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CONVORBIRI DESPRE EFICIENTĂ IN INDUSTRIA
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Sec{ia montai locomotive de la uzina „23 August" din Capitalâ

Ritm înalt
CONSTRUCȚIA DE MAȘINI GRELE

_ ■ » ’ de lucru din
Interlocutor t ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, ing. loan AVRAM primele zile
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— Care sînt, după opinia dv., 
principalii indicatori care defi
nesc cel mai exact eficiența eco
nomică in industria construcții
lor de mașini grele în anul 
1974 ?

— Din capul locului, vreau 
precizez că eficienta economică 
apreciată, în general, ca raport 
tre efect și efort productiv —
poate fi privită prin prisma unui 
singur indicator. Eficiența nu înseam
nă numai beneficiu sau rentabilitate, 
productivitate, competitivitate sau 
grad de modernizare, producție netă 
sau venit net, ci toate la un loc, în
tr-o întrepătrundere firească. In a- 
cest an. pe ansamblul ministerului 
se înregistrează creșteri substanțiale 
față de 1973, la fiecare din indica
torii amintiți. Astfel, beneficiile spo
resc cu 30 la sută, venitul net cu 35 
la sută, rentabilitatea ajunge la a- 
proape 25 Ia sută. In concluzie, pot 
aprecia că 1974 va fi anul unei ade
vărate cotituri în domeniul 
ței producției.

— Totuși, din suita 
indicatori, căruia ii 
mai multă pondere ?

— Pentru o industrie în 
nicitatea devine modul ei
tentă cotidiană, socotesc că gradul 
de modernitate și competitivitate, de 
Înnoire a producției poate să defi
nească intr-o măsură foarte cuprin
zătoare și expresiv eficiența econo
mică. Prin grad de modernitate și 
competitivitate înțeleg, în primul 
rînd, capacitatea pe care o are 
o industrie de a-și folosi cu maxi
mum de eficiență toate resursele, 
pentru realizarea unor produse noi. 
de maxim randament, la nivelul e- 
xigențelor tehnicii contemporane. A- 
mintesc, in această ordine de idei, 
că in 1974 peste 66 la sută din ma
șinile șl utilajele fabricate tn între
prinderile noastre vor fi noi sau mo
dernizate, depășind astfel ponderea 
stabilită pentru sfirșitul cincinalului. 
Beneficiul, productivitatea s.a. sint 
indicatori asupra cărora ne concen
trăm, în mod deosebit, atenția în în
treaga noastră activitate, dar ei nu 
redau. întotdeauna, exact, efortul de 
acțiune și gîndire și spiritul gospo
dăresc, ei puțind fi influențați prin 
modificările structurale, prin prețu
rile practicate într-o perioadă sau 
alta, sau printr-o circulație intensă 
a producției. Cînd discutăm despre 
eficientă, socotim că trebuie să ne 
gîndim nu îngust, departamental, nu
mai la rentabilitatea unui produs, ci 
și la efectele pe care le determină, 
în primul rînd la efectele pe 
care le va avea acest produs 
în utilizare la beneficiar. Dacă 
ar fi fost să situăm în centrul a- 
tenției sporirea în sine a rentabili
tății. n-am mai pune atîta accent 
pe fabricarea autocamioanelor „Ro- 
man-Diesel", sau a turbinelor de 330 
MW, sau a unor utilaje tehnologice, 
la care rentabilitatea se situează în 
acest an la mai puțin de jumătate 
din cea planificată pe ansamblul mi
nisterului.

— Sâ revenim la ideea mo
dernității. In cazul, de pildă, al 
autocamioanelor Diesel, produs 
nou, cum explicați ci ele sint

eficiente, cu toate că rentabili
tatea lor. in prezent, este mai 
mică ?

— Notați că aceste autocamioane 
au capacități mai mari decît tipu
rile SR. că au o „durată de viață" 
de exploatare de 3—4 ori mai mare. 
Prin poziția pe care o avem în e- 
conomie — și anume de producător 
și furnizor de mașini și utilaje — nu 
ne este îngăduită viziunea îngust 
departamentală asupra eficienței. A- 
ceasta nu înseamnă, nicidecum, că 
fie chiar și la produsele amintite nu 
există încă multe rezerve de creș
tere a eficienței, care trebuie să fie 
fructificate în acest an. Mă gîndesc 
la ponderea încă mare a cheltuieli
lor materiale, la depășirea consumu
rilor normate la metal și, mai ales, 
la îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație — domeniu în care va trebui 
să ne concentrăm în mod deosebit 
atenția. Vreau să subliniez, aici, 
că oricît de înalte vor fi per
formanțele tehnice atinse de un pro
dus la un moment dat, ele nu pot 
fi rupte de condițiile, de parametrii 
economici ce îl caracterizează ; în 
perspectiva eficienței, însușirea de 
produs nou sau modernizat nu o pu
tem atribui decît aceluia care asigură 
în condiții optime armonizarea dintre 
nivelul tehnic și efectul economic, la 
nivelul ramurii sau al economiei.

— Știm că in 12 întreprinderi 
ale ministerului pe care il con
duceți s-a urmărit in mod ex- 

* perimental indicatorul „produc
ția netă". Acum, după cum s-a 
anunțat, acest indicator se cal
culează obligatoriu in toate în
treprinderile. Ce calități deose
bite aprcciați eă are noul indi
cator „producția netă", pe baza 
rezultatelor obținute de cele 12 
unități 7

— De fapt, se discută de mai mult 
timp despre acest indicator. în esen
ță, el se obține prin scăderea din va
loarea producției globale în prețuri 
curente a cheltuielilor materiale. 
Socotesc că producția netă este un 
indicator bun. Desigur concluzii mai 
cuprinzătoare vor putea fi formulate 
în sectorul nostru numai după o pe
rioadă de timp, date fiind diversifi
carea complexă ca și unele modificări 
structurale ce apar în realizarea pla
nului de producție, ca urmare a so
licitărilor din economie. Prin introdu
cerea producției nete se va pune ca
păt circulației neplanificate a produ
selor între unitățile constructoare de 
mașini, de dragul realizării cu orice 
scop a unor indicatori ; totodată, prin 
utilizarea producției nete apare mai 
evident efortul propriu al fiecărei în
treprinderi pentru reducerea cheltu
ielilor materiale, creșterea gradului 
de complexitate, a cantității de mun
că și inteligență înmagazinate în pro
dusele noastre pentru ridicarea per
formanțelor lor prin Înnoire și mo
dernizare.

— Iar ne-am întors la înnoiri 
și modernizări. In context, ce 
noutăți puteți anunța beneficia
rilor prin înfăptuirea îndatori
rilor ce revin ministerului din 
programul de economisire a

energiei și combustibilului tn 
domeniul fabricării de utilaje 
energetice cu randamente eco
nomice superioare ?

— In spiritul sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, punem un ac
cent deosebit pe asimilarea utilaje
lor energetice destinate folosirii 
combustibililor inferiori — ligniți și 
șisturi bituminoase. In cursul acestui 
an vom definitiva proiectul ca
zanului de 520 tone abur/oră pe bază 
de șisturi și vom organiza livrarea’ 
echipamentelor, astfel ca primul bloc 
să fie pus în funcțiune în trimestrul 
IV din 1978. Pentru valorificarea su
perioară a resurselor hidroenergetice 
ale țării am inclus în plan crearea 
de noi tipuri de turbine hidraulice. 
Sint prevăzute, de asemenea, sar
cini pentru îmbunătățirea randamen
telor energetice la instalațiile de ar
dere, cuptoare și la alte utilaje teh
nologice. Pe această linie s-a tipizat 
gama de arzătoare de uz general, re- 
ducînd numărul acestora cu 50 la 
sută. Din cele 34 tipodimensiuni pro
iectate sînt omologate 19 care intră 
în fabricație centralizată la Intre-

Convorbire replizatd de
Viorel SALAGEAN

(Continuare in pag. a III-a)
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Directorul, cu care stăteam de vorbă într-o hală a 
fabricii de prelucrare a lemnului, și-a îndreptat la 
un moment da.t arătătorul spre bătrînelul îndesat si 
scund, care se agita febril lingă o stivă înaltă de 
cherestea.

— 11 vedeți ? E, în același timp, „teroarea" 
și îngerul nostru păzitor I E un „ocemist".

— Ce-i asta ?
— Un reprezentant al Oficiului de 

al mărfurilor. Adică, mai pe românește,

noastră

control 
e cel 

care ne face ultimul examen al calității produselor 
de export înainte de a le expedia clientilor de peste 
hotare. Excepțional specialist, ne înclinăm cu toții în 
fata competentei lui. de altminteri a condus ani de-a 
rîndul o întreprindere forestieră, are o experiență de 
decenii în meserie. Deși a ieșit de citi va ani la pen-

PICĂTURA DE CERNEALĂ i
sie. nu se coate despărți de lemn și de pădure — 
pasiunea lui de-o viață — și, în cele cîteva luni din 
an îngăduite de lege, se angajează ca „ocemist". Une- • 
ori ne mai certăm cu el. deoarece e intransigent pînă ■ 
la împietrire, un adevărat ..incoruptibil", cum i se 
spune pe aici. Nu ți-ar admite la export o seîndură 
cu o cît de mică fisură nici dacă te-ai tîrî în ge
nunchi în fața lui. Dar pînă la urmă îi dăm drep
tate. căci chiar si o scindură. dacă te gindesti mai 
bine, reprezintă. în ochii străinilor, fața țării. ■

Mijindu-și privirea spre bătrinelul îndesat și scund. ■ 
care tocmai făcea nu știu ce severă observație unui 
șef de atelier, directorul adăugă :

— Și ar mai fi de spus ceva despre anonimatul care . 
înconjoară această muncă atît de însemnată pentru 
prestigiul economiei noastre. Un anonimat nemeritat, 
credeti-mă ! Sînt zeci și sute de asemenea „occmiști" • 
care, deși aduc o contribuție, aș zice, indispensabilă 
la realizările cu care ne înfățișăm străinătății, sînt 
foarte rar pomeniți prin presă... Ar trebui neîntîrziat I 
reparată această omisiune... ■

Nu încape îndoială că aveți toată dreptatea, tova
rășe director. Drept care am și așternut pe hîrtie 
aceste rinduri. în semn de omagiu nu numai pentru 
. ocemiști". dar și pentru toți ceilalți oameni care, cu 
aleasă modestie, lși fac datoria pretutindeni unde 
e o cărămidă de pus la edificiul înfăptuirilor noastre. I

Victor BÎRLADEANU _l

Rezultatele eforturilor depu
se de oțelari. furnaliști. lamina
tori și cocsori in prima săptă- 
mînă a anului consemnează, 
peste planul la zi, obținerea a 
1 230 tone fontă, a aproape 3 000 
tone oțel, ă circa 1 000 tone la
minate finite pline și a peste 
600 tone cocs metalurgic. Aces
te cifre relevă ritmul intens în 
care se realizează, de la bun 
început, producția de metal în 
noul an, cînd prevederile mar
chează o creștere de 14,6 la 
sută față de cele din anul tre
cut. Trebuie, de asemenea, pre
cizat că sarcinile cantitative se 
îmbină armonios cu laturile ca
litative ale activității. Se depun 
eforturi pe linia diversificării și 
îmbunătățirii structurii produc
ției. Va fi asimilată în fabricație 
tabla inoxidabilă laminată la cald 
și vor începe lucrările de dez
voltare a secției pentru table 
subțiri laminate la rece, produ
se care vor permite constructo
rilor de mașini să realizeze o 
gamă mai largă de utilaje și 
agregate cu performanțe teh
nico-economice înalte.

(Agerpres)

<

f-----------------
Sint certitudini că anul 

‘74 va fi și pentru colecti
vul din marca întreprin
dere bucureșteană „23 
August" un an de mun
că hotărită pentru com
primarea cincinalului, de 
creștere a eficienței eco
nomice în toate comparti
mentele sale. Aceste cer
titudini se deslușesc în 
faptele cotidiene ale mun
citorilor, în producția de 
început a acestui an.

...Așadar, zilele acestea, 
la „23 August" se redi- 
mensionează din mers 
potențialul de forțe uma
ne șl materiale : se per
fecționează organizarea 
întrecerii socialiste ; se 
urgentează aprovizionări
le. Organizațiile de par
tid pregătesc dezbaterea, 
în adunările generale, a 
principalelor probleme de 
producție, specifice fiecă
rei secții. în pavilionul 
administrativ s-a întru
nit comitetul oamenilor 
muncii. Uzina se gră
bește.

Principal este că activi
tatea de producție a in
trat in plin. Zece vagoa
ne, îi» greutate de 335 
tone, trec zilnic de poarta 
uzinei, transportînd spre 
diferite șantiere echipa
ment tehnologic. Nu sint 
restanțe, ci produse de 
cea mai mare însemnă
tate, realizate peste plan 
în anul trecut și finaliza
te în aceste zile : paturi 
cu role pentru Combina
tul siderurgic de la Ga
lați, utilaje siderurgice 
pentru Hunedoara, va
goane siderurgice pentru 
tînăra oțelărie de la Tîr- 
goviște... Altă poartă a 
uzinei se deschide larg 
lăsînd să treacă spre de
pozite 0 lungă garnitură

de tren încărcată cu ni
sipuri pentru turnătorii.

La montajul general au 
și intrat primele cinci lo
comotive de 1 250 CP, din 
cele 30 planificate în luna 
ianuarie. Patru sînt pen
tru export. Stau plantate 
pe liniile ferate în hala 
care seamănă cu un de
pou, lăsîndu-se în voia

însăși o adevărată uzină 
— planul pe această lună 
prevede montarea unui 
lot de 60 de motoare — 
față de 46, cit a fost me
dia lunară In anul trecut.

Detaliile bunei organi
zări se deslușesc lesne. 
Mașinile sînt bine încăr
cate. „Timpul nu așteap
tă..." Producția de mo-

----- ------------ N
costai secții, unde sînt 
concentrate forte dintre 
cele mai calificate.
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Pentru îmbunâtâțlrea circulației la Suceava a fost dat de curînd in 
funcțiune un nou viaduct Foto : E. Dichiseanu

UZINA
SE GRĂBEȘTE...

însemnări de reporter 
de la „23 August" - București

Desigur, pe parcurs, 
greutățile nu-s excluse ; 
dar unele sînt previzibile 
și. in consecință, de pe 
acum se iau măsuri. O 
producție complexă și 
vastă, ca aceea a între
prinderii la care ne refe
rim. nu e scutită nici de 
neprevăzut. Dar impor
tant și specific pentru „23 
August", în acest început 
de an, este faptul că s-au 
deschis simultan lucrările 
de fabricație la utilaje 
destinate beneficiarilor 
interni și la export. Ceea 
ce demonstrează că grija 
pentru sporirea eficienței 
economice pe toate planu
rile a intrat în drepturile 
sale legitime.

echipelor de montori 
reorganizate anul acesta 
pentru a putea face față 
unei producții sensibil 
sporite.

— Treizeci de locomo
tive, în ianuarie. Anul 
trecut cite ați fabricat 
lunar ?

— în medie, 25 — ne 
răspunde șeful secției, 
ing. Alexandru Radules
cu. Alte locomotive, vreo 
10 la număr (din produc
ția lui ianuarie), se află 
în curs de montare a sub- 
ansamblelor, adaugă in
ginerul, întregind imagi
nea efortului de început 
de an.

La motoare — altă sec
ție de bază a uzinei, ea

ioare crește, in acest an, 
cu 55 la sută. Cum vedeți, 
un spor substanțial. Sen
timentul răspunderii co
lective și individuale față 
de realizarea acestei sar
cini de plan creste și el, 
determinînd de pe acum 
inițiative organizatorice 
în folosirea rațională a 
întregii capacități produc
tive.

In secția de fabricație a 
utilajelor complexe, a- 
ceeași intensă activitate, 
în diferite stadii de exe
cuție și montaje sînt mul
te utilaje pentru bene
ficiarii interni și pentru 
export. Utilaje tehnolo
gice complexe care au și 
prins contur în hala a-

La rîndul lor, inginerii 
compartimentelor de con
cepție și de pregătire a 
fabricației s-au concentrat 
spre soluționarea princi
palelor probleme con
structive și tehnologice. 
Adăugați la toate acestea 
activitatea de concepție- 
proiectare din pavilionul 
planșetelor, unde se de
finitivează noi tipuri de 
locomotive, motoare și 
utilajele tehnologice (u- 
nele dintre ele se și află 
în faza de execuție pro
totip) și veți avea ima
ginea de ansamblu a stră
duințelor actuale la „23 
August", unde colectivul 
a început frontal, între
cerea pentru realizarea 
ritmică, decadă cu deca
dă, a planului pe anul 
1974. Și întrecerea, cum 
se vede, bine pregătită, 
are perspective bune la 
izbîndă.

Ștefan ZIDAR1ȚA J
ÎN PREAJMA RELUĂRII CONFERINȚEI DE LA GENEVA

PRIN EFORTURI CONVERGENTE SPRE
EDIFICAREA SECURITĂȚII EUROPENE

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII“

La începutul săptăminii viitoare, respectiv la 15 ianuarie, la Ge
neva vor fi reluate lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare 
in Europa, eveniment care focalizează atenția opiniei publice dornice 
să se asigure materializarea ideilor edificării unui continent al păcii 
și destinderii, în care toate popoarele să-și poată dedica eforturile 
constructive înaintării pe calea progresului. Anul 1973 va rămine în
scris in analele Europei ca anul în care pentru prima dată reprezen
tanții a 35 de state s-au reunit în jurul aceleiași mese, pentru a pune 
bazele unui sistem trainic de securitate pe continent. Este dorința vie 
a popoarelor europene, acum, la început de an nou, ca, printr-o acti
vitate constructivă, prin conjugarea eforturilor tuturor statelor partici
pante, lucrările conferinței să înregistreze progrese rapide, care să 
permită încheierea cu succes a acestei etape și convocarea fazei finale. 
Ia nivelul șefilor de state și guverne.

în dorința de a prezenta cititorilor noștri gindurile, aprecierile 
din diversele țări ale Europei cu privire la stadiul și perspectivele 
conferinței, am solicitat — prin intermediul corespondenților noștri •— 
părerea unor personalități politice, ca și unor reprezentanți al opiniei 
publice.

depășesc cu succes complicațiile ivite 
în calea lor. Credem în succesul final 
și în rolul istoric al acestei conferin
țe, sîntem convinși că participant!! 
vor izbuti să elaboreze principiile re
lațiilor reciproce dintre statele euro
pene, care vor fi acceptate de către 
toți și vor intra în practica de zi cu 
zi a vieții europene.

„ROLUL IMPORTANT AL

ȚĂRILOR MICI Șl MIJLOCII"

Iarna, „anotimp fierbinte
al căminului cultural

l

„CREDEM IN SUCCESUL

Dr. Karl SCHLEINTZER, 
președintele Partidului Populist 
din Austria

FINAL Șl IN ROLUL ISTORIC

AL CONFERINȚEI"

în viața spirituală a 
satului contemporan, 
directorul căminului 
cultural trebuie să fie 
„animatorul numărul 
unu", activistul che
mat să folosească toa
te forțele umane locale 
capabile să dinamizeze 
instrucția și educația 
maselor. In dubla sa 
calitate de locțiitor al 
secretarului de partid 
și dc conducător al 
așezămîntului de cul
tură, el răspunde de 
un evantai larg de pro
bleme : de la popu
larizarea largă a politi
cii partidului și statu
lui nostru, a principa
lelor documente și legi 
adoptate, pînă la răs- 
pîndirea cunoștințelor 
științifice sau mișcarea 
artistică de amatori. E 
lesne de înțeles că 
pentru a duce la bun 
sfirșit asemenea sar
cini, directorul trebuie 
să fie coordonatorul 
întregii acțiuni, trebuie 
să aibă inițiativă, idei, 
tar acestea nu se pot 
naște decît din con
tactul viu, direct, sti
mulator cu oamenii 
satului, cu problemele 
social-economice ale 
comunei.

Firește că pentruV _____

a-și îndeplini misiu
nea directorul căminu
lui cultural trebuie 
să-și însușească temei
nic ideologia partidu
lui, să citească litera
tură, să aprecieze cu 
discernămînt noianul 
de fapte ce-1 înconjoa-

de cămin cultural ar 
trebui să-l aibă în ve
dere. Pentru a-1 apli
ca în viață. Pentru ca 
el, directorul, să fie 
un respectat și stimat 
animator. In multe 
sate, profilul teoretic 
schițat mai sus con-

varietate de aspecte 
ce așteptau să fie 
abordate : „Tineretul 
și contemporaneita
tea", „Omul — valoare 
supremă în societatea 
socialistă", 
de luptă al poporului 
oglindit în literatură".

„Trecutul

...și totuși, „inimi reci" la unii activiști culturali 
• Din ședință în ședință, sau cum se naște for
malismul • Filmul necunoscut, afișul invizibil și 

o foarte concretă... partidă de table

le satului, 
respective, 
liei proprii 
înțeles, de 
portantă, 
țiarii citesc fraze fru
moase, probabil pline 
de adevăr, dar inevi
tabil 
labile 
unde, 
nimic 
dese 
oamenii de acolo.

ale 
ale __ _
sînt, bine- 

primă im- 
conferen-

obștii 
fami-

generale. va- 
oricînd și ori- 
nelegate prin 

de ceea ce gîn- 
și înfăptuiesc

— Materializat ast
fel, întregul plan de 
muncă arătat aoare 
cam general. Ce păre
re aveți ?

Dr. docent Șalva
PARSADANOV1C1 SARAKOEV, 
redactorul-șef al revistei
„Mejdunarodnala Jizn", 
membru în Comitetul sovietic 
pentru securitate europeand

ră, să cunoască foarte 
bine folclorul local. E- 
numerarea ar putea, 
fără îndoială, să conti
nue. Pentru că directo
rul de cămin cultural 
are datoria să parcurgă 
toate aceste căi de ac
țiune. în caz contrar, 
pericolul birocratizării 
muncii sale este imi
nent, cu tot ceea ce 
decurge de aici : ru
tină, formalism, lipsă 
de receptivitate la nou 
și frumos.

Iată, așadar, 
trat exprimat, 
nimal plan de 
pe care orice

concen- 
un mi- 
acțiune 
director

cordă cu profilul prac
tic al celui ce conduce 
căminul. In comunele 
vizitate de noi cu 
prilejul acestei anche
te, situația se prezintă 
insă puțin altfel.

La Ștefan cel Mare, 
județul Vaslui, pro
gramul de activități 
pe luna decembrie era 
bine întocmit. Erau 
incluse in această pla
nificare un simpozion, 
o seară tematică, o 
masă rotundă, două 
dezbateri, seri litera
re... Uitîndu-te la 
teme, aveai In fața 
ochilor o remarcabilă

Ne-am întrebat și 
l-am întrebat și pe di
rectorul căminului 
cultural. Petre Costin:

— Cum ați conceput 
și realizat simpozionul 
„Omul — valoare su
premă în socialism ?“.

— Eu și tovarășa 
profesoară Voinea am 
citit fiecare cite o 
mică expunere, inspi
rată dintr-un manual 
pentru invătămîntul 
de partid.

...Ne imaginăm sim
pozionul : în fata unei 
săli pline de oameni 
pentru care probleme-

— Aveți dreptate, e 
făcut cam după șa
bloane, cam general. 
Dar ar trebui ca și 
inspectorii comitetului 
județean pentru cul
tură și educație socia
listă. cînd trec pe Ia 
noi, să ne ajute con
cret în această pri
vință...

Despre ce „ajutor"

Vaslle IANCU
corespondentul
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a IV-a) y

După cum se știe, în cursul anului 
încheiat s-a depus o activitate foar
te intensă pentru consolidarea des
tinderii pe continentul nostru. Țe
lul acestei activități constă în a 
face ca edificiul păcii și colaborării 
europene, ridicat prin eforturi co
mune, să înlocuiască treptat actuala 
divizare a Europei în blocuri politi- 
co-militare opuse. Activitatea ce s-a 
desfășurat în cadrul celei de-a doua 
faze a conferinței europene — în co
mitetul de coordonare, în comisii și 
subcomisii, activitate ce urmează 
acum să fie reluată — demonstrează 
că problema întăririi păcii face pro
grese. că pairticipanții la acest forum

Sînt de părere că tocmai în lumi
na ultimelor evoluții pe arena inter
națională statele Europei ar trebui 
să se unească mai strîns. Ceea ce 
s-a putut realiza pînă acum în Eu
ropa. în această direcție, ar trebui, 
după părerea mea, să se extindă In 
acest an, acționîndu-se cu multă răb
dare și cu eforturi comune, sporite, 
atît pe plan bilateral, cît și pe plan 
multilateral.

Consider că este de datoria state
lor mici și mijlocii, cum sînt Austria 
și România, țări care au un rol im
portant de jucat, să facă totul pen
tru a întări și extinde fundamentul 
de încredere creat pînă acum în do
meniul colaborării europene. Va fi 
probabil nevoie de noi propuneri con
crete, din toate părțile și, nu în cele 
din urmă, de un anumit curaj, atît 
de o parte, cît și de cealaltă, dacă 
vrem să ne apropiem de țelul comun 
al unei colaborări europene în cit 
mai multe domenii, felul unei Euro
pe caracterizate prin destindere, în 
care să domine pacea și viziunea 
unei lumi pașnice, nu trebuie pier
dut din vedere, în ciuda tuturor greu-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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„Locțiitoare 
de mamă“

Vreți să vă duceți la un film 
sau la un spectacol de teatru 
și n-aveți cu cine lăsa copilul 
sau copiii ? Trebuie să mergeți 
intr-o vizită sau la o petrecere 
și nu puteți lua și copiii ? Vn 
simplu telefon la Casa pensio
narilor și vi se trimite imediat 
la domiciliu, contra unei sume 
de 5 lei pe oră, o pensionară 
(care a mai crescut copii) sau o 
elevă de la școala postliceală 
de educatoare (care va crește 
copii). Problemă rezolvată in 
chip original la Miercurea Ciuc, 
unde serviciul județean de e- 
ducație sanitară se îngrijește și 
de... educația și pregătirea „loc
țiitoarelor de mamă".

Chefliul
somnoros

Ton 
cum 
spre 
una. 
așe-

După un chef strașnic, 
Vasile din Brăila a pornit, 
se spune, pe trei cărări 
casă, dar n-a ajuns pe nici 
Obosit din cale afară s-a 
zat frumușel chiar în mijlocul 
străzii și a adormit buștean. 
Cînd s-a trezit, deasupra lui 
era o namilă de autobuz 
(l-BR-226). Numai prezenta de 
spirit a șoferului 
care a frânat cit 
brusc, i-a salvat 
lui, fracturîndu-i 
cior. Cînd va ieși — . 
nimeri, poate, drumul spre 
să, pe propriile picioare.

Petre Nenciu, 
a putut de 
viata chefliu- 
doar un pi- 
din spital, va 

ca-

Musai în 
dungi

Tot satul Ghinda îl cunoștea 
pe Toader Cilean, un tinăr ve
sel și chipeș. Dar îl Știa satul 
și că e certat cu munca. Acum 
il știu și vinzătorii magazi
nului de confecții din Bistrița. 
Mai intii, il știu că le-a scos 
peri albi pină a găsit un cos
tum „pe potrivă" și „musai in 
dungi". Apoi, îl mai știu că, in 
loc să se îndrepte spre casieriță, 
și-a luat tălpășița pe ușă. Apoi 
il știu cum a fost adus („cam 
pe sus") inapoi. Apoi... apoi, in 
locul costumului in dungi va 
primi unul tot in dungi, dar 
mai late : adică vărgat.

După cum se știe, spre sfîrșitul 
anului trecut, aproape toate județele 
patriei au anunțat îndeplinirea mai 
devreme a sarcinilor de plan pe pri
mii trei ani ai cincinalului. Oamenii 
muncii din industria Capitalei, spre 
exemplu, au consemnat acest succes 
încă de la 29 octombrie tre
cut. Acest rezultat se datorește ac
tivității perseverente și fructuoa
se desfășurate de organizația de 
partid a municipiului București, 
de organizațiile de partid din nume
roasele întreprinderi din Capitală, 
pentru mobilizarea colectivelor în în
trecerea socialistă, activității organi
zatorice și muncii politico-educative 
desfășurate în scopul dezvoltării 
conștiinței socialiste a oamenilor și 
a creșterii responsabilității comunis
te față de bunul mers al producției, 
îndeplinirea cu peste două luni mai 
devreme a planului pe primii trei 
ani ai cincinalului este un rezultat 
remarcabil care înmănunchează roa
dele muncii pline de hărnicie a su
telor de mii de muncitori, a cadre
lor de tehnicieni și ingineri din în
treprinderile Capitalei, care nu au 
precupețit nici un efort pentru a-și 
onora, exemplar, angajamentele asu
mate.

Cele mai elementare îndatoriri ale 
oricărui comunist investit cu func
ția de a conduce o întreprindere so
cialistă — după cum se subliniază 
și în proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor — este de a res
pecta cu strictețe legalitatea socia
listă, de a milita pentru cinste, pro
bitate și echitate, de a fi un exem
plu de integritate morală.

Nu așa a procedat, după cum vom 
vedea în rîndurile care urmează, 
fosta conducere a întreprinderii po
ligrafice „Tiparul" din Capitală. Nu 
de mult, Comitetul municipal de par
tid a analizat aici modul in 
care se efectuau raportările statis
tice privind îndeplinirea sarcinilor 
de plan in anul 1972 și semestrul I 
1973, precum și preocupările exis
tente pe linia gospodăririi fondurilor 
materiale și bănești aflate în dota
rea întreprinderii. Din controlul efec
tuat a rezultat că în anumite perioa
de, cînd nu se realiza producția pla
nificată, conducerea întreprinderii 
folosea o serie de practici incorecte 
— deformarea calculațiilor de preț la 
unele comenzi, „calcularea" utnor 
manopere fictive — pe baza cărora 
„confecționa" rapoarte... trandafirii. 
Pe această cale s-au obținut de la 
bancă importante fonduri bănești 
pentru onorarea unor salarii în 
cuantumuiri necuvenite și a unor 
premii și gratificații ce nu întru
neau temeiul legal. Totodată, abă- 
tîndu-se de la proiectul unor lucrări 
de investiții pentru dezvoltarea în
treprinderii și Încâlcind legislația

în vigoare, fosta conducere a uni
tății a schimbat destinația unor 
spații afectate exclusiv produc
ției. transformindu-le în „ultracon- 
fortabile" birouri administrative pen
tru director, inginerul-șef, contabi- 
lul-șef etc.

Pentru toate aceste abateri, pre
cum și pentru alte încălcări ale le
galității socialiste, plenara Comite
tului de partid al sectorului 5 a ho- 
tărît să recomande forului tutelar al 
întreprinderii „Tiparul" destituirea 
din funcția de director a inginerului 
Nicolae Frînculescu, excluderea lui 
din rîndurile membrilor comitetului 
de partid al sectorului și sancționa
rea lui cu „vot de blam cu avertis
ment" ; altor cadre de conducere li 
s-a desfăcut contractul de muncă 
sau li s-au dat severe sancțiuni ad
ministrative ; tuturor li s-au impu
tat sumele cu care au prejudiciat 
statul.

Lectura rîndurilor de mai sus ri
dică, fără Îndoială, o serie de între
bări. Bunăoară, cum ■ a fost posibil 
ca sub ochii organizației de nartid 
din întreprindere să se desfășoare 
timp îndelungat asemenea practici 7 

Iată citeva fapte : „încă din 1971, 
ne spune tovarășa Georgeta Pos- 
magiu, șefa biroului plan-dezvol- 
tare, fostul director adjunct al 
Întreprinderii ne îndemna să in
cludem in scripte, ca finalizate, 
o serie de lucrări în realitate neter- 
miinate. Am refuzat și am reclamat 
cazul la centrală". Cum in aceeași 
perioadă acesta a comis și alte aba
teri grave, a fost destituit din funcție 
și sancționat pe linie de partid. Cu 
același prilej a fost sancționat și N. 
Frînculescu, considerat și el răs
punzător pentru ilegalitățile comise 
în întreprindere.

Ce s-a întîmplat în continuare 7 A 
plecat directorul adjunct, dar a ră
mas directorul N. F. Și tendința de 
raportare umflată a realizărilor, de 
dezinformare a organelor de partid 
și de stat s-a perpetuat

— în repetate rînduri, șeful birou
lui comercial (uneori, mai rar, e a- 
devărat, chiar directorul și inginerul 
șef) îmi spunea : „stăm prost cu 
banii, trebuie să facem planul. înca
sați maximum posibil". în fața refu
zurilor mele am fost etichetată ca 
„negativistă", „recalcitrantă", mi 
s-a spus că am „gura mare" — de
clară. cu amărăciune, șefa biroului 
comercial, tovarășa Teodora Dumi
trescu.

— O dată, continuă ldeea de mal 
sus calculatorul Gh. Colța, mi s-a 
reproșat că Încasez prea puțin la o 
anumită operație : am recalculat și 
am ajuns la același rezultat Atunci, 
directorul mi-a zis : „Eu nu am ne; 
voie de un calculator deștept ; îmi 
trebuie unul care să adune 100 000 
cu 10 000 și să-i dea 200 000 lei".

Ceea ce au refuzat unii, au pus 
însă, din păcate. în practică alții. în 
sectorul finisaj-legătorie. un calcu
lator „prinde" în preț o manoperă 
fictivă și dintr-un condei întreprin
derea încasează cîteva milioane lei 
nejustificat. Datorită matematicii 
promovate de director (100 000 + 
10 000 •= 200 000), întreprinderea își 
„realizează" planul la toți indicatorii.

Sesizate, aceste fapte au fost la un 
moment dat sancționate, dar în așa 
fel ca să nu „doară" prea tare. Iar 
cînd asemenea abateri sânt tratate 
cu duhul blindeții, nu sînt eradicate, 
ele se perpetuează. Cum a și 
procedat, de altfel, maistrul Ghe- 
orghe Oncescu, secretarul orga
nizației de bază din sectorul finisaj- 
legătorie. Obișnuit cu vechile prac
tici, el a încercat să inducă în eroa
re, in august 1973, și noua condu
cere. declarînd terminate mai multe 
lucrări nefinalizate. La controlul e- 
fectuat în ultima zi a lunii s-a des
coperit însă o nerealizare insumînd 
circa o jumătate milion de lei. Au 
fost necesare mobilizarea întregii 
fabrici și prelungirea încheierii pla
nului cu 4 ore pentru a putea, to
tuși, raporta îndeplinirea acestuia, 
la cota sa minimă. Și din nou, fi
rește. ședințe, sancțiuni, penalizări.

Rezultă astfel că faptele petre
cute la „Tiparul" n-au apărut peste 
noapte. prin surprindere : ele sînt 
consecința perpetuării unor serioase 
lipsuri in conducerea întreprinderii, 
în activitatea politico-educativă, în 
organizarea oontrolului de partid.

— Cînd am fost ales secretar al 
comitetului de partid, ne spune to
varășul Constantin Dascălu, multă 
vreme a trebuit să duc, realmente, 
muncă de convingere cu fostul di
rector pentru a-1 determina să par
ticipe la viața de partid, să ia decizii 
în problemele majore ale întreprin
derii numai prin consultarea cu co
mitetul oamenilor muncii.

Nu este mai puțin adevărat că nici 
comitetul de partid nu a luat o po
ziție critică, hotărâtă împotriva unor 
asemenea fapte, nu a încetățenit în 
activitatea sa un stil de muncă efi
cient, dinamic, nu a cultivat, stărui
tor, spiritul combativ, partinic, atitu
dinea intransigentă față de lipsurile 
și neajunsurile grave care se mani
festau. Comitetul de partid din 
această întreprindere a manifestat 
pasivitate și, în parte, a Închis ochii 
în fața acestor practici, s-a lăsat in
timidat de făptașii lor. neîndeplinin- 
du-și obligația firească de a sesiza 
cu promptitudine forul de partid su
perior. Consultând planurile de 
muncă, alte documente ale comite
tului de partid din perioada la care 
ne referim, am constatat, cu surprin
dere, numeroase mostre de superfi
cialitate, de formalism în munca po

litico-educativă ; sarcini generale de 
genul ....vom acorda atenție, ne vom
preocupa, strădui, vom studia, vom 
analiza, vom instrui" etc., abun
dă, repetîndu-se de la o lună la alta 
parcă special pentru a umple niște 
pagini de hîrtie.

Manifestând intransigența cuve
nită, promptitudine și operativitate 
în descoperirea faptelor. Comitetul 
municipal de partid București a 
stabilit măsuri ferme, drastice, 
de reală valoare educativă pen
tru sancționarea celor vinovați, 
pentru asigurarea respectării le
galității socialiste și disciplinei de 
partid, a normelor eticii și echității. 
După cum am fost informați, Co
mitetul municipal București consi
deră că și Comitetul de partid al 
sectorului 5, consiliul sindicatului 
pe sector poartă răspunderea 
pentru gravele deficiențe de 
la întreprinderea „Tiparul". Ele 
n-au organizat un control efi
cient asupra activității economice 
și politice din întreprindere, nu au 
analizat modul în care se realizau 
sarcinile de plan, nu au sesizat la 
timp abaterile grave ale conducerii 
unității. De asemenea, deși se cu
noștea că N. Frînculescu avea ma
nifestări necorespunzătoare în con
ducerea întreprinderii, dovedind 
superficialitate în gestionarea fon
durilor bănești, nu s-au luat, la timp, 
măsuri ferme pentru tragerea lui la 
răspundere. ,

Am relatat anterior hotăiârile lua
te de Comitetul de partid al secto
rului 5 cu privire la sancționarea 
celor vinovați pentru raportări false 
în îndeplinirea planului. Desigur, 
organele de stat competente își vor 
spune cuvîntul. Pînă atunci însă. Co
mitetul municipal de partid Bucu
rești a luat hotărîrea de a dezbate în 
plenul activului său faptele petre
cute la întreprinderea „Tiparul", 
pentru ca acest caz să fie cunoscut, 
tratat cu cea mai mare seriozitate 
încit astfel de fapte să nu se 
mai întîmple. Cu acest prilej s-a 
subliniat că asemenea practici sînt 
străine spiritului nostru de partid și 
incompatibile cu activitatea oricărei 
întreprinderi sau instituții socialiste, 
a oricărui conducător, că apariția lor 
trebuie înfierată și combătută cu 
maximum de exigentă. Sub acest as
pect, hotărîrea amintită promovează 
ferm principiile eticii și echității 
socialiste, rigorile disciplinei de 
partid, indiferent de persoana, func
ția șl locul deținute în societate.

Măsurile adoptate în acest caz 
vor crea, sîntem convinși, un climat 
de și mai puternică emulație în com
petiția pentru devansarea realizării 
cincinalului.

Ioan VLANGA

• In acest an fiecare familie va beneficia, în medie, de circa 7 70fl 
Iei din fondurile social-culturale ale statului (față de 3 640 lei in 1965 și 
5 500 lei în 1970). Tot din fondurile statului se vor acorda sume În
semnate membrilor cooperatori din agricultură (pentru pensii, alocații 
de copii, ajutoare de boală ș.a.). In acest fel. veniturile reale pe 
un locuitor vor fi în 1974 de 907 lei, față de 835 lei în 1973, cu 22 lei 
mai mult decît prevederile Inițiale ale planului cincinal.

• Noutăți din satele județului Brăila : La Ianca, al doilea bloc da 
locuințe este gata să-și primească locatarii, la însurăței, lucrările de 
canalizare și alimentare cu apă a centrului civic sînt în stadiu avansat 
de execuție, la Frecăței (în Insula Mare a Brăilei) se află în plină 
construcție un dispensar și o casă de nașteri.
• Adrese noi in București. Vă căutați ruda sau prietenul 7 Dacă cel 

căutat face parte din cei 65 000 de bucureșteni care s-au mutat în 1973 
în noile apartamente, sau din cei 11 500 de tineri nefamiliști stabiliți 
în noile cămine construite tot în ’73, atunci sigur n-o să-l mai găsiți la 
vechea adresă. Și nici cei mai mici dintre bucureșteni n-au stat... 
locului în ’73. Dintre aceștia. 2 500 de sugari au mers la noile creșe 
construite anul trecut, iar 7 500 de preșcolari s-au înscris la noile 
grădinițe.

COMERȚ—SERVICII
• Pentru gospodine. Venind în întîmpinarea cerințelor privind ușu

rarea muncii femeii în gospodărie, comerțul și-a propus ca printr-un 
program de mai largă perspectivă să realizeze pînă în 1980 : extinderea 
rețelei de unități tip „Gospodina" la peste 1 200 de magazine și secții 
(practic, încă la sfîrșitul actualului cincinal va exista în mediul urban 
cel puțin o unitate sau secție „Gospodina" Ia 10 000 locuitori), extinderea 
autoservirii în alte 1 460 magazine, construirea a 52 de mari magazine 
universale (alături de cele 28 existente), creșterea rețelei de case și 
microcase de comenzi cu aproape 800 la sută, sporirea unităților de 
alimentație publică cu linii de autoservire de la 530 (în prezent) la 
1 410, a unităților Expres — de la 100 la 500, a bucătăriilor de bloc — 
de la 90 la 300, a secțiilor și unităților lacto-vegetariene, pensiune și 
dietetice — de la 215 la 680 etc.

* PIe.urot.us este denumirea noului sortiment de ciuperci pus 
recent în vînzare de magazinele I.L.F. Ciupercile Pleurotus — semă
nând cu bureții — sînt foarte bogate în vitamine (mai ales C și D) și au 
un gust plăcut.

• De ce s-au stricat la Drobeta Tr. Severin mal multe tone de 
cartofi ? La această întrebare ne-a răspuns șeful centrului de legume 
și fructe, Aurelian Bălan : „Știți, ne-am cam grăbit cînd am însUozat 
cartofii. Nu i-am sortat la timp, gîndindu-ne că vom lua pe parcurs 
măsurile de evitare a pierderilor". Numai că... pe parcurs măsurile au 
fost uitate. Fără comentarii I

TELECOMUNICAȚII
In 1974, în Capitală se vor construi noi centrale telefonice In cartie

rele Drumul Taberei, 1 Mai, Colentina și se va lărgi capacitatea cen
tralelor care servesc zonele Mărășești. Belu și Dacia. Ca urmare, 
în acest an se vor monta în Capitală 33 000 posturi telefonice, cu circa 
7 000 mai mult decît anul trecut. Investiții importante vor fi alocate 
dezvoltării telefoniei în alte 25 de municipii din țară, dintre care Za
lău, Buzău, Alexandria. Focșani. Vaslui, Constanța, Timișoara »a- 
Anul 1974 va însemna racordarea la sistemul de telefonie automată 
interurbană a localităților Tg. Mureș. Alexandria, Buhuși, Sinaia, Cis- 
nădie, urmînd ca în ultimul an al cincinalului să fie conectate și ora
șele Reșița, Curtea de Argeș, Tîrgoviște, Piatra Neamț și Deva.

DIVERSE
• Fără taxator. Infirmînd unele Îndoieli ce mal persistă încă în 

unele localități din țară, clujenii au încheiat bilanțul pe 1973 la capi
tolul „introducerea autoservirii în mijloacele de transport în comun" 
cu un beneficiu de peste 4 milioane lei (și asta numai la fondul de 
salarii). In Cluj, tichetele de călătorie se vînd acum în tutungerii, în 
unitățile Loto-Pronosport, la impiegații de la capetele de linii etc. 
Deocamdată sîntem informați că doar timișorenii și constănțenii au 
venit să „tragă cu ochiul" la experiența clujeană. De ce oare doar ei 7

Viața 
si moartea9

unui om
Toată viața lui, Marin Blaga, 

din comuna Dobrosloveni-Olt, 
a muncit și a trăit in cinste și 
omenie. Ajunsese la 67 de ani 
și nimeni, absolut nimeni, 
n-avea ce să-i reproșeze : nu 
rivnise niciodată la bunul al
tuia, nu era certăreț, nu se în- 
trecuse cu băutura. Iată_ tot a- 
tîtea motive care l-au făcut pe 
bătrînul M.B. să-și condamne 
singur „rătăcirea" care l-a îm
pins spre comuna vecină, Ce- 
zieni să sustragă niște lemne 
fără autorizație. Tot drumul, la 
înapoiere, cuprins de remuș- 
cări, se tot frămînta si-i spu
nea nepotului său, N.O., care-1 
însoțea : „Ce-o să zică lumea 7 
Că m-am prostit la bătrînețe ? 
O să m-arate cu degetul și eu 
o să mor de rușine. Mai bine 
ducem lemnele înapoi și gata." 
Dar bătrînul n-a mai avut 
timp să ducă lemnele înapoi. A 
căzut în mijlocul drumului. 
Medicul legist a consemnat : 
Infarct.
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BACĂU Magazine de desfacere
a produselor alimentare

| Manevre
| neferoviare

în calitate de șef de manevră 
In stația C.F.R. București-Triaj, 
Petre Olaru avea ca principală 
obligație de serviciu suprave
gherea efectuării manevrelor la 
vagoanele aflate în tranzit. Nu
mai că P.O. era preocupat de 
alt fel de manevre. In vreme ce 
trenurile se aflau în stație, el 
„manevra" prin vagoane, sus- 
trăgînd diferite obiecte, a că
ror valoare a fost stabilită la 
30 000 lei. Acum, șeful de mane
vră va răspunde în fata justi
ției, care va pune atîtor „ma
nevre" o singură și mai înde
lungată... barieră.

„Prieten 
drag“

„Mă numesc Alexandru Mu- 
șetoiu și lucrez la Ciunget, pe 
șantierul hidrocentralei de pe 
Lotru. Vă scriu de un necaz pe 
care mi l-a făcut un prieten 
bun. Cel puțin așa îl credeam 
pină în ziua......Pină în ziua m
care „prietenul" său, I. Dăn- 
ciulescu, dintr-o comună din 
Dolj, a venit la Lotru si A.M. 
l-a ajutat cu casă și masă, și 
un loc bun de muncă Dar în 
mai puțin de o lună, I.D. a dat 
bir cu fugiții, nu mai înainte 
însă de a-1 răsplăti pe priete
nul său, „ușurîndu-l“ de una 
șubă, una pelerină de ploaie, 
una pereche pantofi, una bas
că, una servietă etc., etc. Cine 
11 întilnește pe X.D., să-l trimi
tă urgent la A.M., care-1 aș
teaptă cu șlagărul acela „Prie
ten drag" și cu... inventarul 
complet.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinteu

r

iI
I
J
J

<

*
ț
4
I

*4
L.

Un cartier în continuă înnoire
Satu-Mare. Peisajul edilitar al noului cartier sdtmdrean „Someș"
— devenit el însuși un adevârat „ordșel", cu peste 25 000 de locuitori
— se întregește, an de an, cu sute de apartamente confortabile, 
magazine spațioase, școli, creșe, edificii sanitare și alte construcții

de interes social-cetâțenesc.

IN JUDEȚUL OLT

Noi unități pentru prestări de servicii 
către populație

în satele județului Olt func
ționează în prezent peste 750 
de secții de prestări servicii că
tre populație, aparținînd coo
perației de consum. Volumul 
lucrărilor executate în 1973 a 
ajuns la peste 32 milioane lei, 
cu 28 la sută mai mult față de 
realizările din anul precedent. 
Producția-marfă obținută în a- 
cest sector a ajuns la 93 mili
oane lei, cu mai bine de 9,4 mi
lioane lei peste prevederi.

— Depășind an de an sarci
nile de plan — ne spune tova
rășul Ion Spiridon, directorul 
IJCOOP-Olt — nu facem de
cât să ne îndeplinim angajamen
tul luat de a realiza planul cin
cinal în numai 4 ani. De ase
menea. traducem în fapt una 
din sarcinile stabilite de Rezo
luția celui de-al V-lea Congres 
al cooperației de consum de a 
executa în actualul cincinal un 
volum de lucrări și servicii de 
peste două ori mai mare față 
de cincinalul precedent. Reali
zările dobîndite în acest sec

tor, cit și în celelalte activități 
ale întreprinderii ne-au adus în 
situația de a candida din nou 
la ocuparea locului de unitate 
fruntașă între întreprinderile 
cooperației de consum, loc pe 
care îl deținem de doi ani con
secutiv.

— Ce alte unități de prestări 
servicii înființați în acest an 7

— Acordăm o mare atenție 
mai bunei serviri a populației, 
creării de noi secții prestatoare 
în satele județului. Astfel, pen
tru acest an ne-am propus să 
sporim numărul secțiilor cu încă 
330. Cele mai multe vor fi în 
raza de activitate a cooperati
velor zonale Balș (21), Caracal 
(28), Corabia (28), Dobroteasa 
(20), Piatra Olt (21), Drăgănești- 
Olt (28) etc. Majoritatea unită
ților noi vor fi pentru reparații 
articole electrocasnice, construc
ții și reparații de locuințe, spă
lătorii și curățătorii, tricotaje

Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scinteif
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în ultima vreme, rețeaua uni
tăților de desfacere a produse
lor către populație a I.C.S. Ali
mentara Bacău a cunoscut o 
oontinuă dezvoltare și moderni
zare. Au fost construite și date 
în folosință noi magazine în 
cartierele Cornișa Bistriței, Cre
menea, Milcov, Aviatori, iar 
alte peste 70 unități au fost mo
dernizate. Ca urmare, suprafața 
comercială 
peste 2 500 
nităților a 
acestea au 
substanțial 
provizionării populației, 
la sporirea gradului de urbani
zare a Bacăului. Conduce
rea Întreprinderii este preo
cupată în permanentă să asigu
re și să pună la dispoziția cum-

utilă a crescut cu 
mp, iar numărul u- 
ajuns la 144. Toate 
contribuit în mod 
la îmbunătățirea a- 

ca și

părătorilor un volum sporit și 
variat de mărfuri alimentare de 
bună calitate. în 1973, de pildă, 
au fost aduse în magazine, pes
te prevederile planului, mărfuri 
în valoare de 20 milioane lei. 
Mergînd pe linia diversificării 
unităților și modernizării rețe
lei de desfacere, conducerea în
treprinderii a organizat, în 
cartierele Partizanul, Cornișa 
Bistriței, Cremenea, Oituz. ma
gazine de tip BIG, iar în cen
trul orașului, un mare magazin 
non-stop, deschis zi și noapte. 
Alte 8 magazine, situate în a- 
propierea marilor întreprinderi 
industriale, lucrează în două 
schimburi, iar în 8 unități din 
centrul orașului și diferite car
tiere s-a introdus sistemul de 
vînzare prin autoservire.

AM PRIMIT SCRISOAREA DV!
Nu ploua 

și pentru primar ?
La întreprinderea de osii 

și boghiuri din Balș lu
crează numeroși muncitori 
care-și au domiciliul în 
satele învecinate. Trans

portul lor la locul de mun
că și înapoi acasă se face 
cu autobuzele I.T.A.-Slati- 
na. într-o scrisoare sem
nată de 50 de muncitori 
care locuiesc în satul Bă- 
răști. comuna Morunglav- 
Olt, se semnalează greută
țile pe care le întîmpină cu 
transportul. Mai întîi, din 
cauza circulației defectuoa
se a autobuzelor, care de 
multe ori întîrzie nejusti
ficat. Apoi, din cauza dru
mului sătesc, aflat într-o 
stare deplorabilă.

„De la stația unde ne 
lasă autobuzul și pînă 
acasă, în sat, mai avem de 
mers circa 3 kilometri pe 
jos — se arată în scrisoare. 
Drumul nu e prea lung, 
dar e mereu plin de noroi, 
de gropi și de hîrtoape. La 
intrarea în sat e un pîrîu 
care, ori de cite ori plouă, 
se revarsă peste drum, de 
nu putem trece decît des
culți prin apă. Mai de 
mult, cineva a dispus ca 
drumul să fie reparat, pre
cum și podurile și podețe
le, spre a se putea prelung' 
traseul autobuzului pînă în 
sat. S-a adus, într-adevăr. 
niște pietriș, dar drumul a 
rămas la fel ca înainte. 
Cum să scăpăm de acest 
necaz, să nu mai înotăm 
prin noroaie și apă 7“

Socotim că treaba nu e

chiar așa de complicată, 
tovarăși. Primul lucru ar 
fi ca cineva să ia inițiati
va, să mobilizeze oamenii 
la treabă și să se înceapă 
repararea drumului. In de
finitiv, toți locuitorii comu
nei sînt interesați și decît 
să-și cumpere cu toții ciz
me de cauciuc, mai bine să 
pună cu toții mina pe lo
pată. Dar apropo de ini
țiativă 1 Primarul comunei 
ce părere are ? Ori el vine 
prin sat numai atunci cînd 
drumul e uscat 7 Dacă-i 
așa, invitați-1 odată la o 
festivitate — după o ploaie 
zdravănă. Poate cresc și ini
țiativele, ca ciupercile, după 
ploaie...
Firma cu precizări

La redacție se primesc 
reclamații la adresa func
ționarilor de la unele cen
tre I.C.R.A.L. din București. 
Iată ce ne scrie Sofia Săn- 
dulescu, domiciliată în 
aleea Băiuț, nr. 9, sectorul 
7 : „Anul trecut, la 23 iulie,

tament proprietate perso
nală, pe care l-am cons
truit cu sprijinul statului. 
După ce am achitat costul 
zugrăvitului vechii locuin
țe și am depus cheile la 
centrul nr. 4 al I.C.R.A.L. 
sectorul 2, am cerut func
ționarilor de acolo — 
deși nu știu dacă mai era 
nevoie — să comunice uni
tății unde lucrez să nu-mi 
mai retină chiria pentru 
această locuință. Dar... eu 
am cerut, eu am auzit. Vă- 
zînd că mi se opresc in 
continuare banii, în mod 
ilegal, m-am adresat la 2 
octombrie 1973 și în scris 
centrului respectiv (cerere 
înregistrată la nr. 830) 
Fără nici un rezultat însă 
cu toate insistentele mele 
Cum să calific această ati
tudine a funcționarilor 
respectivi 7“

Cum 7 Birocratică, pur fi 
simplu. Si i-am mai suge
ra șefului centrului respec
tiv să-și modifice puțin 
firma. Adică, în loc de 
„Centrul nr; 4 I.C.R.A.L." 
să descifreze inițialele. De 
pildă, cam așa : centrul nr. 
4 — „încurcături Crase în 
Rezolvarea Atribuțiilor Le
gale".

0 mînă spală 
pe alta, dar nu 

întotdeauna 
și obrazul

A primi la timp scriso
rile ce-ți sînt adresate, zia
rele și revistele la care 
ești abonat nu mai este, în 
secolul al XX-lea, o pre
tenție absurdă. Totuși, prac
tica dovedește că în unele 
localități scrisorile sint în- 
mînate destinatarilor cu 
mari întlrzieri, iar ziarele 
și revistele — după două 
sau trei zile de la apariție. 
Una dintre cauze ne este 
explicată, într-o scrisoare, 
de către dirigintele oficiu
lui P.T.T.R.-Stîlpeni, jude
țul Argeș, Mihail Bufnecu.

„Autobaza I.T.A. — Cîm- 
pulung Argeș are obligația 
să pună zilnic la dispoziția 
oficiului P.T.T.R. Cîmpu- 
lung II un număr de 3 ma
șini care să transporte la 
agenții și la oficiile P.T.T.R. 
din zonă trimiterile poștale 
și presa. Dar, de cele mai 
multe ori,' mașinile vin la 
oficiul Cîmpulung II cu 
mari întîrzieri și, bineînțe
les, tot așa ajung și pe tra
seu. Oficiul poștal Stîlpeni 
servește o seamă de co
mune din jur. Or, dacă ma
șina I.T.A., ce vine de la 
Cîmpulung, sosește la ofi
ciul nostru tîrziu, e de în
țeles că se întîrzie distri
buirea către destinatari a 
‘rimiterilor poștale și a 
presei : pînă ce ajung la 
Agențiile poștale și apoi la 
factorii poștali, care se de
plasează prin sate, e drum 
iung și nu rareori, cu toa
te eforturile lucrătorilor 
noștri, se întîmplă ca poșta

și ziarele să fie distribuite 
abia a doua zi. De ce în
tîrzie mașinile I.T.A. 7 Ni
meni nu știe precis de ce. 
Pentru că șoferii dau vina 
pe autobază, iar autobaza, 
al cărei responsabil este 
tov. Boncoi, aruncă vina pe

șoferi. Și uite-așa ei se 
spală pe mîini, în timp ce 
noi, lucrătorii poștei, ne 
zbatem în zadar să îmbu
nătățim calitatea servicii
lor. Cum poate fi rezolvată 
problema punctualității, ma
șinilor I.T.A. 7"

Proverbul cu o mînă care 
spală pe alta și amîndouă 
obrazul se poate modi
fica puțin, în acest caz. 
Realitatea este că lucru
rile nu sînt deloc compli
cate și că singura in mă
sură să dea un răspuns sa
tisfăcător este conducerea 
I.T.A. — Argeș. Răspuns 
pe care-1 așteptăm și noi, 
cit mai grabnic și fără în- 
tirziere. Rugăm pe dirigin
tele poștei din Stîlpeni să 
ne scrie despre măsurile 
luate. Și să ne trimită răs
punsul prin poștă, cu ma
șinile I.T.A. Să vedem în 
cit timp ajunge...

Dacă nici 
somniferele 

nu mai au efect...
La subsolul imobilului si

tuat în Bd. 1 Mai nr. 150, 
sectorul 8 din București, 
funcționează, zi șl noapte, 
o uzină a termoficării, care 
servește cîteva blocuri 
din jur. Că funcționează e 
foarte bine, pentru că dacă 
n-ar funcționa n-ar avea 
oamenii căldură și apă cal
dă. Baiul este că una din
tre pompele aflate acolo,

fiind probabil defectă, pro
duce un zgomot insuporta
bil, care-i asurzește, pur și 
simplu, pe locatari.

„Am reclamat faptul de 
zeci și sute de ori la dis
peceratul termoficării — 
zona „Grivița" — l-am in
format chiar și pe tov. ing. 
Miron Lupău, care răspun
de de termoficare pe Capi
tală, dar totul a fost în za
dar — ne scrie Maria Sl- 
mion din acest bloc. Ba, 
din respect pentru adevăr, 
trebuie spus că, totuși, 
ceva-ceva s-a făcut. Ni 
s-au dat, de fiecare dată, 
asigurări ferme că se vor 
lua măsuri de amortizare 
a zgomotului, de reparare a 
pompei. „Se rezolvă, oa
meni buni, stați liniștiți". 
Cînd se rezolvă 7 La vară, 
cînd nu va mai funcționa 
uzina 7 Zgomotul deran
jează nu numai pe locata
rii de la parter — cum s-ar 
putea crede — ci și pe cei 
de la etajele I și al II-lea. 
Anii trecuți n-am pățit așa 
ceva, ne puteam odihni 
bine, dar acum nici vata 
din urechi, nici somniferele 
nu ne mai ajută. Ce să 
mai facem 7“

Dacă nici somniferele 
nu mai au efect, ar mai fi 
o soluție, stimată tovarășă, 
pentru a preveni astenia. 
Să-l invitați pe șeful dis
peceratului de zonă să se

„odihnească" o noapte-două 
intr-unui din apartamen
tele de la parter. Dar să 
nu-i dați nici un somnifer. 
Cine știe, poate că nici nu 
i-ar ajuta, poate-i obișnuit 
cu ele încă din orele de 
serviciu...

Alexandru STROE
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CA AȘEZARE-VECINI,
CA REZULTATE
LA „ȘAPTE POȘTE

în cel trei ani care au trucut de la înființarea lor, multe con
cilii intercooperatiste au desfășurat largi acțiuni de cooperare, întra
jutorare. zonare și profilare a producției, de valorificare mai intensă a re
surselor pentru creșterea producției agricole. Se poate afirma cu certitu
dine și proba cu exemple concrete că. acolo unde s-a acționat cu fermi
tate și răspundere pentru transpunerea în practică a sarcinilor ce le revin, 
consiliile intercooperatiste au obținut rezultate valoroase. Nu mai puțin 
adevărat este însă și faptul că sînt încă destule cazuri cînd unele din aceste 
organisme nu acționează corespunzător, spre a-și îndeplini funcția lor eco
nomică, a-și aduce contribuția necesară la soluționarea problemelor esen
țiale cu care se confruntă cooperativele agricole.

în rîndurile ce urmează ne vom referi la activitatea a două consilii in
tercooperatiste — Episcopia-Bihor și Cefa, ambele din județul Bihor — care 
dispun de condiții asemănătoare în 
cooperativele agricole, dotarea tehnică

ce privește suprafețele deținute de 
și gradul de fertilitate a terenurilor.

Gospodarul modern 
și modelele matematice

Consiliul intercooperatist Episco
pia cuprinde șapte cooperative agri
cole, avind o suprafață totală de 
14 000 ha. Președinte a fost ales in
ginerul agronom Simian Coșarcă, 
cunoscut pentru priceperea sa orga
nizatorică, pentru grija sa de a gos
podări cît mai bine tot ceea ce a- 
parține obștii. împreună cu preșe
dintele, am analizat modul in care 
consiliul intercooperatist se ocupă 
de profilarea și specializarea produc
ției în unitățile agricole din raza de 
activitate și, legat de aceasta, rolul 
consiliului în acțiunea de elaborare 
și definitivare a planului pe anul 
1974.

Avem In față un dosar cu tabele, 
grafice, schițe de amplasare a cul
turilor, variante de asolament. în 
vederea zonării culturilor, încă din 
vara anului trecut, în fiecare unita
te s-a efectuat bonitarea terenurilor, 
lucrare ce a stat la baza introduce
rii, pentru prima oară în aceste uni
tăți, a metodelor matematice în pla
nificarea producției agricole. Cunos- 
cîndu-se clasele de favorabilitate a 
parcelelor, atît pe unități, cît și pe 
ansamblul consiliului, precum și sar
cinile de plan ce revin consiliului 
intercooperatist pe anul 1974. cu a- 
jutorul modelelor matematice de 
programare au fost elaborate mai 
multe variante de structură a cultu
rilor. Din acestea s-a ales una care 
asigură, pe ansamblul consiliului in-

tercooperatdst, obținerea unor pro
ducții mari în condiții sporite de e- 
fioiență și corespunde cel mai bine 
intereselor unităților sale. La grîu, 
de exemplu, luindu-se în considerare 
datele rezultate în urma rezolvării 
modelelor matematice la calculato
rul electronic, lucrare executată la 
Academia de științe agricole, s-a 
ajuns la concluzia că producția to-

te 40 la sută. Conoomltent. in co
operativele agricole din Borș, Giriș, 
Tărian, cultura griului a scăzut la 
23-26 la sută din suprafața cultivată, 
dar au crescut cele cu plante tehnice 
și furaje.

Interesant este și modul în care 
au fost amplasate culturile de grîu și 
fiorumb pe clasele de terenuri stabi- 
ite ca urmare a lucrărilor de boni- 

tare. Peste 80 la sută din suprafața cu 
griu se cultivă pe parcele clasificate 
în categoriile I și a II-a de ferti
litate, în timp ce porumbul va ocu
pa doar 38 la sută din parcelele din 
clasele superioare. Ce rațiuni au 
stat la baza unui asemenea mod de 
amplasare 7 în primul rînd. conclu
zia că dacă la grîu diferențele pro
ducțiilor medii dintre clasele supe
rioare și cele inferioare ajung pînă 
la 600-650 kg la ha, la porumb aces
te diferențe sînt doar de 250-280 kg. 
Acest sistem de asolament este jus
tificat și din punct de vedere al efi
cienței economice. Pe cele 300 ha 
cultivate cu griu pe parcelele mai

Două consilii intercooperatiste, 
două stiluri de lucru și două concepții 

complet opuse

tală planificată poate fi obținută pe 
o suprafață cu 275 ha mai mică de
ci t se prevăzuse inițial. Această di
ferență urmează să fie cultivată cu 
plante furajere și tehnice. S-a sta
bilit ca suprafețele cu grîu să fie 
extinse in cooperativele agricole cu 
terenuri ce nu pot fi bine valorifi
cate prin cultivarea cu sfeclă de za
hăr, porumb și legume. Astfel, co
operativa agricolă Seleuș, unde an 
de an la grîu se obține o producție 
de circa 3 000 kg la ha, față de nu
mai 2 200 kg boabe, cit se realizează 
la porumb, a fost profilată pe cul
tura acestei plante a cărei pondere 
în suprafață arabilă reprezintă pes-

PESTE PLAN
500 TONE DE CĂRBUNE

fertile se obține un venit net de 305 
lei la fiecare tonă, în timp ce la po
rumb aceasta reprezintă 108 lei la 
tonă.

Consiliul intercooperatist a desfă
șurat și alte acțiuni. Astfel, ca ur
mare a defrișării mărăcinișurilor, în
lăturării drumurilor de prisos au 
fost redate în circuitul agricol 15 
ha teren. Alte 50 ha din incinta fer
melor, destinate depozitării furaje
lor, au fost arate și cultivate cu 
masă verde. S-a organizat colabora
rea între cooperativele agricole în 
perioadele campaniilor, cînd erau ne
cesare o serie de mișcări de trac
toare și combine etc. Datorită acți
unilor desfășurate de către consiliul 
cooperatist s-a realizat o apropiere 
între principalii indicatori economici 
și financiari : ponderea producției 
nete, veniturile bănești la 1000 de 
lei producție globală, valoarea unei 
norme de muncă etc. Toate acestea 
constituie o dovadă convingătoare a 
avantajelor pe care le are această 
formă de cooperare.

vorba, în primul rînd, de înlătura
rea unor anomalii care grevează asu
pra situației economice a unor co
operative. Așa, de exemplu, trebu
iau efectuate schimbări în structura 
sectorului zootehnic al cooperativei 
agricole Berechiu, care, cu toate că 
dispune de numai 30 ha pășune — și 
aceasta de proastă calitate — este 
obligată, an de an, să crească un 
număr de 100 de vaci, cheituindu-se 
mult și neeconomicos cu procurarea 
furajelor și hrănirea animalelor 
iesle, chiar în lunile de vară. In 
celași timp, la o altă cooperativă 
gricolă vecină — cea din Ateaș 
care dispune de 200 ha pășune, 
se crește nici o vacă. De asemenea, 
consiliul îșl propusese concentrarea 
culturii sfeclei de zahăr și a legume
lor, în principal, în cooperativele 
agricole Cefa, Sînnicolau Român și 
Ateaș, unități cu teren bun și cu nu
măr mare de brațe de muncă la 
suta de hectare. Cu doi ani în ur
mă, la Cefa s-a construit un mare 
complex intercooperatist pentru creș
terea porcilor. Consiliul trebuia să 
se ocupe de popularea lui cu mate
rial biologic corespunzător și de asi
gurarea furajelor combinate. Ș-aiu 
ivit apoi probleme curente, legate de 
aprovizionarea cooperativelor cu în
grășăminte chimice, semințe, piese 
de schimb, dar mai ales cele legate 
de valorificarea produselor agricole. 
Multe din aceste probleme au 
mas nerezoivate, iar cele 
înfăptuit nu se datorează 
intercooperatist.

De ce această situație 7 
de mai bine de un 
siliul intercooperatist Cefa

la 
a- 
a-
nu

ră- 
care s-au 
consiliului

SF. GHEORGHE 
(Corespondentul ..Scân
teii". Geza Tomori). — 
Odată cu începutul 
noului an. întrecerea 
socialistă organizată 
între minerii sectoa
relor de exploatare 
ale întreprinderii mi
niere Căpeni a căpă
tat noi valențe. Iată

un prim bilanț : după 
prima săptămînă. în 
fruntea întrecerii se 
află minerii sectorului 
de exploatare Vîrghiș 
I, care, pînă în pre
zent. au dat peste 
prevederile planului 
500 tone de cărbune. 
La realizarea acestui 
prim succes. după

cum ne declară Csin- 
ta Emeric. șeful bi
roului plan salarizare 
si organizarea muncii 
de la I,M. Căpeni, 
și-au adus uri aport 
substanțial brigăzile 
conduse de minerii 
Vajda Dezso și Măthe 
Imre.
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încheind anul 
ducție de piese 
tru tractoare și 
industria alimentară în valoare 
de două milioane lei peste pre
vederile de plan, colectivul uzi
nei mecanice din Iași a agricul
turii și industriei alimentare a 
început activitatea in noul an 
pentru realizarea unei producții 
cu 10 milioane lei mai mare ca 
anul trecut și cu o gamă lăr
gită cu peste 150 repere. Pe pri
mul plan se situează piesele de 
schimb necesare tractoarelor și 
mașinilor agricole pentru cam
pania de primăvară-vară. pre
cum și utilajelor pentru brută
riile sătești Luând măsuri co
respunzătoare încă din anul 
trecut pentru lansarea și buna 
desfășurare a producției anului 
1974, colectivul uzinei ieșene a 
reușit ca din primele zile ale 
lunii ianuarie să expedieze 300

1973 cu o pro- 
de schimb pen- 
utilaje pentru

plăci de strîngere din cele 1 500 
contractate de S.M.A. pentru pe
rioada actuală de reparații. 
Concomitent s-au introdus în 
producția de serie pentru pri
ma oară și 120 bucăți bancuri 
de rodaj hidraulic cu putere 
pînă Ia 150 C.P., precum și un 
transportor cu bandă de tip u- 
niversal pentru ridicarea știuile- 
ților în 
25 tone 
stantin 
nei. ne

pătule cu capacitate de 
pe oră. Inginerul Con- 

Pricop. directorul uzi- 
informează că pentru 

1974 uzina a început să colabo
reze și cu întreprinderea .,Trac
torul" din Brașov, pentru reali
zarea unor subansamble nece
sare tractoarelor. Pentru în
ceput s-a trecut la realizarea a 
5 tipuri de roți pentru ventila
ție.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteil'
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Consiliul există... 
dar mai mult în scripte

Nu peste tot s-a acționat cu răs
pundere pentru traducerea in fapte 
a sarcinilor ce revin consiliilor inter
cooperatiste. Este cazul consiliului 
intercooperatist Cefa, din același ju
deț, care cuprinde tot șapte coope
rative agricole. Ele dispun de cele 
mai fertile terenuri din județ, fapt 
dovedit și de producțiile medii Ia 
hectar realizate în anul 1973 de că
tre unele dintre ele — 3 700 kg grîu, 
4 400 kg porumb boabe. Nu avea ni
mic de întreprins sau probleme de 
rezolvat consiliul intercooperatist 
Cefa 7 Din contră, erau foarte mul
te. Și aici s-au prevăzut zonarea 
culturilor și profilarea unităților în 
funcție de potențialul existent. Era

Penteu că, 
an, con- 

există doar 
in scriptele direcției agricole. în 1972, 
la conducerea consiliului a fost 
numit ing. Ștefan Blaga, care în a- 
oeastă perioadă a fost văzut atît 
de rar prin Cefa, incit oamenii s-au 
obișnuit să creadă că, de fapt, nu 
mai e președintele lor, ci salariat la 
direcția agricolă. Principala vină o 
poartă tocmai direcția agricolă care 
l-a folosit pe inginerul Șt. Blaga la 
lucrări de birou, ceea ce contravine 
principiilor de funcționare a 
liului intercooperatist și chiar 
recției agricole județene.

Dar activitatea consiliului 
cooperatist din Cefa nu se i 
doar la o singură persoană, 
dacă este vorba de președintele 
cestuia. Și acest lucru ar trebui să-l 
înțeleagă toți cei care acum. într-o 
formă sau alta, caută să explice ne- 
realizările consiliului numai și nu
mai prin stilul defectuos de muncă 
al președintelui. Deoarece nu e- 
xistă nici o scuză pentru nici unul 
dintre membrii acestui consiliu care, 
vreme de mai bine de un an, s-au 
complăcut în această situație și nici 
pentru comitetul comunal de partid, 
care nici măcar nu a încercat să a- 
naiizeze activitatea consiliului in
tercooperatist. . _ ■ ......... ■

Punînd față ÎA față rezultatele a- 
cestor' două conifflii ' intercodperatis- 
te, o facem cu intenția de a eviden
ția posibilitățile mari pe care le au 
aceste organisme în orientarea și 
profilarea producției, în unirea efor
turilor cooperativelor pentru exe
cutarea unor lucrări de interes co
mun etc. Pentru ca aceste sarcini să 
poată fi îndeplinite, este necesar ca 
direcțiile agricole și uniunile jude
țene ale cooperativelor agricole să 
asigure buna funcționare a acestor 
consilii.

con s i- 
a di-

inter- 
reduce 

chiar 
a-

Iosif POP 
Dumitru GAJA

(Urmare din pag. I)
prinderea de cazane mici din Cluj, 
incepînd din acest an. De ase
menea, s-a inițiat un amplu 
program de cercetare șl aplicare in
dustrială a unor soluții tehnice noi 
de reducere a consumului de carbu
ranți la motoarele cu ardere internă 
pe care le producem. Informăm că 
acest program mai cuprinde și tre
cerea pe acționarea cu motor Diesel 
a autoturismelor de teren și autouti
litarelor, ceea ce asigură reducerea 
consumului de carburant pe 100 km 
cu 25 pînă la 30 la sută pentru fie
care autovehicul.

— „Autobuzul" din București, 
„Unio" Satu-Mare, Întreprinde
rea mecanică Muscel sint numai 
citeva din unitățile care au in- 
timpinat anul trecut greutăți 
serioase in realizarea planului 
la unii indicatori de eficiență — 
productivitatea muncii, cheltu
ielile de producție — din cauza 
lipsurilor in cooperarea inter- 
uzinală. Este vorba de neajun
suri mai vechi. Concret, ce mă
turi fundamentale preconizați 
pentru îmbunătățirea cooperă
rii interuzinale ?

— Cu toate deficiențele existente 
în cooperarea interuzînală dintre une
le unități, să nu uităm că nota do
minantă a activității au dat-o între
prinderile care și-au onorat în bune 
condiții contractele de cooperare și 
care au realizat și depășit sarcinile 
de plan. Dar faptele sînt fapte. Fie 
și numai situațiile din întreprinderile 
pe care le-ați amintit (unități cu o 
pondere mare in ansamblul ministe-

rului) ne obligă la aplicarea unor 
măsuri care să garanteze funcționa
rea in bune condiții a cooperării 
interuzinale. Precizez, in acest sens, 
că la baza actualelor studii de sis
tematizare 
derilor, în 
pe produs, 
din timp.

și dezvoltare a întreprin- 
general, vor sta studiile 

ce vor fi întocmite 
în acest fel, se exa

minează într-o lucrare unică dez
voltările necesare atît la întreprin-

întreprinderea de utilaj terasier din Buzâu. Se lucreazâ la montajul unui nou lot de rulouri compresoare.

PLANURI CONCRETE,
ACȚIUNI DIFERENȚIATE

pentru creșterea producției de energie

Măsurile stabilite de 
de partid și de stat cu 
dezvoltarea bazei energetice și folo
sirea judicioasă a combustibililor și 
energiei, ce definesc direcțiile con
crete în care trebuie să se acționeze, 
au găsit un larg ecou în toate com
partimentele vieții noastre economice. 
In acest cadru se înscriu și preocu
pările producătorilor de energie elec
trică și termică.

Unitățile producătoare, în primul 
rind, au sarcina să producă energia 
electrică, atît de necesară progresu
lui economic, în condiții de maximă 
eficiență, prin diminuarea substan
țială a consumurilor tehnologice pro
prii în centralele electrice, precum 
și a pierderilor in rețelele de trans
port. în acest scop, în toate Între
prinderile Ministerului Energiei Elec
trice au fost inițiate studii amănun
țite, la fiecare loc de muncă, pe fie
care agregat pentru stabilirea măsu
rilor imediate și de perspectivă me
nite să asigure reducerea consumu
rilor, economisirea combustibilului și 
a energiei electrice.

— Sint multiple acțiunile pe care 
ne-am propus să le întreprindem in 
anul 1974 pentru ridicarea eficaci
tății economice a sectorului de pro-... 
ducere a energiei electrice și termice 
— aprecia dr. ing. Victor Romert, 
director general adjunct al Centralei 
industriale a energiei electrice și 
termice — și care în anul ce a în
ceput permit economisirea a zeci de 
mii de tone combustibili convențio
nal. Pentru perfecționarea procese
lor de ardere și creșterea randa
mentelor energetice Ia producerea e- 
nergiei electrice și termioe, avem în 
vedere, in special : ridicarea randa
mentului unor turbine de termofi- 
care prin montarea de boilere sau 
trecerea în regim de contraipresiune; 
accelerarea ritmului de modernizare 
și de înlocuire a arzătoarelor ; îm-

conducerea 
privire la

pe 
op- 
in- 
ex- 
re-
de

ac-
co-

FRUNTAȘII DAU RITMUL PRODUCȚIEI DIN PRIMELE ZILE ALE NOULUI AN

Colectivul întreprinderii textile „Dacia" din Capitalâ se străduiește ca încă din primele zile ale noului an acti
vitatea productivă sâ demareze din plin. în imaginile de fațâ prezentăm trei din harnicele muncitoare ole acestei 
întreprinderi: țesătoarele Ioana Manea (fotografia din stingă) și Maria Dogaru (fotografia din mijloc), urzitoarea 

Olimpia Stancu (fotografia din dreapta). Foto : S. Cristian

bunătățirea izolațiilor termice, cît și 
a etanșeităților din circuitul de abur- 
apă ; recuperarea purjelor și scăde
rea temperaturii gazelor de ardere. 
Reducerea consumului propriu teh
nologic pentru producerea energiei 
electrice și termice o realizăm 
baza stabilirii curbelor de regim 
tim al agregatelor din serviciile 
terne ale centralelor electrice și 
ploatării economice a acestora ; 
cuperării cantităților de condens
la consumatorii de energie termică, 
la nivelul prevederilor din proiecte ; 
depistării elementelor din serviciile 
interne care trebuie înlocuite sau re
construite, pentru eliminarea supra
dimensionării sau a altor cauze ce 
provoacă consumuri mari. Totodată, 
ne-am propus să micșorăm duratele 
de reparații, concomitent cu îmbună
tățirea calității acestora, cu precă
dere la agregatele din centralele pe 
cărbune și din centralele hidroelec
trice fără lacuri de acumulare.

Evident, fiecare dintre aceste 
țiuni se finalizează diferențiat,
respunzător specificului unităților 
producătoare de energie electrică și 
termică. Cum și cu ce eficiență 7

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
CENTRALE" BORZEȘTI. Economiile 
vor însuma, în anul 1974, potrivit 
calculelor întocmite, 30 000 tone com
bustibil convențional și peste 2 500 000 
kWh. Numai prin valorificarea ino
vației unui colectiv din cadrul între
prinderii, privind preîncălz'irea apei 
brute în condensatoarele turbinelor 
1 și 2 de la CET Borzești, se vor ob
ține anual economii de 4 100 tone 
combustibil convențional. Câteva mii 
de tone combustibil convențional se 
vor economisi prin îmbunătățirea 
schimbului de căldură și funcționa
rea turbinelor la un vid înaintat. De 
asemenea, se preconizează reducerea 
numărului de porniri și opriri a a- 
gregatelor, respectiv, creșterea in
dicelui de utilizare, pe baza măririi 
ciclului de funcționare între două 
reparații (pe seama îmbunătățirii ca
lității reparațiilor), micșorarea numă
rului de opriri, accidentale determi
nate de personalul de deservire și 
efectuarea unei profilaxii permanente 
(calculele efectuate de specialiști 
arată că fiecare pornire și oprire la 
un bloc de 50 MW înseamnă 
o risipă de 100 tone combus
tibil convențional). O altă sarcină 
deosebită pe care și-a propus-o co
lectivul de aiici constă în prevenirea 
pierderilor de apă-abur, precum și a 
pierderilor de căldură din cauza izo
lațiilor, care va asigura obținerea de 
economii anuale de 10 000 tone com
bustibil convențional. Aceste Impor
tante economii de combustibil pe 
care le va înregistra colectivul I.E.C. 
Borzești sînt cu atît mai valoroase 
cu cît ele privesc gospodărirea ga
zelor naturale și a păcurei.

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
CENTRALE" MUREȘ. Puterea insta
lată in centralele electrice din cadrul

acestei întreprinderi reprezintă peste 
10 Ia sută din puterea sistemului 
energetic național. Aici, economiile 
ce se vor obține în acest an. Pe baza 
îmbunătățirii regimului de funcțio
nare a unor pompe și modificării 
constructive a ventilatoarelor de aer 
și de gaze se ridică la peste 2 mi
lioane kWh. Dezafectarea unui grup 
de mică putere, care funcționează 
total neeconomiicos, va duce la eco
nomii de 2 000 tone combustibili con
vențional. în scopul valorificării 
unor resurse energetice secundare, 
în anul 1974 se vor pune in funcțiune 
două microhidrocentrale care vor 
recupera energia reziduală a apelor 
evacuate în rîu și, astfel, vor pro
duce circa 2,1 milioane kWh de ener
gie electrică anual.

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
CENTRALE" GALATI. O preocupare 
permanentă în anul 1974 constă în 
creșterea randamentelor la cazane. 
Au fost stabilite fișe de regim optim 
care stau la baza oonducerii judici
oase a arderii în aceste instalații. Se 
prevăd în continuare modernizarea 
arzătoarelor, cît și menținerea în 
stare , de funcționare a preîncălzitoa- 
relor de gaz furnal. Prin acește ac
țiuni se vor economisi anual aproa
pe 5 000 tone jpmbustibil convențio
nal. Cantitatea de combustibil con
vențional ce se va economisi în anul 
1974 prin recuperarea în timpul ier
nii a aburului de la Combinatul si
derurgic din Galați și utilizarea a- 
cestuia se ridică la peste 8 000 tone, 
în prezent, se studiază trecerea ca- 
zanelor de apă fierbinte pe combus
tibil rezidual (gaz de cocs). în loc de 
gaz natural și păcură. Economiile 
posibile de realizat intr-un an, pe 
această cale, se ridică la circa 10 000 
tone combustibil convențional.

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
CENTRALE" ORADEA. Și aici, prin
tr-o largă participare a fiecărui 
muncitor, tehnician, inginer și eco
nomist au fost stabilite modalitățile 
de realizare a unor importante eco
nomii de combustibil. Aceasta vizea
ză, în principal, îmbunătățirea regi
mului de lucru a unor agregate, ca 
de exemplu : reducerea mersului „în 
gol" sau parțial al instalațiilor de 
transport și preparare a cărbunelui, 
modificarea presiunii la pompele de 
alimentare. Prin aplicarea unor mă
suri complexe pentru diminuarea 
consumului propriu tehnologic se vor 
obține economii de peste 5 milioane 
kWh de energie electrică. Concomi
tent, colectivul unității se străduiește 
să furnizeze economiei naționale cît 
mai multă energie electrică produsă 
pe bază de cărbune.

Firește, relevînd eforturile stărui
toare de a se produce energia elec
trică în condiții de maximă econo
micitate, trebuie subliniată necesi
tatea ca ele să fie împletite orga
nic cu utilizarea acesteia cu grijă, 
cu un înalt simț gospodăresc.

Ing. Ion LAZAR

La întreprinderea „Partizanul” — Bacău
lizate. Principalele măsuri pentru 
economisirea metalului au in vedere 
reducerea greutății nete a produse
lor, a consumurilor tehnologice și de 
aprovizionare și îmbunătățirea struc
turii producției. Economisirea meta
lului pe seama reducerii greutății 
nete privește introducerea și extin
derea fabricației de produse noi și 
modernizate. De exemplu. în anul 
1974, fabricarea excavatoarelor hi-

dotare și organizare tehnologică nu 
corespunde întrutotul posibilităților 
noastre tehnice și materiale, dome
niu care, așa după cum am amin
tit, stă în mod deosebit în atenția 
noastră.

— Zece întreprinderi ale mi
nisterului, intre care : întreprin
derile de autocamioane Brașov, 
„7 Noiembrie" Craiova, de uti-

Construcția de mașini grele
derile coordonatoare (care execută 
produsul finit), cit și la cele colabo
ratoare, din ministerul nostru sau 
din alte ministere. Totodată, pentru 
urmărirea modului cum se realizea
ză programul de cooperare și pen
tru a interveni la timp acolo unde 
se constată dereglări, lunar se în- 
tîlnesc la minister toți directorii 
tehnici din centrale.

— Unităfile ministerului sînt 
cele mai mari consumatoare de 
metal din economie. Concret, ce 
va marca in mod 
1974 In direcția 
metalului ?

— 63 la sută este în
unitățile ministerului, ponderea me
talului în valoarea materialelor uti-

deosebit anul 
economisirii

prezent, în

draulice de 0,4 mc și 0,6 mc, în lo
cul celor mecanice, duce la o econo
mie de metal anuală de 5 000 tone ; 
iar a tractoarelor de 55 CP și 80 CP, 
în locul celor de 45 CP, respectiv 
65 CP — la o economie de 1 500 tone 
de metal.

Economii însemnate de metal vom 
obține și prin introducerea și aplica
rea unor tehnologii moderne. Bună
oară, extinderea refulării la rece în 
domeniul organelor de asamblare la 
întreprinderile specializate, în locul 
așchierii practicate de întreprinderile 
nespecializate, permite obține.rea unei 
economii de metal de circa 2 000 
tone, la nivelul anului 1974, eu ten
dințe de creștere în anii următori. 
De fapt, pe linia promovării noilor 
tehnologii știm că avem foarte mul
te de făcut. Apreciem că nivelul de

laj chimic Ploiești și-au realizat, 
anul trecut, numai in proporție 
de 90—96 la sută planul produc
tivității muncii. Ce măsuri pre
conizați acum, la începutul anu
lui 1974, pentru prevenirea unor 
asemenea neajunsuri, in crește
rea substanțială a productivită
ții muncii 7.

— Cu toate că 
an sînt deosebite 
ponderea mare a 
o vechime redusă în construcția de 
mașini — totuși sînt convins 
la sfîrșitul anului 1974 
avea un bilanț pozitiv Ia 
ductivitatea muncii. Măsurile 
s-au elaborat, ca și căutările 
ținute existente în întreprinderi la 
ora actuală pentru descoperirea de

sarcinile pe acest 
— ținînd seama de 
noilor angajați cu

că 
vom 
pro-

C€ 
SUS-

noi resurse de creștere a productivi
tății muncii îmi permit să afirm 
acest lucru.

— In timpul documentării, în 
legătură cu această convorbire, 
am intilnit unii conducători de 
intreprinderi care căutau să de
monstreze la minister că anu- 
miți indicatori de eficientă sînt 
prea „mobilizatori", că. în 
concluzie, ar trebui dimi
nuați. Cum explicați asemenea 
atitudini ale unor conducători 
de intreprinderi ?

— In acest domeniu avem de lup
tat mai mulit, șl lupta este grea, în- 
trucît este vorba de o mentalitate pe 
care trebuie s-o combatem categoric. 
Fiecare conducător de întreprindere 
și centrală, fiecare lucrător, de la 
muncitor la director și ia... ministru 
trebuie să înțeleagă clar că numai 
prin sporirea eficienței economice in 
fiecare întreprindere, numai prin va
lorificarea promptă a rezervelor in
terne din fiecare unitate se poate 
asigura o eficiență ridicată Ia nive
lul economiei, poate spori venitul na
țional. Reușita „bătăliei" pentru rea
lizarea unei incite eficiente poate 
fi asigurată printr-o conducere fer
mă și competentă a fiecărui colectiv 
de întreprindere și centrală indus
trială in administrarea Judicioasă a 
tuturor fondurilor tehnice și mate
riale puse la dispoziție, prin parti
ciparea cu întreaga capacitate pro
fesională a aparatului de concepție 
din întreprinderi și institute spre a 
intimpina cele două evenimente po
litice deosebite — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al P.C.R. — cu suc
cese de prestigiu. i

modernă

"t

I
I
I

Cei aproape 3 000 de meșteri în 
prelucrarea pieilor de la între
prinderea de încălțăminte „Par
tizanul" din Bacău au pornit în 
noul an cu dreptul. Peste tot. în 
secții, ateliere, la liniile de fa
bricație, munca a fost mai bine 
organizată. în concordanță cu 
condițiile tehnice și materiale de 
care dispune fabrica. Urmare a 
aplicării unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. capacitățile de pro
ducție au crescut simțitor. La 
banda nr. 4 de fabricație a san
dalelor bărbătești, numai prin 
completarea forței de muncă ne
cesare și prin instalarea unor 
mașini suplimentare, producția 
zilnică a crescut cu circa 800 de 
perechi. Tovarășul inginer Dan 
Pricop, directorul întreprinderii, 
ne spunea că întreaga producție 
ce va fi realizată în 1974 are a- 
sigurați beneficiarii încă de pe 
acum. Semn al prestigiului, al 
căutării de care se bucură în
călțămintea cu marca „Coti
dian", fabricată la Bacău, atît în 
țară, cît și peste hotare.

Din discuțiile purtate cu mai 
mulți muncitori, maiștri, specia
liști și cadre de conducere ale 
fabricii ne-am dat seama că oa
menii de aici sînt hotărîți să 
realizeze în 1974 numai încăl
țăminte durabilă, de bună cali-

tate, ieftină. încă din primele 
zile ale anului ei au și lansat 
în fabricație peste 100 de modele 
noi de pantofi și sandale băr
bătești, intre care modele de în
călțăminte flexibilă, realizată 
din piei tip hunting, velur și 
bufo. Tehnologiile moderne și 
materialele superioare folosite 
conferă încălțămintei eleganță, 
comoditate și durabilitate. Me
rită amintite, de asemenea, noile 
modele de pantofi cu talpă ma- 
trițate, realizate într-o gamă va
riată de culori. Ei sînt destinați, 
in mod special, tineretului.

Copiii se bucură și ei de mare 
atenție din partea meșterilor 
băcăuani. Pentru ei au fost in
troduse în fabricație 12 noi mo
dele de pantofi și sandale. în- 
tr-un atelier special, oameni 
pricepuți, cu înaltă calificare, 
vor realiza în acest an, numai 
din valorificarea mai judicioasă 
a materiilor prime, peste 80 000 
de perechi de încălțăminte pen
tru copii. La data cînd scriem 
aceste rînduri, primul lot de 
pantofiori și săndăluțe pentru 
cei mici a și luat drumul maga
zinelor.

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteil1

\
\
\
\
\
\
\
I
I
i

f 
J

f



SCÎNTEIA — marți 8 ianuarie 1974PAGINA 4

Metafora teatrală repre
zintă, desigur, structura a- 
fectivă și aspirația unui 
artist — regizorul — care 
redistribuie accentele unei 
piese potrivit propriilor 
sale convingeri estetice și 
în funcție de datele unui 
temperament artistic irepe- 
tabil. Dar, oricît de puter
nică ar fi personalitatea re
gizorului, metafora nu-1 
exprimă doar pe el. Idea
lul social, sensibilitatea co
lectivă a unei epoci, cre
dințele ce animă pe oame
nii cetății — iată parametri 
de cea mai mare însemnă
tate In determinarea și 
structurarea metaforei.

Epoca noastră de afirma
re multilaterală a omului 
și a universului său de 
idei și sentimente se iden
tifică cu metafora solară. 
Idei teatrale profesînd 
morbiditatea, pesimismul, 
resemnarea, lipsa de solu
ție nu ne exprimă și nu 
caracterizează destinul unei 
națiuni care glorifică zilnic 
generozitatea, solidaritatea 
umană, dragostea de viață. 
De altfel, spiritualitatea 
poporului nostru a refuzat 
dintotdeauna să-și însu
șească altfel de teze morale 
decît cele legate de afir
marea ideii de om. Cind 
vedem spectacole a căror 
finalitate vizează bulversa
rea. dezumanizarea, aliena
rea este cazul să ne între
băm dacă respectivele 
montări au fost concepute 
pentru noi, oamenii acestui 
timp, sau avem de-a face 
cu împrumuturi și mode 
care nu și-au propus să 
dezvolte relații cu publicul.

Avem în vedere viața 
■cenică actuală a marilor 
texte care au proprietatea 
să vibreze la înnoiri, să 
primească sensuri inedite 
și noi unghiuri de abordare, 
în funcție de experiența și 
sensibilitatea unei lumi. 
Pentru teatrul de aici și 
de acum, Hamlet, de pildă, 
ar putea însemna elibera
rea unei idei solare prin 
chiar tragedia eroului. Tex
tul celebrei piese ar putea 
deveni pretextul unei dez
bateri asupra modului in 
care, sub imperiul unor 
noi dimensiuni, se trans- 

k________ _______

formă o lume și cum des
tinele individuale 
iese marele destin 
al unui timp.

Nu Hamlet ca 
sie a individualității 
xacerbate ne interesează 
în primul rînd, ci prințul 
danez ca sinteză spirituală 
a unui timp de regrupare 
a forțelor sociale și a valo
rilor umaniste.

într-o viziune actuală.

alcătu- 
colectiv
expre-

e-

gizorului, despre fermitatea 
opțiunilor sale — politice, 
etice și estetice — fermita
te ce se verifică in modul in 
care el reușește să echili
breze intr-un spectacol trei 
timpuri diferite : timpul 
acțiunii, timpul autorului și 
timpul publicului care pri
mește spectacolul. Uneori 
vizionăm reprezentații care 
ignoră tocmai timpul spec-

tate de implicare artistică 
și civică.

Am văzut în ultimele 
stagiuni spectacole grave, 
care au ales asemenea me
tafore cuprinzătoare, de 
amplă respirație umanistă, 
exprimind nevoia publicu
lui contemporan de a afla 
în teatru răspunsuri la tul
burătoarele întrebări ale e- 
xistenței. Regizori de dife
rite formații, de la presti-

SPECTACOLUL TEATRAL
opțiune a încrederii in om

D-ale carnavalului își de
pășește condiția de satiră a 
mediilor periferice, regizo
rul zilelor noastre aflînd în 
comedia lui Caragiale sen
suri grave, motive ale alie
nării omului într-o epocă 
ce-i era ostilă. Este un 
punct de vedere militant, 
care definește rolul teatru
lui ca artă majoră a cetății.

Un artist care gîndește 
spectacolul ca pe o mani
festare cu adevărat moder
nă va vedea în Nora lui 
Ibsen mai mult decît o lu
crare dramatică despre e- 
manciparea femeii, adică 
numai primul strat de a- 
bordare a piesei. El va 
intui caracterul deschis al 
partiturii, va afla în pro
pria sa experiență socială 
și artistică puncte de con
tact pentru a înălța un imn 
omului și nevoii sale de 
libertate interioară. Cele 
mai importante succese ale 
spectacologiei noastre re
prezintă astfel de reinter- 
pretări creatoare.

Ajungem în mod firesc să 
discutăm, în această ordine 
de idei, despre cultura re-

puncte
de vedere

tatorului. Un Lope de 
Vega, să zicem, gîndit ex
clusiv sub semnul comme- 
diei dell’arte ar fi pentru 
noi un exercițiu stilistic și 
atît Interesul nostru va fi 
cel mult. In acest caz, de 
natură arhivistică, muzea
lă. Stilul pus in slujba sti
lului nu înseamnă nimic. 
Dacă într-un . spectacol de 
astăzi nu simțim bogăția 
ideilor contemporane se 
cheamă că am răsfoit do
cumente palide de Istorie a 
teatrului. Implicarea regi
zorului înseamnă insistența 
asupra acelor adevăruri 
ale lucrării dramatice care 
se conjugă 
rurile epocii 
acest punct 
structura și
filosofică a metaforei tea
trale reprezintă o modali-

cu adevă- 
noastre. Din 

de vedere, 
dimensiunea

gioșii purtători ai tradiției 
realiste, pînă la foarte 
tinerii care încearcă remi- 
tizarea actului teatral, au 
oferit spectatorilor montări 
puse în slujba proble
maticii vibrante a omu
lui. Am văzut, e drept, și 
reprezentații în care au 
apărut elemente din afara 
structurii noastre etice, 
spectacole în care omul a- 
părea strivit, înjosit, înde
părtat de condiția sa. Din 
joacă și pentru plăcerea 
actului gratuit, sau pentru 
că astfel se face teatru pe 
alte meridiane, unii dintre 
directorii de scenă au întu
necat metafora, au prezen
tat eroi lipsiți de datele lor 
firești, date cu care i-a în
zestrat viața și chiar 
autorii lor. Nu sîntem pen
tru uniformizare, pentru un 
singur tip de erou, nu ple
dăm aici pentru sărăcirea 
caracterului uman. Dar 
purtătorii de vicii și de 
haos nu vor putea nicio
dată să cîștige adeziunea 
publicului nostru și nici nu 
vor exprima vreodată sen
sul nobil al artei. Dacă în 
spatele unor astfel de per-

sonaje nu se află o teză 
morală riguroasă, vizînd 
frumusețea naturii umane, 
totul eșuează în ipocrizie. 
Nu cunoaștem nici măcar o 
singură piesă de teatru 
— desigur, demnă de acest 
nume — în care omul să 
fie ținta batjocurii scriito
rului. Avem în vedere 
chiar și acele piese care 
prezintă degradarea, dar o 
fac în numele unor convin
geri umaniste, acuzînd fac
torii ce favorizează des
compunerea.

Se vorbește uneori In 
cercurile de specialitate 
despre violentarea publicu
lui, despre nevoia de a 
șoca. Am înțeles întotdea
una acest deziderat al oa
menilor de teatru ca pe o 
necesitate de spectacol, 
considerînd că surpriza este 
o lege a teatrului. Dar 
nu putem înțelege aceasta 
ca un șoc la adresa 
unor principii nobile, pro
prii existenței omului de 
astăzi. De cele mai multe 
ori, propagatorii violentării 
nu au nici un fel de pro
gram teoretic. Aflînd după 
ureche că ar fi apărut, aiu
rea, în teatru cîte o inova
ție stilistică, fără să se în
trebe dacă această nouă 
modalitate de expresie co
respunde măcar în parte 
felului nostru de a primi 
arta teatrului, cîte un re
gizor își încarcă inutil spec
tacolele cu elemente exte
rioare. realizînd reprezen
tații complet gratuite. De
sigur că problema compor
tă nuanțări, pentru că de 
multe ori receptarea atentă 
și responsabilă a unor noi 
modalități a îmbogățit spec- 
tacologia actuală.

Publicul nostru este dor
nic de spectacole de înaltă 
ținută etică și artistică. El 
este receptiv, educat pen
tru teatru. Dacă i se oferă 
reprezentații în care con
vingerile etice și estetice 
ale realizatorilor vin în 
întîmpinarea propriilor sale 
aspirații, atunci vom avea 
în acest public partenerul 
ideal. Și merită să năzuim 
spre o asemenea fericită 
împlinire I

Mihail SABIN

Sărbătoare
a muzicii

la Oradea
S-au aniversat reoent 50 de ani 

de cind a avut loc adunarea de 
constituire a Societății filarmonice 
din Oradea, prin votarea statutelor, 
alegerea comitetului cuprinzind o 
serie de personalități ale vieții pu
blice și formularea unui program 
cuprinzător de activitate. Eveni
mentul depășea sfera interesului 
strict local, incadrîndu-se în avin- 
tul general al culturii românești 
din anii ce au urmat reunirii Tran
silvaniei cu România, avînd sem
nificații legate de rolul acestui 
colț al pământului românesc în 
viața publică a țării întregite. El 
continua totodată remarcabile tra
diții culturale sau muzicale biho- 
rene și exprima o dată mal mult 
raportul dintre specificul național 
și înțelegerea universală a limbaju
lui muzical. Ani de-a rîndul s-au 
consemnat în cartea de onoare ma
nifestări memorabile.

Un avînt deosebit a luat viața 
muzicii după eliberare. Toți artiștii 
de seamă ai muzicii românești 
contemporane au concertat in re
petate rînduri la Oradea, oferind 
adevărate evenimente culturale, 
fiind Întotdeauna primiți cu deo
sebită căldură de publicul orădean.

In virtutea unor asemenea tradi
ții. filarmonica orădeană se pre
ocupă stăruitor, cu rezultate nota
bile, de atragerea publicului în 
sala de concert, îndeosebi a tinere
tului. In orchestră au fost promo
vați numeroși instrumentiști tineri 
talentați, iar repertoriul este ales 
cu grijă — căutîndu-se programa; 
rea cit mai frecventă a creației 
originale. Activitatea orchestrei 
simfonice se întregește cu aceea 
a orchestrei de muzică populară 
„Crișana", cu a ansamblului „Nun
tașii Bihorului". La originea rea
lizărilor, datorită cărora filarmonica 
se bucură de o caldă apreciere din 
partea publicului, se află munca, 
priceperea și dăruirea dirijorilor 
permanent! — Miron Rațiu și Acel 
Ervin, a prof. Al. Firez, a lui 
G. Mițin Vărieșescu la orchestra 
populară, a întregului colectiv ar
tistic.

Festivitățile organizate, bogate și 
variate, au cuprins concerte sim
fonice corale, recitaluri, seri de 
muzică de cameră... Au participat 
și filarmonicile din Arad, Cluj și 
Satu-Mare. (dirijate — respectiv 
— de Eliodor Rău, Emil Simon, 
și Alexandru Munteanu), precum 
și orchestra de muzică populară 
„Crișana". Concertul coral al „Ma
drigalului" bucureștean, dirijat de 
Marin Constantin, și concertul or
chestrei de cameră „București", 
(dirijor și solist Ion Voicu) au în
tregit strălucit manifestările ani
versare. Repertoriul acestei verita
bile sărbători a muzicii a cuprins 
creații corale preclasice, lucrări de 
J. S. Bach, J. și M. Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Mendelsohn- 
Bartholdy, Schumann, Brahms, 
G. Enescu, Th. Rogalski, Ion Du
mitrescu, Doru Popovici, A. Stroe, 
T, Glodeanu, M. Moldovan. Soliștii 
acestor manifestări au fost violo
nista Lola Bobescu (Belgia), vio
loncelistul H. Schiff (Austria), So
fia Cosma, Ștefan Ruha, Andrei 
Agoston, Ion Budoiu, Edita Simon, 
Nioolae Arnăutu. Al. Fărcaș, pre
cum și cântăreții de muzică popu
lară Florica Bradu, Florica Duma, 
Maria Haiduc, Alexandru Hanga, 
Elvira Lerințiu, Domnita Să- 
băduș, Florica Ungur. In holul 
teatrului s-a organizat o inte
resantă expoziție retrospectivă a- 
supra activității Filarmonicii din 
Oradea, in colaborare cu Muzeul 
Țării Crișurilor șl cu biblioteca 
municipală, iar în finalul manifes
tărilor a avut loc simpozionul „Ro
lul muzicii in educarea estetică a 
maselor".

Așadar, o adevărată și complexă 
sărbătoare a muzicii.

Cu romanele F, Vînătoa- 
rea regală și Cei doi din 
dreptul Țebei, proza lui 
Dumitru Radu Popescu cu
noaște o fază importantă de 
evoluție, atestînd într-un 
grad sporit puterea de crea
ție a autorului. Cristalizîn- 
du-și hotarele, universul 
prozei lui D. R. Popescu se 
consolidează și se indivi
dualizează și mai mult, pu- 
tîndu-se vorbi de-acum de 
un veritabil teritoriu epic 
căruia autorul a izbutit să-i 
confere o certă identitate și 
autenticitate. Locurile în 
care își situează acțiunea 
se constituie astfel ca prin
cipale repere dintr-o ima
ginară dar, în fond, atît de 
reală geografie umană ce 
amintește, prin autonomie 
și coeziune, de fascinantul 
tărîm faulknerian Yokna- 
patawpha. Dar nu numai 
consistența, amploarea a- 
cestui univers îndreptățesc 
această apropiere, cîtuși de 
puțin tributară unui com- 
paratism excesiv, ci și o 
anume tehnică dinamică a 
alternării planurilor, frec
vența — cu consecințe rod
nice în planul revelării 
complexității sufletului u- 
man — a distanțărilor și re
venirilor in timp ce permi
te autorului sondarea fap
telor de viață, a psihologii- 
lor din multiple unghiuri și 
perspective. Toate acestea 
nu știrbesc, firește, origina
litatea viziunii prozatorului 
român, profunzimea lumii 
și adevărurilor de viață pe 
care, cu o remarcabilă artă 
a cuvintului, le realizează 
și în această ultimă scriere 
de mai reduse dimensiuni 
— Cei doi din dreptul Țe- 
bel — carte legată prin 
multe fibre de țesătura ce
lorlalte două creații 'mai 
sus-numite. In ansamblul 
unei vaste construcții epice 
pe care autorul pare să o 
conceapă fundată pe trei 
mari piloni — romanele F 
și Vînătoarea regală repre
zentând părți constitutive 
ale unei trilogii — noua 
carte nu este o simplă 
anexă. Ea nu poate fi în
țeleasă temeinic, in sub
stanța ei reală și nici apre
ciată la justa valoare dacă 
se face abstracție de cele
lalte două romane de care 
este organic legată prin 
personaje, situații și întim- 
plări, sensuri și adevăruri 
ale existenței.

Se poate anticipa de pe 
acum, cunoscînd deja roma
nele F și Vînătoarea regală, 
că la baza problematicii de 
viață a trilogiei pe care o 
are în vedere autorul stă 
un impresionant act justi
țiar pe care, din rațiuni 
adinei, și-l asumă persona
jul central, procurorul Tică 
Dunărințu. El reconstituie 
întîmplări și fapte din tre
cut al căror martor a fost, 
în adolescență, investighea
ză oameni legați de împre
jurările dramatice ale mis
terioasei dispariții și presu-

puse asasinări a tatălui său, 
învățătorul Horia Dună- 
rintu. într-un nou climat 
social care-i îngăduie re
stabilirea adevărului, ho
tărârea fiului de a identi
fica pe cei vinovati în tre
cut de moartea tatălui său. 
tenacitatea si tactul cu care 
și-o afirmă, croindu-și în
cet, dar sigur, făgaș prin 
păienjenișul aproape inex
tricabil al acelor fapte — 
despre care își spun impre
siile oameni feluriți — 
aducînd neîncetat pro
be pentru a Împiedica 
„moartea unul adevăr".

Identitatea acestei conștiin
țe ce caută cu febrilitate 
adevărul este astfel lesne 
de stabilit Spirit justițiar, 
nepărtinitor, el este un as
cultător nevăzut dar pre
simțit, al celor povestite, 
înregistrind variante de 
mărturii și impresii asupra 
unor fapte petrecute într-o 
localitate transilvană în 
anii zbuciumați ai războiu
lui „cînd viata nu mai de
pindea de tine", cînd „in- 
timplarea decidea totul". 
Cauzalitatea ascunsă a u- 
nor lucruri și întîmplări 
începe astfel 6ă se deslu-
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Dumitru Radu POPESCU

„Cei doi
din dreptul

T ebei"
conferă gestului său adinei 
semnificații. Consecvența 
cu care își urmărește țelul 
îl apropie de constelația a- 
celor ilustre personaje lite
rare, de la Hamlet la Vito
ria Lipan din romanul 
„Baltagul" de Mihail Sado- 
veanu, care, cum observă la 
un moment dat unul din 
eroi, cercetează și restabi
lesc adevărul mai întîi 
„pentru sine, ca o datorie 
^fundamentală a omului 
pentru sine in primul rînd 
— ca să fie de fapt apoi 
pentru toți".

In Cei doi din dreptul 
Țebei, numele lui Tică Du- 
nărintu nu e pronunțat ni
ciodată, iar întîmplările na
rate de diferiți martori pri
vind deznodămîntul tragic 
al iubirii care unea cuplul 
Ilie-Ilonca nu au, aparent, 
contingență cu dispariția 
învățătorului Dunărințu. Și 
totuși, aceste comentarii 
care reproduc uneori alte 
impresii, comunicate. în 
timpuri diferite, de alți 
martori care nu mai sînt în 
viață, se adresează unuia 
și aceluiași interlocutor om
niprezent, care le orientea
ză către ceea ce îl intere
sează mai mult, către acei 
oameni a căror directă im
plicare în cazul Dunărințu 
apare tot mai indubitabilă. 
Ca o străfulgerare, o între
bare răsună grav. — „Ce 
știți despre Gălătioan ?“.

șească din reconstituirea 
traiectoriei vieții unor per
sonaje care au legătură sau 
pot oferi date asupra celor 
a căror culpabilitate iese 
tot mai mult în evidență. 
Pe cit de oarecare le e în
fățișarea, pe atît de com
plexă și imprevizibilă se 
vădește firea acestor oa
meni (bătrânul Gâlăti- 
oan și Ciungu, bună
oară) capabili de ges
turi, de reacții, de compor
tamente pline de semnifi
cație și tîlc.

Din mărturiile acestor 
personaje se încheagă sec
vențe dramatice din via
ta unui sat din Transil
vania din anii de cumpă
nă ai ultimului război. Este 
o perioadă frămîntată. 
cînd, alimentate de ana
cronice prejudecăți. între
ținute de forte retrograde, 
ostile înfrățirii si înțele
gerii între oameni de dife
rite naționalități. în aces
te locuri izbucnesc o se
rie de conflicte, agravate 
de instabilitatea socială și 
de ororile conflagrației 
mondiale, toate acestea 
repercutîndu-se dureros a- 
supra unor destine uma
ne. Întîmplările narate, 
zguduitoare prin violenta 
unor acte vindicative pe 
care le dezvăluie, rele
vă în chip sugestiv ab
surditatea urii dintre oa
meni care pînă atunci

conviețuiseră pașnic. Im
presionantă prin intensi
tatea si Duritatea trăirii, 
izvodită pe marginea unei 
genuni a patimilor dezlăn
țuite. iubirea care se în
firipă între cei doi tineri 
de naționalitate diferită — 
Ilie și Ilonca — nu e doar 
o spontană reacție a vie
ții care nu tine seama de 
oarbe opreliști, ci semni
fică simbolic reversul tonic 
la acea atmosferă de vraj
bă și animozități, stimu
lată artificial de clasele 
privilegiate, contribuind 
prin chiar sacrificiul ei la 
expurgarea răului, la re
stabilirea vechilor, armo
nioaselor raporturi de con
viețuire. Sondînd în adîn- 
cime asemenea procese, 
fără a le escamota resor
turile, D. R. Popescu se 
dovedește un subtil ob- 

.-^sentkter al nsihologillor u- 
mâne. urmărite în con
fruntarea directă cu eve
nimente și situații 
Fără ’ 
tarii 
liate 
gice. 
sonatele 
stările sufletești 
dul de a se exprima, prin 
felul cum acționează în si
tuații critice sau insolite de 
viață, în contactul cu me
diul care îi solicită. Făp- 
tuind, fiecare din aceste 
personaje înregistrează tot
odată faptele altora, dezvă- 
luindu-le, scoțîndu-le chiar 
și peste ani la lumină. Ori
ce poziție, orice atitudine și 
reacție antrenează perma
nent conștiința omului — 
iată ideea majoră a acestei 
cărți in care, tocmai prin 
acest „imprevizibil" mani
festat în modul de a acțio
na, prin ceea ce gîndesc și 
fac, fiecare dintre aceste 
personaje își dezvăluie e- 
sența propriei firi : „toți 
descoperă în trecut in pur
tarea unora apucături ne
știute sau fapte necunoscu
te și astfel omul devine 
imprevizibil nu doar pentru 
ce o să facă în viitor tră
ind, dar și pentru ce a fă
cut in trecut".

Aparent, volumul se în
fățișează ca un panopticum 
de mărturii și situații dis
parate pe care autorul a 
reușit să le subordoneze 
însă unei viziuni unitare ce 
pune în lumină adevăruri 
și sensuri fundamentale de 
viață, ce angajează respon
sabilitatea omului față de 
sine și față de semenii săi, 
față de societate. Imaginînd 
scene de un puternic dra
matism, în care gama trăi
rilor umane înregistrează 
subtile nuanțe, iar gesturi
le și atitudinile implicații 
surprinzătoare, în stare a 
precipita destinele, Dumi
tru Radu Popescu realizea
ză prin această scriere o 
operă de o remarcabilă 
densitate de viață.

să recurgă 
analitice, 
investigații 
autorul îsi 

să-și

limită. 
la comen- 
la deta- 

psiholo- 
lasă per- 
dezvăluie 
prin mo-

Adrian ANGHELESCU

(Urmare din pag. I)

Alexandru PORTEANU

poate fi însă vorba 7 Oare cine altul 
decît directorul de cămin cultural ar 
trebui să știe ce trebuie si ce nu 
trebuie „prins" în programul propriu 
de acțiune în funcție de realitățile 
locale 7

Și încă o constatare pe care tre
buia s-o menționăm, de fapt, la în
ceput : din șapte acțiuni programate 
în perioada 1—’17 decembrie 1973, 
doar două au fost mnterializate. Și 
am văzut în ce manieră.

— Azi aveți programată o Întâlnire 
a brigăzilor științifice cu cetățenii 
satului...

— N-o putem realiza, ne spune to
varășul Costin. N-avem culese în
trebările... Și, ca să fiu sincer, aceste 
întrebări, cel mai adesea, le „fabri
căm" noi...

...Așadar, e inutil să vorbim de or
ganizarea în comuna Ștefan cel Mare 
a unor acțiuni care să vină în întâm
pinarea cerințelor de cunoaștere ale 
cetățenilor, curiozității lor de a ști 
lucruri noi, interesante. Avem. aici, 
o mostră de tipie formalism In

munca culturală. Ce a făcut, totuși, 
directorul căminului cultural în pe
rioada la care ne referim 7 Pentru 
că. vorba sa. ..salar am primit".

— Am pregătit câteva adunări de 
partid, apoi adunări ale organizațiilor 
F.U.S., am participat la ședințele de 
comitet executiv, de birou, de sin
dicat, am întocmit cîteva dări de 
seamă...

Edificator. Dar în această comună 
sînt circa 50 de cadre didactice, 12 
ingineri și medici. Cum a fost folo
sit acest grup puternic de intelec
tuali 7 Cine i-a antrenat la viața 
spirituală a satului 7 Evident, ni
meni. Cu ședințe, procese verbale, 
dări de seamă, cu o planificare for
mală. cu o „funcționarizare" a mun
cii culturale vii nici nu se putea 
realiza mai mult.

Investigările noastre la căminul 
cultural din Solești ne-a.u arătat o 
situație în bună măsură asemănă
toare. Am poposit aici intr-o seară 
a lunii decembrie. într-o sală destul 
de neîngrijită, vreo șase tineri stă
teau în jurul unei mese. Se disputa 
acerb o partidă de... table. Unul 
din parteneri era secretarul organi-

zației comunale de tineret, Viorel 
Nichifor, tehnician veterinar. Din 
dialogul cu cei prezenți aflăm că 
în ultimele două luni n-au partici
pat la nici o acțiune cultural-educa- 
tivă la acest așezămînt, nici n-au 
auzit că ar fi fost vreo manifestare

CARNET CUL TURAL
Premieră cinematografică

Ieri seara, a avut loc, la cine
matograful „Patria", premiera de 
gală a filmului „Capcana" (produc
ție a Casei de filme nr. 4), realizat 
— după scenariul scriitorului Titus 
Popovici — de regizorul Manole 
Marcus. Cu prile
jul galei — în ca
drul căreia au fost 
prezentați 
cului cîțiva dintre 
principalii

împreună cu „Capcana" a fost 
prezentat în premieră documenta
rul „Nunta de aur", producție a 
studioului „Alexandru Sahia". 
Realizat de Titus Mesaroș (scena-

publi-

l i inter
pret! și alți mem
bri ai echipei de 
filmare — regizo
rul Manole Mar
cus ne-a spus : 
„Ca și episoadele 
anterioare ale a- 
cestei serii de evo
cări („Cu mîinile 
curate", „Ultimul 
cartuș", „Conspira
ția", „Departe de 
Tipperary"), fil
mul „Capcana" se 
bazează pe întîm
plări reale. Este 
vorba despre un 
moment al luptei 
organelor de stat 
pentru lichidarea 
rămășițelor reac- 
țiunii fasciste, le
gionare. Acțiunea, 
cu un pronunțat caracter epic, se 
petrece în anii ’48. Realizînd acest 
film — cu care se încheie ciclul 
evocărilor legate între ele prin 
personalitatea maiorului Roman — 
ne-am propus să conturăm în ima
gini veridice, realiste, cadrul so
cial-politic al împrejurărilor de 
Înaltă tensiune rememorate pe 
ecran".

’„PARTID, INIMA TĂRII"
BACAU (Corespondentul „Scîn

teii", Gh. Baltă). — Sub acest titlu 
s-a desfășurat, duminică și luni, la 
Slănic Moldova și Bacău faza jude
țeană a concursului de teatru, poe
zie patriotică și revoluționară, or
ganizat de consiliul județean al 
pionierilor. Peste 700 de mici ar
tiști amatori, reprezentînd pe cei 
peste 15 000 pionieri și școlari par
ticipant! la fazele anterioare, orga
nizați în 33 formații artistice, s-au 
întrecut pe scene, în cîntec și joc.

AMINTIRI BRÂNCUȘI
TG. JIU 

„Scînteii", M. Dumitrescu), 
cum se știe, în 
sărbătorirea pe 
de ani de la 
sculptor român 
cuși. Locuitorii 
Hobița, comuna 
unde s-a născut autorul

riul și regia) și de operatorul Kia- 
mil M. Kiamil, acest film face o 
incursiune în viața unei familii din 
județul Sibiu, o familie în care 
există șapte frați tractoriști.

Primit cu căldură de publicul ga
lei, acest program cinematografic 
românesc a avut, aseară, un debut 
de bun augur.

(Corespondentul 
- — ), După
1976 va avea loc 
plan mondial a 100 
nașterea marelui 

Constantin Brân- 
de azi ai satului 

Peștișani, acolo 
___ ___ _________ ;__ 1 Coloanei 
infinitului, și-au înscris în cadrul 
manifestărilor dedicate acestui eve
niment și o lăudabilă inițiativă 
transmisă tuturor comunelor jude
țului : „Amintiri despre Brâncuși". 
In felul acesta, toți cei care l-au 
cunoscut și care păstrează de la 
el diferite documente și mărturii 
sînt invitați să le depună la mu
zeul din comuna Peștișani, care va 
fi inaugurat în anul aniversării 
Brâncuși, Deși de curînd lansată 
această inițiativă, pe adresa socie
tății culturale din Peștișani au în
ceput deja să sosească diferite scri
sori, acte și chiar unele lucrări de 
început ale lui Brâncuși, donate de 
locuitorii Gorjului.

românești" nr, 4

en- 
pro- 
bun 
edi- 
con-

traduceri, privirea restnospec- 
destinată colecției Biblio- 

școlarului, reflecțiile lui Ro- 
Munteanu pe marginea stu- 

în Cahier

Cu cel de-al patrulea număr al 
său, Cărți românești, revistă tri
mestrială publicată de Centrala 
cărții, în limbile franceză și 
gleză, își conturează mai clar 
filul, recomandîndu-se ca un 
mesager al activității noastre 
toriale. Fixîndu-și ca repere
slant urmărite realizarea unei pu
blicități eficiente, atractive a pro
ducției românești de carte, dar și 
o prezentare panoramică a tării și 
a culturii noastre, așa cum se în
fățișează acestea ochiului care le 
contemplă din unghiul inedit al 
cărților, publicația a făcut de la o 
apariție la alta progrese notabile. 
Menționînd în primul rînd edito
rialul Ideea de republică în gîndi- 
rea românească, semnat de Lelia 
Ocneriu, redactorul-șef al revistei, 
din sumarul amplu și variat al a- 
cestui ultim număr reținem îndeo
sebi acele materiale care își pro
pun să informeze succint și sin
tetic asupra unor probleme de larg 
interes. Relevăm dar judicioasele 
opinii ale lui Leon Levițchi despre 
premisele și caracteristicile unei

bune 
\ tivă

te ca 
mul 
diilor înmănuncheate 
roumains d’etudes littăraires. Dem
ne de remarcat din punct de ve
dere al aspirației spre sinteză, spre 
definire memorabilă a operei unor 
personalități ale scrisului nostru 
ni se par însemnările lui A. E. 
Baconski despre miracolul liric ar
ghezian, ca și medalionul consa
crat de criticul Dan Cristea proza
torului Marin Preda.

Un loc aparte In economia revis
tei este destinat prezentării „Poe
ților de astăzi", rubrică în care sint 
comentate ultimele cărți ale lui 
Ion Brad, Aurel Baranga, Ni- 
colae Dragoș, Vasile Nicolescu, 
Tiberiu Utan. în celelalte pagini 
ale periodicului, printr-un montaj 
publicistic ingenios, cititorii sînt 
familiarizați cu aparițiile de relief 
din domeniile cărții de artă, critice, 
estetice, lingvistice^ tehnico-științi- 
fioe, medicale ș.a.

INVITAȚIE LA CLUB
TIRGOVIȘTE (Corespondentul 

„Scînteii", C. Soci). Melomanii tîr- 
govișteni, tineri muncitori de pa 
platforma industrială, din între
prinderile orașului, elevi aflați în 
vacanță, au fost ieri-seară invitați 
la Clubul petroliștilor din localitate. 
Organizatorii au luat inițiativa și 
au pregătit pentru ei din discoteca 
clubului un program de muzică 
ușoară cu cele mai noi și populare 
melodii. Popularitatea audiției i-a 
obligat pe organizatori să revadă 
„zestrea" discotecii și să permanen
tizeze inițiativa, incluzind-o în ac
tivitățile cotidiene ale clubului.

AZI ÎN LIBRĂRII
I. Constantinescu : „Din 

însemnările unui 
fost reporter par
lamentar" (Ed. po
litică)

• • • I „Tizian". (album)
(Ed. Meridiane)

• • • l „Dicționar tehnic
militar ilustrat" 
(Ed. militară).

• • * 1 „Studii de muzico
logie" (vol. IX ; 
Ed. muzicală)

Jekely Zoltan : „Poezii" 
(Ed. Univers)

Gottfried Benn s „Poeme" 
(Ed. Univers).

Eveniment muzical
O Inițiativă ce merită atenția,

la televiziune : reluarea ciclului
„Profiluri de compozitori români". 
Ieri seară a fost prezentat com
pozitorul Sabin Drăgoi. S-a reali
zat cu ajutorul benzii de magne
tofon un .dialog între 
rul Sabin Drăgoi și 
dr. Vasile Tomescu, 
probleme de
utile considerații 
compozitorului, 
muzicale

compozito- 
muzicologul 

abordîndu-se 
creație, făcîndu-se

asupra operei 
asupra creației 

în genere. Din ilustrație

amintim j fragmentele din „Năpas
ta", capodoperă a genului liric ro
mânesc, frumosul lied „Crizante
me". Prin penspeotiveie pe care le 
anticipează, prin posibilitățile ofe
rite telespectatorilor de a cunoaș
te creația unora dintre personali
tățile vieții noastre muzicale, emi
siunea „Profiluri de 
români" are, neîndoios, 
eveniment. Cu condiția 
manență realizările să 
înălțimea intențiilor.

Diplomă internațională
De la 

dacție o
Participînd la cea de-a 24-a edi

ție a „Marelui premiu internațional 
de pictură", ce se desfășoară anual 
în orașul Deauville (Franța), Geor
ge Stoica, din Craiova, a obținut 
diploma juriului. De menționat că 
cele 1113 opere ale participanților 
din 35 de țări rămase în competi
ție au fost selecționate din peste

Craiova ne-a sosit la re- 
știre de ultimă oră.

compozitori 
valoare de 
ca în per
se afle la

la concurs.30 000 de lucrări trimise
Artistul plastic craiovean a parti
cipat cu lucrările : „Drumul robi
lor", „Cîmpul cu flori", „Flori", 
„Vegetație alpină", „Pădure calmă" 
și „Pe aleile parcului". Toate 6 au 
intrat în întrecerea finală. Lucrări
le premiate, printre care și cele ale 
artistului plastic craiovean, vor face 
in continuare obiectul unei suite de 
expoziții internaționale în Italia.

Scenografia de film
r

în expoziție
în holul cinematografului „Pa

tria" a avut loc vernisajul unei ex
poziții de scenografie. Această a 
doua expoziție de scenografie pe 
care o organizează Casa de filme 
nr. 4 reunește proiecte, schițe de 

• amenajări în spațiu, schițe de cos
tum etc. realizate de Aureliu Io- 
nescu, Guță Știrbu și Victor Țapu 
pentru trei noi filme aflate în faza 
de producție. Este vorba de filmele: 
„Trei scrisori secrete", scenariu : 
Platon Pardău, regia : Virgil Calo- 
tescu ; „Tatăl risipitor" : scenariul! 
Eugen Barbu, regia : Adrian Pe- 
tringenaru și „Agentul straniu" j

prin pre- 
ce aparțin 
al realiza- 
românești, 

cale

scenariul : Hoția Lovînescu, regia 1 
Savel Știopul.

Inițiativa își propune, 
zentarea unor lucrări 
laboratorului de creație 
torilor celor trei filme
să adîncească și pe această 
dialogul cu publicul. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît proiectele pen
tru scenografia celor trei filme in
spirate din realitățile României de 
azi — reflectă strădania creatorilor 
săi de a le conferi autenticitate, 
de a reflecta prin intermediul unor 
viziuni proprii elemente de cea mai 
stringentă actualitate.

consfătuirea cu intelectualii comunei 
(7 !). Abia pe urmă fixăm programul, 
ae relatează directorul căminului 
•ultural Ilie Topor.

Și totuși, o manifestare culturală a 
fost organizată în luna decembrie. 
Cu o temă de major interes:

„Anotimp fierbinte1*
artistică. în acea seară așteptau să 
ruleze filmul. Ce film 7 Nimeni nu 
știa, întrucît nu exista un afiș care 
să anunțe titlul peliculei. Dar pu
tem oare vorbi despre anunțarea fil
melor. cînd nicăieri nu este afișat un 
program al acțiunilor căminului cul
tural. Și ce să scrii pe un 
program, dacă n-ai ce 7

— Avem litouri tipărite, 
le-am afișat pentru că

astfel de

insă nu 
așteptăm

— P.C.R. și tradițiile de luptă ale 
clasei muncitoare.

— Cum s-a desfășurat simpozionul?
— înainte de proiecția unui film, 

președintele C.A.P., Gheorghe Ono- 
freiasa. și Elena Ciubară, directoarea 
școlii, timp de 20 de minute, au sus
ținut tema, ne răspunde I. Topor. 
Tovarășa Ciubară a vorbit „mal la 
generai". Iar tovarășul Onofreiasa

despre realizările din comuna noas
tră.

Ce a făcut, totuși, directorul că
minului cultural din Solești în res
tul timpului, adică aproape o lună 
de zile 7 A redactat materiale pen
tru cinci adunări de partid, inclusiv 
pregătirea respectivelor adunări, 
cîteva prooese-verbale, a participat 
la o suită de ședințe...

— Asta e ! Am făcut muncă de se
cretar tehnic al comitetului comunal 
de partid, trage singur concluzia to
varășul I. Topor.

Aceste stări de lucruri sînt deter
minate și de o deficitară îndrumare 
și planificare a muncii de către bi
roul comitetului comunal de partid, 
de către secretarul acestuia. Ca ur
mară, directorul căminului cultural a 
ajuns la Solești un simplu funcțio
nar — și nicidecum coordonatorul 
muncii cultural© în comună.

Idei și planuri frumoase există. 
Dar viața spirituală nu se va putea 
înviora, cu toate planurile și ideile 
bune, dacă din munca activiștilor 
culturali nu va fi înlăturată orice

SEARĂ DE FOLCLOR 
INTERNAȚIONAL

ORADEA (Corespondentul „Scîn
teii", Dumitru Gâță). — La casa 
de cultură a orașului Aleșd-Bi- 
hor — a fost organizată ieri o sea
ră de folclor internațional. Au 
luat parte elevi și studenți aflați 
in vacanță. Au fost prezentate 
discuri de muzică indiană, chine
ză, finlandeză, bulgară, sîrbă, 
turcă, românească.

DIN NOU ÎN AMFITEATRE
După două săptămîni de bine

meritată vacanță, studenții și-au 
reluat ieri locurile In amfiteatre, 
laboratoare, ateliere de producție... 
săli de examene și întreprinderi 
de practică. Pentru că, potrivit 
regulamentului, studenții din ul
timul an al facultăților tehnice și 
al celei cu profil de geologie din 
invățămîntul universitar au inau
gurat ieri sesiunea de examene 
pentru absolvirea ultimului an de 
studii ; cei de la agronomie, horti- 
cultură și zootehnie îi vor urma 
la 20 ianuarie, cei din învățămin- 
tul universitar și pedagogic la 1 
aprilie, în timp ce studenții ulti
mului an din învățământul de sub- 
ingineri au început tot ieri stagiul 
compact de practică în vederea e- 
laborării proiectului de diplomă. 
Tuturor, mult suoces I

SPRIJIN CONCRET
MUNCII CULTURAL- 

EDUCATIVE
CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 

Alex. Mureșan). Din inițiativa Co
mitetului județean de partid Cluj, 
18 colective formate din activiști de 
partid, ai comitetului județean și 
municipal pentru cultură și educa
ție socialistă, ai altor instituții cul
turale și ai sindicatelor se află, în- 
cepînd de Ieri, pentru a doua oară 
in această iarnă, în 36 comune și 
sate ale județului. Scopul acestor 
deplasări : sprijinirea organizării 
acțiunilor politice și cultural-edu
cative de masă în perioada de iar
nă, prevăzute Intr-un cuprinzător 
plan de măsuri.

urmă de formalism, dacă nu se va 
renunța la „ședințomanie" și la hîrtii 
inutile. Mai ales acum, iarna, cînd 
la sate, la capătul unui sezon agri
col rodnic, de intense eforturi, dar și 
de mari satisfacții, există posibilități 
optime pentru organizarea unei a- 
tractive vieți spirituale este necesar 

canali-
tractive vieți spirituale este 
ca toate inițiativele să fie ____
zate în această direcție. Se pot or
ganiza zeci de manifestări: pasio
nante dezbateri otice, discuții pe 
marginea realităților economice lo
cale — pe prim plan să stea cele 
legate de sporirea producției agri
cole — expuneri pentru îmbogățirea 
cunoștințelor generale. De fapt, așa 
și arată programul multor cămine 
culturale din întreaga tară, ca și al 
unora, din păcate puține, din jude
țul unde am efectuat ancheta noas
tră — Vaslui.

Și pentru că vorbim adesea de 
animatori, pe lingă planuri, oiricît de 
frumoase ar fi, activistul cultural 
trebuie să aibă și acea trăsătură 
complexă pe care o numim pasiune. 
Directorul de cămin cultural poate 
și are datoria, să cumuleze In per
soana ea toate aceste calități.



SCÎNTEIA — marți 8 ianuarie 1974 PAGINA 5

Sosirea unei delegații economice 
din Republica Burundi

Luni a sosit în Capitală o dele
gație economică din Republica Bu
rundi, condusă de Barakamfitye Da
mien, ministrul eoonomiei, comerțu
lui exterior și interior, care va lua 
parte la lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-burundeze.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Cuba

Expoziția de fotografii „Cuba- 
a XV-a aniversare a victoriei revoluției* 1 2

• Capcana : PATRIA — 9; 11,15; 
13,50; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL. — 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Veronica se întoarce : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Marele vals : SALA PALATU
LUI — 17 (seria de bilete —
4930) ; 20,15 (seria de bilete —
4931) , LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 
16; 19,30, MELODIA — 9; 12,30; 16;
19.30, FAVORIT — 9,30; 12,30; 16; 
19.
• „Vita* noastră de vacanță :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45. . x
• Fapt divers In prima pagina :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9î
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Joe Kidd : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN —
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21.
• Juliane : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Fata care vinde fiori : TIM
PURI NOI — 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20,15.
• Z : VIITORUL — 15,30; 18.

HOCHEI. La Miercurea Ciuc. în 
meci de campionat, Dinamo a învins 
ieri seară pe S. C. Miercurea Ciuc 
cu 10—3 (5—0, 1—3. 4—0).

TENIS. — Au luat sfîrșit întrece
rile turneului internațional de tenis 
de la Sydney.

în finala probei de simplu bărbați, 
australianul Geoff Masters l-a între
cut in trei seturi :_6— 1, 6—4, 6—2 pe 
compatriotul " “

Meciul de
Ecuadorului ___„_____ ___
Guayaquil în cadrul turului II al zo
nei americane a „Cupei Davis", s-a 
încheiat cu scorul de 5—0 în favoa
rea jucătorilor sud-africani. în turul 
următor al competiției, echipa Repu
blicii Sud-Africane ar fi urmat să 
întîlnească selecționata Argentinei. 
Insă din Buenos Aires se anunță 
că guvernul argentinean a interzis 
echipei de tenis a Argentinei să sus
țină meciul cu formația R.S.A. din 
cadrul „Cupei Davis". Această hotă
râre a fost luată în semn de protest 
împotriva politicii de discriminare 
rasială In sport practicată în Repu
blica Sud-Africană.

BIATLON. Concursul internațio
nal de biatlon desfășurat la Suhl 
(R. D. Germană) a fost cistigat de 
echipa U.R.S.S. în proba de ștafetă 
4 X 7,5 km, schiorii sovietici au ocu
pat primul loc cu timpul de 2 h 
15’52”8/10. O frumoasă comportare a 
avut reprezentativa României (Cris- 
toloveanu, Volcu, Girniță și Fonta
na), care s-a clasat pe locul doi 
cu 2 h 16’ll”4/10. Au urmat în cla
sament Polonia — 
Suedia — 2 h 
nă — 2hl8’40”
2 h 20’40”7/10.

HANDBAL.
de handbal, desfășurat la

- fR. D. Germană), s-a
victoria echipei clubului local S.C. 

a tota- 
in cla- 
Minaur 
Stadion 

H.C. Oslo

Un deșteptător care nu sună, dar 
care, la ora fixată, iți scutură ușor 
perna, fără a tulbura somnul celor
lalți. Un alt ceas (sîntem doar in 
Elveția !), de perete, aparent obiș
nuit. Dincolo de cadranul său se 
disimulează însă obiectivul necruță
tor al unei camere de luat vederi 
„antifurt". Cînd în „cadrul fix" al 
obiectivului intervine o modificare 
cit de mică — diferență de lumină, 
apariția unei persoane — se declan
șează un întreg mecanism electro
nic. Interiorul încăperii este „tele
vizat" în direct și este fixat pe peli
culă fotografică ; se înregistrează 
data și ora exactă a apariției „in
trusului", se pune în mișcare o ban
dă de magnetofon care imprimă fun
dalul acustic al „acțiunii". Șl, natu
ral, intră în funcțiune sistemul de 
alarmă. Aparatul „Vision-control", 
realizat de un grup de Ingineri ita
lieni. este de pe acum solicitat de 
diverse bănci si societăți de asigu
rare din diverse țări.

Un aparat foto care fixează si
multan aceeași imagine în alb-ne- 
gru și în culori sau, eventual, pe 
clișeu fotografic și pe diapozitiv. Un 
procedeu care sporește soliditatea 
corpurilor cu 30 la sută și rigiditatea 
cu 300 la sută. Un aparat ce permite 
stabilirea foarte exactă a locului în 
care se află oamenii surprinși sub 
dărâmături sau sub zăpadă, din cau
za unei avalanșe.

„Pipa anticancer". Calea fumului 
este savant dirijată printr-o minus
culă „cameră de decantare" în care 
se depun gudroanele și nicotină. In
ventatorul, un francez în vîrstă, cu 
o pipă fumegind în colțul gurii (după 
toate aparențele însă tradițională), o 
recomandă călduros fumătorilor.

...Cel ce pornește să viziteze SA
LONUL INTERNAȚIONAL AL IN
VENȚIILOR ȘI TEHNICILOR NOI, 
găzduit de Palatul Expozițiilor din 
Geneva, cu gîndul de a se găsi în- 
tr-un forum al marilor inventatori 
ai prezentului, va trebui, în final, 
după vizitarea celor peste o mie de 
exponate prezentate, să constate că 
se află mai degrabă într-o lume, nu 
mai puțin fascinantă, a imaginației 
și inventivității aplicate la aspectele 
cele mal obișnuite ale vieții coti
diene.

în ciuda penurie! de combustibil, 
spiritul inventiv aduce, si de a- 
ceastă dată, Ia Salonul de la Geneva, 
un șir de ofrande zeului automobil. 
Pe primul plan — sporirea securită
ții vehiculului și a pasagerilor. Dife
rite tipuri de centuri de securitate 
sau, ca alternativă la acestea, scau
ne basculante care în momentul șo
cului se înclină automat către spate 
sub un unghi de 45 de grade. Un alt 
dispozitiv, conceput de un pasionat

In suita manifestărilor organizate 
în țara noastră cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului cubanez se 
înscrie și expoziția de fotografii 
„Cuba — a XV-a aniversare a victo
riei revoluției", deschisă luni la a- 
miază. sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, la Casa de cultură a in
stitutului. Expoziția ilustrează, prin 
imagini fotografice elocvente, lupta 
grea dusă de poporul cubanez pentru 
eliberarea națională și socială, luptă 
încununată cu marea victorie a re
voluției din 1 ianuarie 1959. care a 
inaugurat o eră nouă în istoria tării. 
Sînt oglindite în expoziție aspecte 
semr ficative, însoțite de date edifi
catoare, privind progresele remarca
bile înregistrate de Cuba socialistă 
în dezvoltarea economiei, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului, pe tă- 
rîmul învățămîntului, științei și cul
turii.

Un loc important în cadrul ex
poziției este rezervat relațiilor româ- 
no-cubaneze, ilustrate prin imagini 
din vizitele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în toamna anului 
trecut, în Cuba și de tovarășul Fidel 
Caștro în țara noastră, în primăvara 
anului 1972, imagini reprezentînd

REALIZĂRI ALE INDUSTRIEI 
LOCALE HUNEDORENE

î
*

*
*
*

Intregrată organic în econo
mia hunedoreană, întreprinde
rea județeană de industrie loca
lă Deva își aduce din plin con
tribuția la marile realizări ob
ținute pe drumul înfăptuirii 
înainte de termen a actualului 
cincinal. Pe ansamblul între
prinderii, planul pe primii trei 
ani ai cincinalului a fost înde
plinit cu aproape 3 luni mai de
vreme, realizîndu-se suplimen
tar o producție în valoare de 
peste 127 milioane lei.

— Hotărât să consolideze și 
să dezvolte acest succes — ne 
spune tovarășul inginer Petru 
Prodan, directorul întreprinderii 
— colectivul nostru s-a angajat 
ca, in cinstea zilei de 23 August 
1974, să îndeplinească planul pe

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Energia. Trans
misiune de la Muzeul poli
tehnic din Iași.

9,30 Itinerar Istoric : Pagini din 
istoria Bucureștilor.

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția 74.

10.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 74.

11,00 Biblioteca pentru toți : Eu
gen Lovinescu.

11.45 Pagini din Albumul dumini
cal.

10,00-17,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. Cultu
ra plantelor de cîmp.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limba rusă. Lecția 

73.
18,05 Curs de limba engleză : „Ne

poții lui Sherlock Holmes" 
— emisiune de vacanță.

18.30 Desen animat.
18.35 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
1,55 Publicitate.
1,00 Drumuri In istorie. Alba 

lulla — două milenii de is
torie.

19.20 1001 de seri : „Clinele șl pui
șorii de găină".

19.30 Telejurnal a La cotele anu
lui XXX.

20,00 Revista economică TV.
20.30 Publicitate.
20.35 Teatru liric TV. Opera „Bal 

mascat" de Verdl. Montaj 
TV.

32,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

10,00 Film serial : „Flăcările" — 
producție a studiourilor de 
televiziune cehoslovace. Epi
sodul I.

20.45 Formații și ansambluri bucu- 
reștene. Ansamblul „Năfra
ma" al UCECOM.

21,06 Ancheta TV : „Mens aana 
in corpore sano".

21,40 Telex.
21.45 Roman foileton : „Goya".
22.20 Șlagăre dansate.

cinema

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Gheor- 
ghe Dobra, prim-adjunct al minis
trului minelor, petrolului si geolo
giei. președintele părții române în 
comisie, Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, pre
cum și de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

momente de vîrf în istoria relațiilor 
frățești dintre cele două popoare.

Importanța evenimentului de am
plă rezonanță din viața poporului 
cubanez a fost evocată în cuvîntă- 
rile rostite la festivitatea de deschi
dere a expoziției de Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Nico
las Rodrigues Astiazarain, ambasa
dorul Republicii Cuba la București.

Asistența — incluzînd funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, precum și șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră și alți membri ai corpului 
diplomatic — a vizitat apoi expoziția.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni după-amiază a sosit la Bucu

rești Agustin Olachea Borbon. am
basador extraordinar si plenipoten
țiar al Statelor Unite Mexicane în 
Republica Socialistă România

primii 4 ani ai cincinalului, i 
ceea ce creează condiții să reali- > 
zăin cincinalul cu mult înainte l 
de termen. In acest scop, în 
cursul acestui an, vor fi puse în ț 
funcțiune noi capacități de pro- 1 
ducție la Hunedoara și Pe- J 
troșani, o nouă secție de piine i 
la Brad, noi capacități la fabri- J 
ca „Orăștie" și cariera de ben- ț 
toniită Gurasada și altele. în a- i 
celași timp, vom extinde gama J 
sortimentală cu peste 50 noi pro- i 
duse de confecții, textile, mo- 
bilă, tuburi din beton de dimen- i 
siuni mari, reductoare și repere ’ 
din masă plastică și altele. ț

Sabin IONESCU i
corespondentul „Scînteii" i

d Umbrele strămoșilor uitați 8 
VIITORUL — 20.
• Intîmplări cu Cosa Nostra :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30.
• De ce America ? — 14,30, Dor 
nestins — 16,30, Diamantele nop
ții — 18,45, Adevărata față a fas
cismului — 20,45 ; CINEMATECA 
(sala Union).
• O noapte furtunoasă : DOINA;
— 9; 12,30; 14,30; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 11; 16,30.
• Anatomia dragostei : DACIA — 
9; 11,13; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Torino Negru : ARTA — 15,30;
18; 20,15, BUCEGI — 15,30; 18;
20.15.
• Vifornița : PACEA — 16; 18;
20.
• Generalul doarme în picioare : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• Dragostea începe vineri : FE
RENTARI — 16; 18; 29.
• Pe aripile vîntului ; DRUMUL 
SĂRII — 14,30; 19.
• Evadarea : COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.
• Fata din Istambul : LIRA — 
15,30; 18; 20,13, MOȘILOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20,15.
• Morgiana : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLACĂRA — 9,15) 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Tick... Tick... Tick : MUNCA
— 10; 16.
• 100 de lei î MUNCA — 18; 20.
• Ce se intimplă, doctore ? : 
CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Mult zgomot pentru nimic : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell:
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15,
PROGRESUL — 15.30; 18; 20,15.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultimele șase minute : VITAN 
— 15,30; 17,45: 20.
• Vagabondul : AURORA — 9; 
H2,30; 16; 19,30.

teatre
• Opera Română : Traviata —
19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cint — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Simfonia patetică
— 19,30, (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : între noi doi n-a fost 
decît tăcere •— 20. (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tînărului „W* * * — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : ...Eseu —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă0 : Ha
rapnicul fermecat — 10; Cele 12 
luni ale anului — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 9.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa —
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul Busch-Roland 
(R.F. Germania) — 19,30.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în căutare de oxigenCei 17 jucători
pentru turneul de iarnă
Ieri, biroul F.R.F. a aprobat lista 

celor 17 jucători ai lotului reprezen
tativ A, lot care va 
în Algeria și Spania 
rie și 1 februarie 
meci cu selecționata 
riene, la Alger ; 24
N.A.R., la Alger ; 27 
C.U.F. Barcelona, la 
ianuarie — cu F.C. Saragossa, la Sa
ragossa). Cei 17 jucători sânt : por
tari — Răducanu și Jivan (Iordache 
e, deocamdată, indisponibil), fundași 
— Anghelini, Niculescu, Sameș, Dinu, 
M. Florin. Nistor, mijlocași — Du
mitru, Bălăci, Beideanu, atacanți — 
Troi, Dobrin, D. Georgescu, S. Mir
cea, A. Kuhn, Marcu.

După cum se poate constata, lotul 
cuprinde mal muilți jucători tineri, 
în intenția antrenorului V Stănescu 

o

face un turneu 
între 20 ianua- 
(22 ianuarie — 
armatei alge- 
ianuarie — cu 
ianuarie — cu 

Barcelona ; 30

fiind încercarea acestora pentru
*

câ

Patru noi licee 
cu profil special

De la F.R.F. sîntem înștiințați 
în anul școlar 1974—1975 alte patru 
licee vor primi profil fotbalistic în 
partea de program care privește e- 
ducația fizică și sportivă a elevilor. 
Prin acordul dintre M.E.I. și F.R.F., 
cu sprijinul organelor locale, se vor 
constitui astfel de. unități la Oradea, 
Pitești, Craiova și Timișoara. Ele vor 
servi drept pepiniere pentru echipele 
cluburilor F.C. Bihor, F.C. Argeș, 
Universitatea Craiova și Politehnica 
Timișoara. Pînă în prezent există 
două asemenea licee, la Bacău (pe
piniera S.C. Bacău) și la București 
(pepiniera Sportului studențesc).

Zagalo și Valcareggi 
comentează...

Agențiile internaționale de presă 
continuă să comenteze tragerea la 
sorți pentru stabilirea celor 4 grupe 
ale turneului final al campionatului . 
mondial de fotbal. într-o declarație 
făcută corespondentului agenției 
„Associated Press", antrenorul echi
pei Braziliei, Mario Zagalo, a spus 
printre altele : „Cu excepția parti
dei cu echipa Republicii Zair, toate 
celelalte întâlniri constituie tot atîtea 
examene dificile pentru fotbaliștii 
brazilieni. Foarte greu se anunță, 
mai ales meciul de debut, care ur
mează să-l susținem la 13 iunie, cu 

echipa învingătoare din jocul de ba
raj Iugoslavia — Spania. Ambele e- 
chipe sînt redutabile, așa că oricare 
dintre ele se va califica va fi pentru 
noi un adversar incomod". în legă
tură cu componenta altor grupe, Ma
rio Zagalo a spus : „în grupa a 4-a 
Italia și Polonia se vor califica cu 
siguranță pentru partidele grupelor 
semifinale. Cea mai echilibrată grupă 
este cea în care joacă Olanda, Uru
guay, Suedia și Bulgaria. Foarte di-

De la F. R. de baschet
Biroul Federației române de 

baschet, analizind desfășurarea me
ciului Dinamo—Steaua din 5 ianua
rie a.c„ a decis să dea un avertis
ment public ambelor echipe, jucăto
rilor și antrenorilor lor. pentru sla
bul nivel tehnic al jocului și pen
tru comportare necorespunzătoare 
sub aspect disciplinar. De asemenea, 
se avertizează arbitrii întîlnirii care

Echipe românești 
în competiții europene

Mîine seară, la Tel Aviv și. res
pectiv. Brno. echipele bucureștene 
I.E.F.S. și Steaua își apără șansele 
în competiția europeană de baschet 
„Cupa cupelor", evoluînd deci, am
bele. în prima manșă pe terenul ad
versarelor lor. Echipa studentelor de 
la I.E.F.S., dacă va obține victoria 
în fața formației Hapoet (retur : 
București — 16 ianuarie), va juca în 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor" în grupa A. alături de Spar- 
takusz Budapesta și G.E.A.S. Sesto 
San Giovanni.

în gruba A a sferturilor de fi
nală ale „Cupei cupelor" — mas
culin, echipa Steaua va da replica 
unei formații redutabile — Spartak 
Brno — î-n rândul căreia activează 
numeroși internaționali cehoslovaci. 
Desigur, absenta pivotului principal 
al militarilor. Tarău (declarat cel 
mai bun baschetbalist român al a- 
nului 1973), va fi greu suplinită în 
acest prim joc. în care jucătorii 
noștri vor trebui să evolueze la un 
nivel mult mai ridicat decît cel a- 
rătat cu cîteva zile în urmă. în par
tida cu Dinamo. Partida retur 
Steaua—Spartak se va desfășura tot 
în ziua de 16 ianuarie, în program 
cuplat cu întâlnirea feminină 
LF..F.S.—Hapoel.

1600 de modele noi 
la Fabrica de confecții Craiova

j

*

L

Anul trecut, sute de modele 
noi realizate de specialiștii ate
lierului de creație al Fabricii 
de confecții Craiova au întru
nit aprecieri elogioase la expo
zițiile și târgurile de prezentare 
din țară și de peste hotare. Fie 
că a fost vorba de confecții 
pentru copii și tineret, pentru 
femei sau bărbați, toate mode
lele au fost contractate cu be
neficiarii fabricii din țară și de 
peste hotare. In acest an, în 
planul de producție al fabricii, 
care este cu 28 la sută mai 
mare decît cel din anul care s-a 
Încheiat, cea mai mare parte a 
celor 1 600 modele introduse în 
fabricație sînt creații noi. Crea
tori ca Elena Oorescu, Marin 
Firescu, Vasile Velican și mulți 
alții sînt de acum bine cunos- 
cuți pentru priceperea, fantezia 
și bunul gust de care dau do
vadă în realizarea unor modele 

eventuală folosire în meciurile ofi
ciale ale echipei naționale. Cum o- 
biectivele echipei reprezentative sînt 
dobîndirea concomitentă a calificării 
în turneele finale olimpic si euro
pean (ambele în 1976) și pregătirea 
unei formații pentru viitoarea ediție 
a campionatului mondial — există 
intenția de a fi încercați și alți ju
cători tineri ce se vor remarca pe 
timpul returului campionatului. Din 
lot lipsește unul dintre cei mai ta- 
lentați atacanți, Florea Dumitrache. 
Intr-adevăr, lipsa lui de formă, da
torată unei pregătiri în doi peri, nici 
nu ar fi justificat includerea pe lis
ta turneului. De aceea am fost de 
acord cu V. Stănescu cind acesta ne 
spunea că Dumitrache nu va fi re
adus la echipa națională decît dacă 
prin jocurile de campionat va dovedi 
că s-a pregătit cu toată seriozitatea.

*

ficil de făcut un pronostic, în grupa 
A, șanse mari de calificare are echi
pa R.F. Germania"

Cunoscutul antrenor al echipei 
Italiei. Feruccio Valcareggi, a decla
rat : „Din grupa A se vor califica 
echipele R.F. Germania și R.D. 
Germane, din grupa B formațiile 
Braziliei și Scoției, iar din grupa C, 
echipele Olandei și Uruguayului. în 
grupa D, în care joacă și echipa Ita
liei, cele mai redutabile formații 
sânt cele ale Poloniei și Argentinei, 
care au șanse serioase de calificare, 
în ceea ce ne privește, noi eperăm 
totuși să obținem calificarea din 
ceastă dificilă grupă".

OLANDA : Ajax, 
nouă goluri!

a-

(etapa a 17-a) : Go Ahead
— Fejenoord Rotterdam 

’67 Alkmaar — Nac Breda
Olanda

Deventer 
1—3 ; Az
0—0 ; Haarlem—F.C. Twente Ensche
de 1—2 ; F.C. Utrecht—Nec Nijme
gen 2—1 ; P.S.V. Eindhoven—F.C. 
Amsterdam 2—1 ; Ajax Amsterdam— 
F.C. Groningen 9—0 (! 1 !).

Clasament : 1 Ajax Amsterdam — 
30 puncte ; 2. F.C. Twente Enschede 
— 28 puncte ; 3. Fejenoord Rotter
dam — 27 puncte.

SPANIA : C.U.F. Barcelona, 
în frunte

Spania (etapa a 17-a) : Malaga — 
Valencia 1—0 ; Saragossa — Elche 
2—1 ; C.U.F. Barcelona — Las Pal
mas 3—0 ; Atletico Bilbao — San
tander 3—1 ; Murcia — Celta Vigo 
2—2 ; Granada — Espanol Barcelona 
2—0 ; Castellon — Real Sociedad 
2—0 ; Real Madrid — Gijon 2—2.

Clasament: 1. C.U.F. Barcelona — 
24 puncte ; 2. Atletico Bilbao — 22 
puncte ; 3. Saragossa — 21 puncte.

s-au arătat lipsiți de autoritate față 
de actele de indisciplină din timpul 
partidei.

Biroul F.R.B. recomandă conduce
rilor cluburilor Dinamo si Steaua să 
analizeze situația echipelor și să a- 
dopte măsurile cuvenite pentru îm
bunătățirea jocului echipelor lor și 
pentru curmarea manifestărilor de 
indisciplină.

în sfîrșit. joi scară, în sala Flo- 
reasca, începind cu ora 19,15 (par
tea a doua a acestei partide va fi 
televizată), campioana tării. Politeh
nica București, va întâlni echipa 
M.T.K. Budapesta, în cadrul grupei 
A din sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor" (din care mal fac 
parte Daugava Riga și Standa Mi
lano).

Echipa bucureșteană, in rîndul că
reia activează nu mai puțin de șase 
maestre ale sportului (Savu. Sza- 
bados, Taflan, Ciocan, Demetrescu și 
Pruncu). are posibilități bune de a 
ocupa locul secund în clasamentul 
final al grupei, respectiv si posibi
litatea calificării în semifinalele 
competiției. Dar pentru realizarea a- 
cestui succes, componentele forma
ției Politehnica vor trebui să-și pună 
in valoare toate calitățile tehnico- 
tactice și să lupte cu toată dîrzenia 
din primul și pînă la ultimul mi
nut al partidei. Numai astfel stu
dentele vor obține victoria și acu
mula diferența necesară de punctaj 
care să le asigure un avantaj deci
siv pentru jocul retur de la Bu
dapesta (17 ianuarie).

V. ALBULESCU

de confecții din cele mai diver- | 
se materiale, pentru toate gus- < 
turile și vîrstele. Printre cele * 
60 modele de confecții aflate în i 
aceste zile pe fluxul tehnologic, 
rețin atenția costumele pentru ț
bărbați, costumele din polies- i
teri pentru copii, bluzele din 1
tergal și pardesiele bărbătești. I

Rezultatele obținute in prime-
le zile ale noului an sînt un ț
indiciu că întregul colectiv al a- 1
cestei prestigioase întreprinderi 1
craiovene este hotărît să-și res- I
pecte angajamentul luat în în- <
trecerea socialistă de a înde )
plini prevederile actualului cin- (
cinai înainte de termen. Zilnic, 
sectoarele de producție au pre- I
dat la magazie pentru fondul i 
pieței, în medie, cîte 15 000 con- 1 
tecții. ț

Nistor TUICU 
corespondentul „Scînteii" i

Sub conducerea maestrului Ion 
Popa și a doctorului Petre Radovici, 
lotul reprezentativ de box își va 
începe săptămîna aceasta stagiul de 
pregătire la munte. Locul ales pen
tru „oxigenarea" plămînilor în ve
derea numeroaselor meciuri de 3X3 
minute este stațiunea Păltiniș de lin
gă Sibiu. Antrenorul va avea la dis
poziție pentru antrenament tehnic și 
pregătire de ordin fizic cîte o pe
reche de pugiliști de fiecare cate
gorie. Astfel : semimuscă — Aurel 
Mihai și Petre Ganea ; muscă — 
Constantin Gruescu și Ibrahim Fa
redin ; cocoș — Mircea Tone și La
zar Marian, pană — Gabriel Po- 
metcu și Gheorghe Ciochină ; semi- 
nșoară — Simion Cuțov și Ion Vla
dimir ; ușoară — Callstrat Cuțov și 
Paul Dobrescu ; semimijlocfe — San
du Mihalcea și Ilie Tîrîlă ; mijlocie 
mică — Sandu Tîrîlă și Florea Ște
fan ; mijlocie — Alee Năstac și Ion 
Mihoc ; semigrea — Ion Gydrfi și 
Gh. Croitoru ; grea — Ion Alexe și 
Ilie Dascălu.

În cîteva rînduri

său Colin Dibley.
★

tenis dintre echipele 
și R.S.A., disputat la

2 h 18’10”5/10, 
18’32”, R. D. Germa- 
și Cehoslovacia —

Turneul internațional
Rostock 

îrteheiât eu

Erțipor. S-C. Empor Rostock 
lizat 8 puncte, fiind urmată 
sament de formațiile A-S.
Baia Mare — 6 puncte. 
Copenhaga — 2 puncte, 
— 2 puncte și o selecționată a ora
șului Giiteborg — 2 puncte.

IMAGINAȚIA Șl INVENTIVITATEA
ÎN SLUJBA VIEȚII COTIDIENE

Salonul internațional al invențiilor și tehnicilor noi

Izvoarele de forță 
din Valea Mariței

După tradiție, în re
latările privind inau
gurarea marilor șan
tiere de construcții 
din Bulgaria, la loc de 
frunte este inserat nu
mele omului care face 
prima săpătură. Si, de 
regulă, acesta este un 
excavatorist Așa s-a 
întîmplat și în cazul 
celei de-a treia ter
mocentrale din bazi
nul carbonifer Marița, 
unde prima săpătură 
a efectuat-o excavato- 
ristui Ianko Dimitrov. 
Numai că aceasta a 
fosț făcută la funda
ția unei construcții 
unice, în genul ei, pe 
teritoriul Bulgariei : 
coșul de fum al ter
mocentralei, a cărui 
înălțime va atinge 325 
metri.

Proiectanțli de la 
Institutul „Energopro- 
iect" din Sofia au re
venit în bazinul car
bonifer al Mariței du
pă o absență de mai 
mulți ani. Prima ter
mocentrală — „Marița- 
Iztok I" — intrase aici 
in funcțiune în anul 
1964, iar cea de-a 
doua — în 1966. De 
atunci multă vreme 
nici o altă investiție 
similară nu a mai fost 
prevăzută în regiunea 
respectivă. Se credea, 
chiar, că lignitul de 
slabă putere calorică 
din această zonă, cu 
toate cheltuielile re
duse pe care le cerea 
exploatarea lui la su
prafață, nu mai pre
zintă interes pentru 
energeticieni. Atenția 
acordată altor iz
voare energetice, în
deosebi produselor 
petrolifere și gazelor 
naturale, a făcut ca 
ponderea cărbunelui 
in balanța energetică 
a țării să scadă de la 
84,5 la sută în anul 
1956 la 58,7 la sută în

1967. Studiile ulterioa
re au demonstrat in
să că lignitul din ba
zinul Marita nu-și 
spusese ultimul cu- 
vint. Valoarea lui con
stă nu atât în mărimea 
zăcămintului — apre
ciată la peste 3 miliar
de de tone — cit, mai 
ales, în eficiența pe 
care o asigură folosi

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

rea lui la producerea 
energiei electrice. De 
asemenea, s-a dovedit 
că cele două termo
centrale „Marița-Iz- 
tok" livrau economiei 
bulgare cel mai ieftin 
kilowat-oră de energie 
electrică. Așa a apă
rut programul de con
strucție a „lanțului de 
mine Troianovo" 
care vor asigura, 
anul 1980, 50—58 mi
lioane tone de cărbu
ne — și a termocen
tralei — „Marița-Iztok 
3“, considerată de pe 
acum drept o nouă 
stea a energeticii bul
gare.

Pentru construcția 
marelui obiectiv ener
getic și a clădirilor 
anexe se vor cheltui 
peste 265 milioane de 
leva, sumă care ur
mează a fi amortizată 
într-o perioadă de 10 
ani. Cu o putere insta
lată de 630 MW. 
prima etapă, 
perspective de 
dere ulterioară 
că un grup de 
de 210 MW, termocen
trala „Marița-Iztok 3“ 
va livra anual econo
miei bulgare 5.2 mi
liarde kWh energie e-

în

în 
avînd 
extin- 
cu în- 

turbine

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cerul mai mult noros în Ol
tenia și Moldova, unde au căzut 
ninsori slabe. Ninsori izolate s-au 
mai semnalat în nord-vestul Transil
vaniei, Munteniei și în Dobrogea. 
Local, în Crișana și Transilvania s-a 
produs ceață, Vîntul a suflat slab 
pînă la. potrivit. Temperatura aeru
lui, la ora 14, oscila între minus 14 
grade la Joseni, Miercurea Ciuc și 
Toplița și plus 2 grade la Lugoj, 
în București : Vremea a fost relativ 
rece, cu cerul schimbător. Vîntiul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe- 

al automobilului din Elveția, permi
te. printr-o simplă apăsare pe bu
ton, degajarea ușilor blocate de ac
cident, chiar și în apă. Mai mulți 
expozanți rivalizează în prezentarea 
unor aparate ce semnalizează depă
șirea vitezei-limită. „Stop-Radar", 
de pildă, nu cu mult mai mare de
cît o cutie de chibrituri, se fixează 
la bordul mașinii lingă cadranul in
dicatorului de viteză. După marca
rea, pe aparat, a vitezei maxime ad
mise, orice încercare de depășire a 
acesteia este „penalizată" printr-un 
semnal acustic și unul luminos. Foar
te interesant și de mare importanță 
este dispozitivul de prevenire a in
cendiilor în cazul accidentelor auto,

CORESPONDENȚA 
DIN GENEVA

ținînd seamă că anual pe șoselele 
Europei occidentale se produc 68 000 
cazuri de accidente de mașină în
soțite de incendii, în care își pierd 
viața în medie 13 800 de oameni. 
Dacă mașinile n-ar fi luat foc, cea 
mai mare parte din aceste vieți ar 
fi putut fi salvate.

Cu mult interes a fost primită o 
Invenție românească care permite 
valorificarea superioară a colagenu
lui și care este rodul eforturilor unor 
cercetători de la Institutul de pro
iectări pentru industria ușoară, de 
la Clinica de chirurgie plastică și 
operatorie București și de ia Insti
tutul „Pasteur".

Una din devizele — nescrise — 
ale oricărui salon de invenții o con
stituie simplificarea, mai ales sim
plificarea vieții de toate zilele, gra
tie diverselor mecanisme și dispo
zitive (e adevărat, nu neapărat și 
nu întotdeauna dintre cele mai sim
ple I). Un promotor convins al aces
tei idei se declară italianul Paolo 
Pecora, președintele Asociației in
ventatorilor din tara sa. și care la 
Geneva prezintă în premieră un re
petitor telefonic automat, adică un 
aparat electronic de mici dimensiuni 
care are darul de a memoriza nu

t^n^einte'e‘ ~ ne. declara unul din participant!, dl. Femand Darollei 
(Franța) — nu ne putem aștepta la fiecare ediție a diferitelor saloane de in
venții să facem cunoștință cu un nou Guttenberp, Edison sau, mai aproape 
de epoca noastră, cu un nou Henri Coandă, produs al spiritului inventiv al 
dy„ al românilor. Rostul unor asemenea manifestări il constituie, în primul 
rmd, perpetuarea și afirmarea aspirației permanente a geniului uman la 
autodepășire, la extinderea continuă a limitelor cunoașterii și creației in
clusiv in domeniile cele mai familiare ale vieții cotidiene".

Corneliu VLAQ

a căr- 
uscare 
trans- 
nu se 
vagoa-

benzilor 
Aceste

lectrică. Spre deosebi
re, însă, de celelalte 
două termocentrale din 
zonă — ne explică 
Gheniu Ghenov, șeful 
proiectului — la vi
itoarea termocentrală 
se va folosi un proce
deu nou, care prevede 
arderea directă 
bunelul, fără o 
prealabilă, iar 
portul acestuia 
va mai face cu 
nele de cale ferată, ci 
cu ajutorul 
transportoare, 
schimbări vor asigura 
o și mai mare reduce
re a cheltuielilor de 
exploatare.

într-o nouă concep
ție se prezintă și con
strucția coșului de 
fum. înălțimea de 325 
de metri, aleasă de 
proiectant!, va face cu 
totul inofensive gaze
le rezultate din arde
rea lignitului cu conți
nut bogat în sulf. Iar 
împrăștierea lor în at
mosferă, la o înălțime 
atit de mare, nu va 
afecta cu nimic vege
tația din împrejurimi.

Se prevede că în a- 
nul 1978, cînd noua 
termocentrală va func
ționa cu întreaga ca
pacitate, bazinul ener
getic Marita va realiza 
circa 40 la sută din 
Întreaga energie elec
trică produsă în Bul
garia. Iar seria de ter
mocentrale „Marița- 
Iztok" nu se va încheia 
cu cifra „3". Există 
perspectiva ca numă
rul lor să crească, oda
tă cu sporirea produc
ției de cărbune din a- 
ceastă zonă, pînă la o 
capacitate capabilă să 
livreze în sistemul e- 
nergetlc al țării o can
titate anuală de 23 mi
liarde kWh.

C. AMARITE1

1ratura maximă a fost de minus 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 ianuarie. în țară : Vreme 
rece, friguroasă noaptea, mai ales în 
Transilvania și Moldova. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, 
unde vor cădea ninsori locale, iar 
viintul va prezenta intensificări din 
sectorul nord-estic. în rest, ninsori 
izolate. Temperaturile minime vor fi 
cupfijțse ■ înt^' ' ■tfțiițus 13 grada.lț; 
■minus 3 grade, mai coborite în estul 
Transilvaniei, și nordul MoldoveUiâar 
maXinw’e între minus 6 și plus 4 
grade, în București : Vreme rece. 
Cerul va fi variabil, favorabil ninso
rii slabe. Vîntul va prezenta intensi
ficări de scurtă durată din nord-est. 
Temperatura ușor variabilă.

mărul de telefon dorit, pentru a-1 
forma continuu, pînă cînd linia 
dorită de solicitant se eliberează.

Intre beneficiarii creațiilor expu
se la Salonul de la Geneva, în ca
zul trecerii la producția de serie a 
invențiilor prezentate aici, gospodi
nele ar avea de cîștigat în chip deo
sebit Să amintim, de pildă, de apa
ratul ce oprește automat funcționa
rea mașinii de spălat care, nesupra
vegheată, amenință să inunde încă
perea ; sau dispozitivul „Paragaz", 
care detectează, semnalizează și o- 
prește orice scurgere de gaz explo
ziv.

Salonul de îa Geneva te îndeam
nă să reflectezi cît de relativă e 
totuși accepțiunea termenului de 
„invenție" și cît de fragilă e granița 
ce o desparte de năstrușniciile celor 
ce-și prezintă drept invenții rodul 
fanteziilor lor. Nu numai unul, ci 
trei expozanți — doi francezi și un 
elvețian — recomandă, fiecare, cite 
un dispozitiv propriu pentru ...legatul 
rapid al șireturilor la încălțăminte.

Indiferent însă dacă e vorba de 
simple amuzamente sau de dispo
zitive de certă și largă utilitate prac
tică, pînă la asimilarea în produc
ție a creațiilor prezentate în premie
ră in saloanele de invenții rămîne 
adesea o cale lungă și, nu o dată, 
nestrăbătută pînă la capăt, motivele 
fiind din _ cele mai diverse. Multe 
din ele sînt legate de „bursa nea
gră a ideilor", respectiv de samsarii 
brevetelor de invenții care, din mo
tive de concurentă sau din grija d® 
a apăra profitul diverselor firme, în
târzie pe cît posibil fructificarea u- 
nei Invenții sau o înmormîntează 
pentru totdeauna Intre coperțile u- 
nui brevet de inventator cumpărat 
de ei la sume deosebit de mari, toc
mai pentru ca aceasta să nu poată 
vedea lumina zilei.

Definiția verbului „a inventa" fur
nizată de Dicționarul Larousse — „a 
găsi, primul, ceva nou" — este sufi
cient de cuprinzătoare pentru a pu
tea fi aplicată, practic, tuturor ex
ponatelor prezentate la Salonul de 
la Geneva. In fiecare din acestea se 
regăsesc, într-un fel sau altul, fante
zia și creativitatea, căutarea și spi
ritul născocitor de totdeauna alt 
minții omenești.
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ORIENTUL APROPIAT
® Reuniunea de la Geneva a grupului de lucru militar 
o Declarația unui purtător de cuvînt al O.N.U. M1

(( DE PRETUTINDENI
GENEVA. Deschisă luni diminea

ță. la ora 8 GMT. cea de-a cincea 
reuniune a grupului de lucru mili
tar, alcătuit in cadrul Conferinței 
pentru pace in problema Orientului 
Apropiat și-a încheiat lucrările după 
două ore de dezbateri.

Comunicatul dat publicității la 
sfirșitul reuniunii menționează nu
mai că „grupul de lucru și-a conti
nuat discuțiile".

CAIRO. Pentru prima dată de la 
intrarea în vigoare a încetării focu
lui în Orientul Apropiat, un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. a declarat, 
la Cairo, că pozițiile egiptene'și'is
raeliene în sectorul central, pe ma
lul estic al Canalului Suez „par in
stabile", relatează agențiile M.E.N. și 
France Presse.

în legătură cu aceasta, el a arătat 
că in regiunea respectivă trupele e- 
giptene au înaintat la începutul săp
tămînii trecute, pe o distanță de 200

de metri și nu s-au mai reîntors la 
pozițiile inițiale.

Purtătorul de cuvînt al O.N.U. a 
arătat, totodată, că pe malul orien
tal al canalului au avut loc scurte, 
dar violente, dueluri de artilerie.

CAIRO. După cum relatează agen
ția M.E.N. — care citează ■ informa
ții apărute în ziarele egiptene „Al 
Ahram" și „Al Akhbar" — președin
tele Anwar Sadat intenționează să 
convoace, în curind, o reuniune co
mună a forurilor politic și constitu
țional (Comitetul Central al Uniunii 
Socialiste Arabe și Adunarea Po
porului), în cadrul căreia va expu
ne „considerațiile sale privind ac
țiunea națională pe frontul intern 
pentru următoarea etapă". La A- 
ssuan, unde se află în prezent, pre
ședintele procedează la studii si con
sultări politice pe scară largă pri
vind stadiul 
nii naționale

DECLARĂ MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
GONZALO FACIO

AGRAVAREA CRIZEI
REGIMULUI DE LA SEUL
SEUL 7 (Agerpres). — în contextul 

politic creat de protestele studen- 
țimii. ale intelectualilor și ale altor 
militanți progresiști, precum și ale 
unor conducători religioși, care con
damnă ferm reprimarea luptei din ce 
în ce mai intense a populației sud- 
coreene pentru libertăți democrati
ce. dificultățile au început să fie tot 
mai mari și în sînul Partidului de
mocrat republican. prezidat_de con
ducătorul regimului 
Pak Cijan Hi.

Ca o reflectare a 
lucruri, la începutul _____
mini s-au produs un șir de demisii 
de răsunet din rîndurile partidului 
de conducere al regimului sud-co- 
reean. Demisionarii. care și-au expli
cat actul ca fiind un protest împotri
va sugrumării libertăților cetățenești 
in Coreea de sud. sînt Ciun Ku Yun, 
fost președinte al Partidului demo
crat republican și. înainte de demi
sie, consilier al lui Pak Cijan Hi, și 
Ye Ciun Ho. fost secretar general al 
aceluiași partid — relatează, din 
Seul» agenția Associated Press.

de la Seul
acestei stări de 
acestei săptă-

următor al actiu- 
__ __ ____  pe frontul intern. 
După stabilirea noilor sarcini și a 
etapelor de înfăptuire a acestora po
trivit unui calendar, președintele in
tenționează să înceapă „selectarea 
persoanelor care pot să-și asume res
ponsabilitatea pentru aceste sarcini 
și linii politice" — adaugă agenția.

DAMASC 7 (Agerpres). — Artile
ria siriană a respins, luni dimineața, 
o incursiune a unui detașament 
israelian de blindate, care se îndrepta 
spre pozițiile avansate siriene — a 
anunțat un purtător de cuvînt mili
tar sirian. El a adăugat că unitatea 
israeliană a suferit pierderi — fără 
să precizeze natura lor.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar israelian, 
forțele siriene au deschis, luni, focul 
asupra pozițiilor israeliene de pe 
înălțimile Golan. Trupele israeliene 
nu au răspuns focului și nu au fost 
înregistrate pierderi — adaugă comu
nicatul.

SAN JOSE 7 (Agerpres). — Rela
țiile cu țările socialiste din Europa 
sînt deosebit de avantajoase pentru 
Costa Rica — a declarat, într-un in
terviu acordat agenției Prensa Lati
na. ministrul costarican al afacerilor 
externe, Gonzalo Facio. El a subli
niat că aceste relații convin Repu
blicii Costa Rica nu numai din punct 
de vedere economic, ci și politic, u- 
nul din obiectivele principale ale po
liticii externe costaricane fiind a- 
părarea și promovarea păcii în lume, 
principiu împărtășit și de țările so
cialiste. De altfel, a declarat ministrul 
Facio. guvernul de la San Jose a- 
preciază că o țară poate menține re
lații diplomatice cu orice alt stat, 
indiferent de sistemul său social-po- 
liffc. in baza principiului neinterven
ției în treburile interne. Costa Rica 
și Columbia au prezentat. în cadrul 
lucrărilor de anul trecut, de la Bo
gota, ale adunării O.S.A. un pro
iect cuprinzind aceste idei, docu
ment care a fost aprobat de forul 
suprem al acestui organism latino- 
americân. a afirmat Gonzalo Facio.

Refcrîndu-se apoi la activitatea de 
pînă acum a Organizației Statelor 
Americane, ministrul costarican a 
declarat că ea nu a creat cadrul a- 
decvat dezvoltării autonome a fie
cărui stat din America Latină, pro- 
movînd mai degrabă o politică de 
dependență față de S.U.A. In acest 
context, el s-a pronunțat pentru o 
restructurare de esență a organiza
ției și o reformulare a statutului ei, 
în conformitate cu interesele națio-

nale ale popoarelor din regiune. El 
a relevat, totodată, necesitatea revi
zuirii politicii O.S.A. față de Cuba 
și a înlăturării sancțiunilor impuse 
împotriva acestei țări.

PRAGA 7 (Corespondentă de la 
C. Prisăcaru). — Luni a început la 
Praga Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
cu privire la activitatea revistei 
„Probleme ale păcii și socialismului" 
în anii 1972—1973. Sînt prezenți re
prezentanți ai 67 de partide frățești.

Participă o delegație română. _ con
dusă de tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R. Din delegație 
fac parte Ștefan Voicu, Barbu Zaha- 
rescu și Alexandru Ionescu, membri

ai C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu 
și Mihai Duleă, șefi de sector la 
C.C. al P.C.R.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de redactorul șef al revistei 
„Probleme ale păcii și socialismu
lui", K. Zarodov, care a prezentat 
raportul de activitate. întocmit de 
colegiul și consiliul de redacție.

Manifestare consacrată

Dezvoltarea economiei
ULAN BATOR 7 

Anul 1973 a marcat 
Mongolei o perioadă în care au fost 
obținute succese importante pe linia 
realizării sarcinilor trasate de Con
gresul al XVI-lea al P.P.R.M. și a 
prevederilor celui de-al cincilea 
plan cincinal. Astfel, producția glo
bală a crescut cu 6,7 la sută, veni
tul național a înregistrat un spor de 
7 la sută, în timp ce productivitatea 
muncii a crescut cu 5,3 la sută. Pe

(Agerpres). — 
în dezvoltarea

R. P. Mongole în 1973
ansamblul comerțului exterior a fost 
obținută o creștere de peste 10 la 
sută.

Printre ramurile care cunosc în 
ultimii ani o dinamică de dezvoltare 
deosebită se numără industria de 
prelucrare a lemnului, care, în pri
mii trei ani ai actualului cincinal, a 
înregistrat un spor de 40 la sută, 
pentru anul în curs fiind prevăzută 
o creștere a volumului producției cu 
12 la sută.

agențiile de presă

aniversării P. C.
din Germania

BONN 7 (Agerpres). — In locali
tatea vest-germană Gelsenkirchen, 
din landul Renania de Nord-West- 
falia. a avut loc o festivitate con
sacrată împlinirii a 55 de ani de la 
congresul de constituire a Partidului 
Comunist din Germania. La festivi
tate a luat cuvîntul președintele 
Partidului Comunist German, Her
bert Mies.

transmit

Securitatea
europeana

(Urmare din pag. I)

tăților, a problemelor nerezolvate și 
a unor crize amenințătoare. Căci pa
cea în lume este indivizibilă.

„MUTAȚIILE POZITIVE SE

CER STIMULATE'*

S. TREPCZYNSKI,
adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone

De la început, aș dori să subliniez 
convingerea noastră că anul 1974 va 
marca o consolidare a procesului de 
destindere în Europa. Conferința eu
ropeană pentru securitate și coopera
re este chemată să accentueze mu
tațiile pozitive înregistrate pe conti
nent. Considerăm, de asemenea, că 
în acest an se va întări structura 
înțelegerilor reciproce, clădită de tra
tatele semnate în ultima perioadă în 
Europa — baza acestei structuri fiind 
recunoașterea realităților politice și 
teritoriale statornicite în Europa du
pă cel de-al doilea război mondial. 
Pe această structură sînt fondate tra
tatele bilaterale semnate și cele mul
tilaterale ce vor fi perfectate în ur
ma conferinței europene. De aici și 
optimismul nostru în ce privește dez
voltarea accelerată a procesului de 
destindere în Europa în anul care a 
început.

„PERSPECTIVE BUNE

PENTRU COOPERAREA E

CONOMICA"

George Burnaby DRAYSON, 
deputat britanic,
președintele Comitetului parlamentar 
pentru comerțul Est-Vest

în calitate de președinte al Comi
tetului parlamentar pentru comerțul 
Est-Vest sînt optimist în ceea ce pri
vește perspectivele dezvoltării in 
1974 a relațiilor economice si colabo
rării intre toate țările europene, în 
general, între Marea Britanie și 
România, in particular. în ultimii 
ani, progresele realizate în acest do
meniu au fost substanțiale, dar posi
bilitățile sint departe de a se fi 
epuizat ; de aceea întrevăd noi creș
teri în cursul anilor ce vin. Merită 
relevat și faptul că la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa cele mai mari progrese s-au în
registrat în negocierile privitoare la 
domeniul relațiilor comerciale, al 
cooperării economice și tehnico-sti- 
ințifice dintre state. Desigur, am 
vrea să vedem realizîndu-se progre
se și în celelalte domenii, ca. de e- 
xemplu. dezarmarea.

Personal, consider că stabilind re
lații de tip nou între țări, lărgind 
schimburile economice dintre ele și 
realizînd un nivel mai amplu de 
schimburi de informații, dezvoltînd 
turismul, schimburile de student! etc. 
vom contribui la o mai bună înțele
gere a preocupărilor popoarelor din 
vestul si estul Europei, ceea ce va 
duce la apropierea între ele și, în 
final, la o mai rapidă rezolvare a 
problemelor dificile, ca. de pildă, 
dezarmarea, la înțelegere și pace.

Ancheta realizata cu concursul 
corespondenților „Scînteii" 
din Moscova, Viena, Varșovia, 
Londra

MARGINALII

Tribunalul din lo
calitatea columbiană 
Ibague a condamnat 
zilele trecute la 25 de 
ani închisoare pe au
torii masacrului con
tra tribului indian 
„Cuiba". Este epilogul 
unui lung proces in 
jurul faptelor petre
cute în 1967, într-o re
giune din apropierea 
frontierei columbiano- 
venezueiene. locuită 
de tribul menționat 

De Ia conquișta 
spaniolă încoace pu
ține lucruri s-au ade
verit a avea un preț 
mai mic decît viata 
indianului. O atestă 
șirul interminabil al 
„vînătorilor de in
dieni". multă vreme 
promovate oficial, iar 
apoi tolerate, 
formă sau 
zultatul 
reducerea 
numărului 
pe întreg cuprinsul A- 
mericii. sau chiar dis
pariția lor completă 
în anumite zone. Un 
latifundiar ale cărui 
pămînturi au ajuns să 
se învecineze cu o co
munitate indiană — și 
ajung după ce au tre
cut cu „tăvălugul" pes
te alta — nu ezită să 
anexeze spațiul aces
teia. fie prin abuzuri

sub o 
alta, cu re- 
inevitabil : 
drastică a 

indienilor

mai

Negocierile dintre Repu
blica Panama și Statele U- 
nîte Privind regiunea Canalului Pa
nama au fost reluate duminică. Po
trivit aprecierii observatorilor poli
tici, citați de agenția France Presse, 
această fază a convorbirilor va fi 
decisivă pentru încheierea unui nou 
acord privind canalul. Șeful delega
ției americane, ambasadorul Ells
worth Bunker, a declarat că acestea 
se vor desfășura in spiritul dialogu
lui ne care Statele Unite doresc să-l 
stabilească cu partenerii lor de pe 
continent

trecute, Santiago de Chile — infor
mează agenția Prensa Latina. Un co
municat oficial al juntei militare 
chiliene, citat de agenția Associated 
Press, relevă că, de la 11 septembrie 
anul trecut — cînd a avut loc lovitu
ra de stat militară — și pînă la 31 
decembrie 1973, autoritățile de la 
Santiago de Chile au eliberat auto
rizații de părăsire a țării pentru 6 432 
persoane, dintre care 3 419 reprezin
tă refugiați politici chilieni, care au 
primit drept de azil Ia diverse am
basade străine din capitala chiliană.

Internaționale a țărilor producătoare 
de iută — organism menit să apere 
și să reprezinte pe piețele interna
ționale interesele țărilor in curs de 
dezvoltare. (India și Bangladesh se 
numără printre principalele țări pro
ducătoare de iută).

in- 
ca-

juridice fie. mult 
des, prin violență.

Periodic, presa 
formează despre 
zuri de exterminare
întreprinse de merce
narii vreunui potentat 
contra unui trib. Ca 
atare, perimetrul „re
zervațiilor indigene" 
scade mereu, existând 
destule cazuri cînd a- 
șezările indiene rămîn 
minuscule enclave în
conjurate cu sîrmă 
ghimpată. întinsă une
ori Ia ci ti va pași de 
colibe. Nu lipsesc nici 
situații de „rezolvare 
totală" — greu de 
spus cite — cînd po
tentații. prin interme
diul unor „pistoleros" 
(asasini de profesie), 
merg pînă la lichida
rea enclavelor cu toți 
locuitorii 
vremea 
presa a 
cazul unui mare pro
prietar de pămînt din 
Brazilia care a ex
terminat un grup de 
15 familii indiene, o- 
ferindu-le în „dar" un 
sac de făină ameste
cată cu arsenic. Evi
dent. indienii au mu
rit în chinuri groaz
nice. Cazul cu tribul 
„Cuiba" pare oare
cum asemănător: pen

ne- 
să- 
in- 
ne-

lor. La 
respectivă, 

amintit de

tru a fi exterminați, 
indienii înfometați fu
seseră atrași de pro
misiunea unei „mese 
copioase".

Pe fondul atîtor 
dreptăți și crime 
virșite împotriva 
dianului fără a fi
depsite. sentința pro
nunțată de tribunalul 
din Ibague ilustrează 
o modificare de 
că 
nu 
lumbia. ci și în 
țări ale continentului, 
o tendință salutară 
de a-i recunoaște in
dianului ceea ce o vi
tregă tradiție i-a ne
gat de peste patru 
secole. Cînd avocații 
apărării au invocat 
faptul că în regiunea 
respectivă uciderea de 
indieni e lucru obiș
nuit — „unii llaneros" 
(locuitori ai cimpiei 
— llanos) au nume
roase „trofee" în „pal
maresul lor de vî- 
nătoare" — si că. deci, 
faptele clientilor lor 
nu ar trebui socotite 
drept crimă, magis- 
tratii au ripostat spu- 
nînd că se impune cu 
atît mai mult condam
narea severă a făpta
șilor.

ce-și face 
numai în

opti- 
loc 

Co- 
alte

V. OROS

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LONDRA

Sesiune parlamentară sub semnul

Evenimentele vieții 
publice britanice au 
evoluat cu deosebită 
rapiditate. în ultimele 
zile, astfel incit gu
vernul s-a văzut ne
voit să recheme Parla
mentul din vacantă și 
să organizeze. în zile
le de miercuri și joi, 
dezbateri asupra 
zei de energie" 
dificultăților pe 
le parcurge în 
zent economia 
gleză.

Semnalul de alarmă 
l-au constituit conse
cințele primei săptă
mîni de lucru reduse 
la trei zile. Impune
rea în activitatea in
dustriei si comerțului 
a săptămînii reduse 
și-a atins doar partial 
scopul ; s-a făcut e- 
conomie de energie în 
proporție de 22—25 la 
sută, dar tara s-a vă
zut lipsită de o pro
ducție in valoare de 
cirCa 400 milioane lire 
sterline. Pe de altă 
parte, deși deocamda
tă s-ar putea să nu 
existe o legătură di
rectă. fapt este că în 
prezent lira sterlină a 
coborit la cel 
zut nivel 
vreodată.

Reducerea 
tiei la o serie de pro- 
duse-cheie. cum ar fi. 
de exemplu, otelul, 
are și alte implicații.

„cri- 
$i a 
care 
pre- 
en-

mai scă- 
cunoscut

produc-

ne- 
ex- 

ar 
se- 
de- 
de

Aceasta ar putea în
semna scăderea săptâ- 
mînii de lucru la două 
zile și chiar la o zi 
pentru multe între
prinderi care se ba
zează pe producția de 
otel. Există, de ase
menea. amenințarea 
ca Anglia să fie 
voită să-și reducă 
porturile, ceea ce 
avea ca rezultat o 
rioasă creștere a 
ficitului balanței 
plăti.

La fel de serioase se 
anunță și consecințele 
sociale. Numărul șo
merilor — totali și 
parțiali — a crescut 
dramatic ; la centrele 
de înregistrare a șo
merilor si la cele de 
primire a ajutoarelor 
pentru șomai s-au 
făcut cozi intermina
bile. In noiembrie se 
reușise reducerea nu
mărului șomerilor la 
circa 500 000 ; în pre
zent. potrivit estimări
lor presei, cifra șome
rilor se ridică la a- 
proape un milion și 
jumătate, iar unele 
ziare apreciază că. 
dacă situația continuă 
să se înrăutățească, nu 
ar putea fi exclusă 
nici chiar cifra de 
milioane șomeri.

Au început să 
reduse și salariile 
lor ce muncesc

10

fie
ce- 
în

conformitate cu noul 
program de lucru. în 
afară de chemările de 
a se „strînge cu
reaua". ziarele publi
că sfaturi pe tema 
„cum să supraviețu
iești cu un salariu 
mai mic". Și aceasta 
intr-o perioadă cînd 
într-o singură zi (5 
ianuarie) s-a anunțat 
sporirea preturilor la 
200 produse alimenta
re și industriale. La 6 
ianuarie presa a pu
blicat comunicatul 
niunii naționale 
studenților. în care 
exprimă temerea 
„în curînd se va re
duce numărul studen
ților. deoarece părin
ții nu vor avea cu ce 
să-i întrețină". „Une
le familii, scrie ..OB
SERVER". sînt deja 
nevoite să plătească 
40 la sută din salariu 
pe chirie. Acum. în 
condițiile celor trei 
zile de lucru pe săp- 
tămînă. acestea se vor 
afla sub amenințarea 
de a fi evacuate din 
locuințe, nemainutînd 
plăti chiria".

In aceste 
viitoarele 
din Camera 
lor se anunță astfel 
acerbe.

U- 
a 

se 
că

condiții 
dezbateri 
Comune-

N. PLOPEANU

Omagiu public adus lui 
Siqueiros. La PaIatul arteIor fru- 
moase din Ciudăd de Mexico a a- 
vut loc ieri, potrivit unei hotărîri a 
președintelui Mexicului. Luis Eche
verria Alvarez, o ceremonie cu pri
lejul căreia s-a adus un ultim o- 
magiu cunoscutului pictor David Al
faro Siqueiros, decedat duminica tre
cută. Corpul1 pictorului va fi înhu
mat în rotonda destinată oamenilor 
iluștri mexicani. într-un comunicat 
ăl președinției se subliniază că Si
queiros „a servit revoluția atît cu 
armele, cît și cu pictura. De-a lun
gul activității sale — se spune în 
comunicat — el a contribuit la în
țelegerea procesului de emancipare 
a mexicanilor".

Un nou grup de 12 persoane> 
simpatizante ale fostului guvern al 
Unității Populare, a părăsit, zilele

PREOCUPĂRI PRIVIND

RESURSELE ENERGETICE
S.U.A

Proiecte de extindere 
a bazei de combustibili

SAN CLEMENTE. — Președintele 
Richard Nixon a avut, simbâtă și 
duminică, la reședința sa de la San 
Clemente, întîlniri de lucru cu Roy 
Ash, directorul Oficiului pentru bu
get și problemele conducerii. Pre
ședintele american a studiat, îm
preună cu Ash. o serie de probleme 
ale așa-numitei operațiuni „Inde
pendența", care are ca obiectiv asi
gurarea autonomiei energetice a Sta
telor Unite în anul 1980. în baza 
acestui proiect, urmează ca cerce
tătorii și tehnicienii americani să 
găsească noi surse de energie la un 
preț competitiv. Astfel, se are în 
vedere ca atenția să fie îndreptată, 
pe lîngă cărbune, petrol și șisturile 
bituminoase, spre energia geoter- 
mică, energia solară și, mai ales, cea 
atomică și termonucleară.

JAPONIA

Acțiune diplomatică 
de anvergură

TOKIO 7 • (Corespondentă de la 
P. Dlaconu). — Guvernul japonez a 
lansat, luni, o acțiune diplomatică de 
anvergură. în cadrul programului 
său de reorientgre a politicii externe, 
elaborat în scopul contracarării con
secințelor actualei crize de energie. 
Primul ministru, Kakuei Tanaka, 
și-a început turneul în Asia de 
sud-est, a cărui-primă etapă o con
stituie vizita în Filipine. Șeful gu
vernului nipon va vizita, de aseme
nea, Tailanda, Singapore, Malayezia 
și Indonezia. Obiectivul declarat al 
turneului îl constituie dezvoltarea 
relațiilor Japoniei cu aceste țări și a 
cooperării economice, avîndu-se tot
odată. în vedere stabilizarea surse
lor de combustibili și materii prime, 
în aceași zi, vicepremierul Takeo 
Miki a plecat în S.U.A., pentru a 
avea întrevederi cu secretarul de stat 
american, Henry Kissinger, și pen
tru convorbiri cu secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim.

Reuniunea O.P.E.C.
GENEVA. — Luni s-a deschis reu

niunea la nivel ministerial a state
lor membre ale Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.). 
Timp de două zile, atenția partici- 
panților se va concentra asupra căi
lor de armonizare a politicii țărilor 
O.P.E.C. în domeniul petrolului și 
unele aspecte ale prețului la țiței.

LONDRA — Asociația de prie
tenie Marea Britanie — Româ
nia a organizat, la Londra, o 
seară românească în cinstea ani
versării proclamării republicii 
în țara noastră. Cu acest prilej, 
președintele asociației, Edgar 
Young, a evidențiat schimbările 
profunde petrecute în România 
in anii republicii.

LAGOS. — tn cadrul mani
festărilor organizate de Amba
sada României la Lagos, 
vederea marcării 
26-a aniversări a 
republicii în România, 
bul Ikgyi, din capitala Republi
cii Federale Nigeria, au fost 
prezentate filmele documentare 
„Muzeul satului" și 
pul mireselor". Au fost 
te oficialități nigeriene, 
ai corpului diplomatic. 
Si un numeros public.

în 
celei de-a 
proclamării 

la clu-

„Anotim- 
prezen- 
membri 
precum

Grupuri înarmate au între* 
prins, luni dimineața, atacuri coor
donate asupra a trei comisariate de 
poliție din nordul statului' african 
Lesotho — se spune într-o decla
rație oficială care leagă aceste in
cidente de „un complot pentru răs
turnarea guvernului prin forță" De
clarația, publicată de oficiul primului 
ministru, Leabua Jonathan, afirmă că 
atacurile asupra poliției au fost în
treprinse de susținători ai principa
lului partid de opoziție, Partidul 
Congresului de Basutoland și că aces
tea au eșuat.

India și Bangladesh au
propus înființarea unei organizații

Cursul de schimb al do
larului 8 atins’ îun’> 'a bursa din 
Tokio, 299,70 yeni, fată de 280 yeni, 
la sfîrșitul săptămînii trecute (ceea 
ce reprezintă o creștere de 6,57 la 
sută. în această situație, banca Ja
poniei a suspendat vînzărlle de do
lari pentru susținerea monedei națio
nale.

0 bomba incendiara8 fost 
aruncată, duminică. în fata sediu
lui din New York al Partidului Co
munist din S.U.A.. provocînd unele 
daune clădirii — a declarat politia 
locală. Nu s-au semnalat victime.

Pentru naționalizarea in
dustriei transporturilor din 
Venezuela ?i imr,o,riva 8reve> 
ordonate de proprietarii acesteia s-au 
pronunțat’ șoferii de 
Caracas, informează 
Noticias", citind un 
Sindicatului unic 
transporturilor.

autobuze din 
ziarul „Ultimas 
comunicat al 
din industria

Brian Faulkner, ?eful exe_ 
cutivului provincial al Irlandei de 
Nord, a demisionat, luni, din pos
tul său de lider al partidului unio
nist. principala formațiune politică a 
majorității protestante a provinciei.

A încetat din viață Bela Illes, 
cunoscut scriitor ungar, militant 
de seamă al mișcării muncito
rești ungare și internaționale, 
anunță agenția M.T.I. Născut în 
1895, Bela Illes este autorul ro
manelor „Tisa în flăcări". „Eli
berarea" și altele, fiind consi
derat unul dintre pionierii 
realismului socialist în literatu
ra ungară. Este laureat al pre
miului „Kossuth".

în librăriile din Moscova

O noua
practic

Aflată printre pri
mele noutăți editoria
le ale acestui an la 
Moscova, cea de-a 
doua ediție, revăzută 
și adăugită, a volu
mului „Curs practic 
de limba română", de 
filologul sovietic Aida 
Sadețkaia, este menit 
să faciliteze 
de însușire a 
române.

După cum 
zează autoarea, 
ediție cuprinde 
rie de elemente 
plimentare în ce pri
vește materialul fone-

procesul 
limbii

preci- 
noua 

o se- 
su-

70 de

ediție a „Cursului
de limbă română"
tico-ortografic : tot
odată, s-a lărgit fon
dul 
spre 
dindu-se 
deosebită 
cial-politic. 
cursanților 
te despre
României de azi, cele 
35 de lecții prezintă, 
totodată, scurte frag
mente de lucrări din 
literatura română cla
sică si contemporană.

Merită subliniată 
grifa cu care a fost 
alcătuită anexa, cu-

lexical 
însușire.

o 
celui

Oferind 
cunoștin- 
realitățile

propus 
acor- 

atenție 
so-

primind texte repre
zentative mai ample 
din Mihail Eminescu, 
Liviu Rebreanu, Ce
zar Petrescu. N.D. Co
cea, Zaharia Stancu, 
Titus POpovici. Miron 
Radu Paraschivescu.

Vădind interesul 
manifestat de publi
cul sovietic pentru 
limba și literatura ro
mână, lucrarea se bu
cură de un frumos 
succes de librărie.

L. DUȚA
Moscova

nave românești
la cheiurile portului Beirut

In rada portului 
Beirut, in imediata ve- 

a 
cu 

de 
iși 
pentru a tra- 
chei si a-si

munților 
crestele 

zăpadă, o 
așteaptă

cinătate 
Liban, 
inălbite 
navă 
rîndul 
pe la . .. _
descărca mărfurile. Se 
numește „Moldova" si 
este cea de-a 70-a 
navă comercială româ
nească ce a acostat a- 
nul trecut în portul 
libanez. Intr-unui din
tre bazinele portului 
se află ancorat un alt 
vapor românesc, car-

gout „Mamaia", de 
5 600 tone, care a si 
început descărcatul 
mărfurilor pentru Li
ban și alte țări din 
zonă. La 31 decembrie 
a sosit si vasul de pa
sageri „Transilvania", 
care a întreprins o 
croazieră de revelion 
cu circa 350 de turiști 
străini, far două car
gouri arborind tricolo
rul românesc — „Be- 
ga" și „Mediaș" — sînt 
în drum spre Beirut.

Traficul maritim ro
mânesc prin portul

Beirut a sporit an de 
an. în 1972 au ancorat 
aici 55 de nave ale 
țării noastre, descăr- 
cînd și încărcînd zeci 
de mii de tone de 
mărfuri. în 1973 nu- 
mărul lor a crescut la 
peste 70, ceea ce ilus
trează dezvoltarea con
tinuă a comerțului ro
mânesc cu Libanul ți 
țările din zonă.

Crăciun 
IONESCU

Beirut

• „RENAȘTEREA" CO
RĂBIILOR CU PINZE. 
La criză excepțională, remedii 
excepționale I Printre măsurile 
proiectate pentru a lupta împo
triva crizei de energie, una din
tre cele mai promițătoare pare 
să fie renașterea marinei cu 
pînze. Revista franceză „L’Ex- 
press" care a preluat din ziarul 
englez „Guardian" această afir
mație. își informează cititorii că, 
fără a face un joc de cuvinte, 
inginerii constructori au și sim
țit că „bate un vînt favorabil". 
La Hamburg se lucrează la pla
nurile unei corăbii de mărfuri 
cu o capacitate de 17 000 to
ne, capabilă să se deplaseze cu 
o viteză intre 12—16 noduri, vi
teză comparabilă cu cele 15 
noduri ale actualelor nave 
acționate cu aburi. La rîn
dul lor, americanii au schi
țat un „dyna-ship" dotat cu 
imense pînze pătrate reglate 
automat de un ordinator ; vite- z 
za se apropie, de asemenea, de 
cea a motonavelor. Firește, apă
rătorii mediului înconjurător 
sînt cel mai arzători suporteri 
ai proiectelor amintite.

• TRANSFUZIA DE 
SINGE PROPRIU - Kte 
noua metodă propusă de medici 
ai Institutului de gimnastică și 
sport din Stockholm, pentru a 
le înlesni sportivilor accesul la 
marile performanțe. Medicii 
suedezi au pornit de Ia o 
constatare fiziologică binecunos
cută : mușchii supuși la efort 
au nevoie de o cantitate sporită 
de oxigen față de cel nesolici- 
tați. Pentru a contracara această 
„foame de oxigen" a mușchilor 
în regim de efort medicii au 
extras de la subiecții experi
mentului — studenți ai institu
tului — o anume cantitate de 
sînge, din care au reintrodus în 
corpurile „donatorilor", după un 
interval de o lună, numai glo
bulele roșii. Ca atare, rezisten
ța în timp la efort a înregistrat 
o creștere imediată, dar tempo
rară (cel mult 2 săptămîni). Me
toda suedeză suscită vii contro
verse în cercurile specialiștilor. 
Se remarcă, de altfel, o serioasă 
rezervă în privința utilizării ei 
din partea celor care o califică 
drept „un dopaj sanguin".

• CORECTAREA VE
DERII. O metodă eficientă de 
tratare a strabismului la copil 
se aplică de mai multă vreme 
în unele grădinițe din Uniunea 
Sovietică. Fiecare joc oferit ce
lor mici este astfel conceput in
cit să cuprindă și o procedură 
medicală, la care aceștia parti
cipă fără să observe partea lui 
„curativă". De exemplu, la gră
dinița nr. 524 din Moscova a fost 
instalat jocul din imagine — 
care-i pretinde copilului să in
troducă fiecare bilă într-un tub 
așezat la nivelul ochilor fiind

menit să dezvolte vederea ste
reoscopică. Aici tratamentelor 
oftalmologice la aparate medi
cale speciale li se consacră o 
perioadă de timp redusă, in 
schimb în tot cursul zilei copiii 
iși exersează vederea cu 
„jocuri" din cele mai variate. :• 
Această terapeutică are efecte" 
excelente : la copiii cu o vedere 
extrem de redusă (3 la sută) 
aceasta crește pînă la 90 la sută, 
la cei cu 20 la sută vederea spo
rește sută la sută, astfel că în 
majoritatea cazurilor strabismul 
se vindecă radical.

• IN URMĂRIREA CO
METEI „KOHOUTEK", 
74 de cetățeni britanici, astro- 
nomi-amatori. au hotărît să în
treprindă la sfîrșitul acestei 
săptămîni un zbor la bordul a- 
vionului „Cornet" care le-a fost 
închiriat in acest scop de o com
panie aeriană. „Astronomii" au 
declarat că vor zbura deasupra 
norilor pentru a vedea cometa, 
fiind hotărîți să înfrunte condi
țiile atmosferice, oricît ar fi de 
neprielnice, precum și... prețu
rile cerute de compania aeriană. 
Pentru contemplarea corpului 
ceresc printr-un hublou, com
pania percepe 24 de lire sterline 
de fiecare persoană. Prețul se 
reduce la jumătate dacă... două 
persoane folosesc același hu
blou.

• CE-ȘI DORESC COS- 
MONAUȚII. întrebați ce 
le lipsește cel mai mult în 
timpul misiunii „Skylab-3“, 
programată să dureze 84 de 
zile, cei trei astronauți ameri
cani au indicat că resimt cel 
mai mult absența familiilor. Ei 
au exprimat dorința — nereali
zabilă în timpul actualului zbor 
— de a avea un aparat de radio 
și un televizor, bomboane și 
arahide, facilități mai bune 
privind toaleta zilnică, mai 
multe ferestre pentru a privi 
spațiul și mai mult... timp li
ber 1 De exemplu. Gerald Carr, 
comandantul misiunii, tînjește 
după un program de televi
ziune, în timpul căruia să ur
mărească un meci de fotbal cu 
familia si după o... bere rece 
în timpul meciului.
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