ționarea obiectelor vechi din 
material plastic. Procesul teh
nologic elaborat de ei constă in 
scufundarea materialelor plas
tice într-o baie de ulei încălzit
la 170 grade, in care acestea se 
topesc. Apoi, amestecul obținut 
este trecut prin filtre și presat 
sub formă de panouri, care se 
folosesc la confecționarea pe
reților clădirilor. Noul material 
de construcție este la ful de re
zistent ca piatra, nu arde, poate 
fi vopsit cu ușurință și are ca
lități fonoizolante excepționale.

• SURPRIZELE MU
ZICII UȘOARE. Concursul 
de jazz organizat în orașul a- 
merican Checkers (statui Ohio) 
s-a încheiat cu o surpriză : din- ■/ 
tre cele 21 de orchestre parti
cipante la concurs. învingătoa
re a ieșit cea a azilului orășe
nesc de bătrini. Vîrsta medie a 
membrilor ei — 74 de ani !

• FLIPPER A DEVENIT
VĂDUV". Delfinul FliP- 

per", îndrăgit de milioane de 
telespectatori de pe toate meri
dianele lumii, inclusiv din țara 
noastră, a devenit văduv. Par
tenera sa „Lady" a decedat, din 
motive pină acum necunoscute, 
în timpul unui turneu în străi
nătate.

VOISIN,
ai 

din viață, 
de ani. Con- 

și

• GABRIEL
unul din pionierii francezi 
aviației, a încetat 
în virstă de 93 ... .
temporan cu Louis Bleriot 
Henry Farman, Voisin a fon
dat in 1905 prima uzină de avi
oane din lume, in apropiere de 
Paris. La bordul primului avion 
construit aici, Farman a bătut 
succesiv, in 1907 și 1908, recor
dul de distanță, parcurgind 771 
și respectiv 1 000 m. In cursul 
primului război mondial. Voisin 
a construit 10 400 avioane de re
cunoaștere și bombardament, 
cea dinții luptă aeriană avi nd 
loc intre un avion „Voisin G3" 
și un aparat german. In sfirșit, 
el a fost primul in Europa care 
a construit un hidroavion. După 
1918, Voisin a trecut la proiec
tarea de automobile.

• SCUFUNDAREA FE
RIBOTULUI „JAMBELI", 
în apropierea insulei Puna, din 
golful Guayaquil, s-a soldat cu 
peste 150 de morii și circa 20 
de persoane date dispărute. E- 
chipele de salvare au reușit să 
descopere numai 152 de supra
viețuitori. Potrivit afirmației 
autorităților navale, naufragiul 
feribotului „Jambeli" poate fi 
considerat ca cel mai mare de
zastru din istoria navigației e- 
cuadoriene.
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