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Tovarășul Emil Bodnaraș 
a împlinit 70 de ani

Invitație la un larg schimb de opinii: 

In toate sectoarele 
vieții sociale-

FORME SI METODE 
DE CONDUCERE 

ȘTIINȚIFICĂ
Am încheiat anul 1973 cu rezul

tate bune In producția materială, 
ca ți in alte sfere ale vieții sociale, 
— rezultate care, totodată, lasă 
mult loc pentru mai bine in 1974. 
Direcții de acțiune în acest sens 
șînt, desigur, multe ; dacă am dori 
să exprimăm o sinteză a lor, aceas
ta ar fi necesitatea generalizării 
metodelor de conducere științifică.

Preocuparea pentru perfecționa
rea metodelor de conducere a eco
nomiei, ca și a întregii vieți so
ciale, s-a înscris ca o constantă a 
politicii partidului, o premisă e- 
sențială a creșterii rolului condu
cător al partidului în societate. 
Conferința Națională a partidului 
din 1967, Congresul al X-lea și 
Conferința Națională din 1972 con
stituie momente decisive in acest 
sens. Desigur, în ansamblul con
ducerii societății, îmbunătățirea 
conducerii activității economice are 
o importantă deosebită, fără ca a- 
ceasta să însemne cîtuși de puțin 
diminuarea rolului perfecționării 
organizării șt conducerii activității 
sociale. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la colocviul 
privind problemele științei condu
cerii societății din martie 1972, 
,.De felul in care știm să 
dirijăm in mod conștient dez
voltarea forțelor de producție, 
să asigurăm justa lor reparti
zare teritorială, folosirea cores
punzătoare a mijloacelor finan
ciare, umane și materiale depinde 
în ultimă instanță progresul rapid 
și multilateral al societății".

Situînd în centrul atenției perfec
ționarea continuă a conducerii in 
domeniul producției materiale, par
tidul nostru urmărește un obiectiv 
foarte clar : creșterea eficienței 
actului de conducere, optimizarea 
deciziilor la toate nivelurile orga
nizatorice, astfel Incit să se asi
gure dezvoltarea în ritm susținut 
și modernizarea economiei^ spori
rea susținută a venitului național, 
în acest context ar putea fi enu

merate o seamă de acțiuni de o 
deosebită importanță pe planul 
creșterii eficienței muncii sociale : 
de la crearea centralelor indus
triale, instituționalizarea conducerii 
colective și a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, pînă la în
ființarea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economico-Sociale, a 
Consiliului Organizării Economico- 
Sociale și a altor organisme cen
trale menite să asigure fundamen
tarea științifică a deciziilor și pro
movarea metodelor moderne de 
conducere și organizare, perfecțio
narea controlului ș.a.

Din suita acestor preocupări 
concrete se desprind citeva linii 
directoare, trăsături ale conduce
rii științifice promovate de parti
dul nostru și pe deplin afirmate în 
practică : respectarea consecventă 
a centralismului democratic, apro
pierea conducerii de producție, a- 
plicarea principiului gestiunii eco
nomice in toate întreprinderile, 
creșterea susținută a eficienței în
tregii activități productivei co
interesarea materială a tuturor sa- 
lariaților. Desigur, este vorba de 
caracteristici definitorii ale între
gului proces de perfecționare — 
care capătă accente specifice in 
raport cu realitățile domeniului 
condus.

Actul de conducere se transfor
mă dintr-un act administratfv- 
economic intr-un proces politic- 
economic și social, solicitind la 
maximum deopotrivă calitățile pro
fesionale de specialitate, cît și vir
tuți morale adecvate pentru fiecare 
cadru de conducere. Este limpede 
că, In aceste condiții, pentru ca un 
om al muncii să devină conducător 
nu este suficient ca el să aibă o 
vastă experiență, talent organizato
ric. Toate acestea rămîn în conti
nuare trăsături indispensabile unui 
bun conducător. Ele pot fi valori
ficate ca atare în persoana produ- 
cătorului-conducător numai cînd
(Continuare in pag. a IlI-a)____ _____>

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P. C. R., 

va face o vizită oficială 
in Republica Arabă Siriană

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, va întreprinde o vi
zită oficială de prietenie în Repu

blica Arabă Siriană, în cursul lunii 
februarie 1974, la invitația preșe
dintelui Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, secretar general 
al Partidului Baas Arab Socialist.

INIȚIATORII ÎNTRECERII SOCIALISTE

din siderurgie și construcția de mașini și utilaje grele

EXPERIENȚA, REZULTATEIE OBȚINUTE
’ J ’

Sinteză a Inițiativei și crea
tivității maselor, întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe 1974 
constituie, în același timp, un 
îndemn spre întărirea in conti
nuare a spiritului gospodăresc, 
pentru afirmarea mai convingă
toare a noului în fiecare între
prindere. Deși de la momentul 
lansării chemărilor la întrecere 
a trecut puțin timp, în majori
tatea unităților din industrie, 
construcții, agricultură, trans
porturi, din celelalte sectoare 
ale economiei s-au născut deja 
numeroase inițiative muncito
rești de certă valoare și utili
tate practică a căror eficacita
te pe planul perfecționării pro
ducției se face tot mai preg
nant simțită, s-au afirmat nu
meroase experiențe deosebite, 
care pot deveni în scurt timp 
un bun al tuturor, pot fi gene
ralizate cu maximum de ope
rativitate.

(In pagina a lll-a prezentăm 
experiența a două colective 
care au lansat chemările la în
trecere în acest an).

Mult iubite tovarășe Bodnaraș,
Avem deosebita plăcere ca, la împlinirea vîrstei de 70 

de ani, să-ți transmitem un călduros salut tovărășesc 
din partea Comitetului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, să te felicităm din toată 
inima și să-ți adresăm cele mai bune urări de sănătate, 
viață 1 lingă și fericire.

Cu acest prilej, dorim să te asigurăm încă o dată de 
înalta stimă și aleasa prețuire pe care, împreună cu între
gul nostru partid, le acordăm activității și devotamentului 
cu care te-ai dăruit cauzei libertății și independentei 
patriei, propășirii României.

Profund atașat celor mai cutezătoare năzuinți ale na
țiunii noastre — al cărei fiu de nădejde ești — ai luat 
parte activă. încă din anii grei ai ilegalității, la lupta 
dusă de partid împotriva exploatării burghezo-moțierești. 
pentru victoria revoluției și făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe pămintul patriei.

Partidul nostru, toți cei alături de care ai adus o va
loroasă contribuție la Înfăptuirea insurecției naționale 
antifasciste armate din august 1944 iți poartă o înaltă 
considerație pentru tot ce ai făcut, pentru abnegația de 
încercat comunist probată și in acele împrejurări.

în anii de după eliberarea țării, alături de ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de stat, în funcțiile 
de mare răspundere care ți-au fost încredințate, al mi
litat cu înflăcărare și inalt simț al datoriei pentru elabo
rarea și înfăptuirea politicii de construire a socialis
mului, avîntul economiei naționale și al culturii. Întă
rirea unității partidului și a rolului său conducător, dez
voltarea relațiilor cu țăriie socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești frățești, pentru promovarea idea
lurilor nobile ale colaborării și înțelegerii între popoare. 
Apreciem în mod deosebit pasiunea cu care muncești și 
in prezent în vederea Înfăptuirii programului stabilit de 
Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale parti
dului, de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și accelerare a progresului material și spiritual al 
întregii țări.

îți dorim în continuare multă sănătate și putere de 
muncă, pentru a putea încununa cu noi și noi succese 
activitatea rodnică pe care o desfășori spre binele și 
prosperitatea României socialist?, pentru bunăstarea și 
fericirea întregului popor.

La aniversarea a șapte decenii de viață iți transmitem, 
scumpe tovarășe Emil Bodnaraș, un cald și tovărășesc 
„La mulți ani" !

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

Dînd expresie sentimentelor de> 
înaltă stimă și prețuire pe care 
partidul, poporul nostru le acordă 
îndelungatei activități desfășurate in 
mișcarea revoluționară, pentru În
făptuirea înaltelor idealuri ale naj 
țiunii noastre, de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, conducerea 
partidului și statului nostru l-a săr
bătorit, sîmbătă, intr-un cadru fes
tiv, cu prilejul Împlinirii vîrstei de 
70 de ani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescfe, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, a înmînat tovarășului Emil 
Bodnaraș scrisoarea adresată de 
Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul de Stat, l-a îmbră
țișat cu căldură, adresindu-i urări 
de mulți ani, sănătate și fericire.

La festivitate au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trqfin, Ilie Verdeț,

Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
lâna Ciobanu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Chivu Stoica, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Madgalena Filipaș, Ion Ioniță, 
Ion Pățan, Alexandru Sencovici, 
Gheorghe Vasilichi.

într-o atmosferă de caldă priete
nie, conducătorii partidului și statu
lui, împreună cu soțiile, l-au feli
citat cordial pe tovarășul Emil Bod
naraș.

Masă tovărășească oferită
de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.B.

Anii noștri înregistrează 
un firesc și necesar aflux 
al tineretului spre între
prinderi și șantiere. Și, 
pretutindeni, generația 
care vine să participe la 
marele efort de muncă al 
poporului este înconjurată 
cu dragoste, este sprijinită 
să se integreze rapid în 
procesul de producție, ast
fel incit randamentul șl 
satisfacțiile ei să fie pe 
măsura dorinței și entu
ziasmului ei. în acest con
text. preocupările multiple 
ale organelor de partid și 
de stat, ale fiecărei unități 
productive în parte se în
dreaptă spre a crea tine
rilor muncitori condiții de 
viață, și muncă tot mai 
bune.

Asemenea preocupări își 
găsesc concretizarea și în 
ritmul și amploarea pe 
care le-a cunoscut — mai 
cu seamă în ultimii ani — 
construcția de cămine pen
tru tinerii muncitori nefa- 
miliști. Statul a investit 
in acest scop importante 
fonduri bănești, iar colec
tivele multor întreprinderi 
au cheltuit muncă și ener
gie apreciabilă pentru ridi
carea rapidă a unor con
strucții durabile, care ofe
ră locatarilor lor condiții 
bune și avantajoase. Un a-

semenea efort se cuvine să 
fie cu atit mai mult rele
vat și prețuit cu cit. nu în 
puține cazuri, el a fost fă
cut In situații dificile, cind 
Înseși unitățile de produc

te eforturi și se dovedește 
demn de ele. „Avem tineri 
foarte, buni, ne zbatem 
pentru ei, pentru că vedem 
cum se zbat ei înșiși să în
vețe, să muncească pentru

muncitori și maiștri cu 
timplele nin.se de ani, care 
au scos din „ucenicii" in- 
trați pe mîinile lor zeci și 
zeci de meseriași capabili 
să Îndeplinească cele mai

DATI TINERILOR MISTRII 
PENTRU CASELE LOR! 

însemnări sugerate de o inițiativă a tinerilor din Capitală 

privind construcția căminelor muncitorești

ție respective se aflau 
la Început de drum și a- 
veau, deci,-și alte obiec
tive importante pe agenda 
de priorități. Desigur, ti
neretul nostru muncitor 
merită cu prisosință aces-

ca să devină cu adevărat 
oameni de nădejde". Ase
menea gînduri și aprecieri 
le-am auzit adesea, in 
multe întreprinderi, rostite 
de cadre de conducere și 
secretari de partid, de

complexe sarcini profesio
nale.

Căminele pentru tineret 
șînt ale tinerilor ; de aceea 
— tot așa cum orice om se 
interesează direct și mun
cește efectiv pentru a-și

ridica o casă — este cit se 
poate de normal ca și ei 
să pună umărul pentru a-și 
construi mai repede și mai 
bine viitoarele locuințe. în 
multe cazuri, tinerii — mo
bilizați de organizațiile 
U.T.C. — au înțeles că este 
absolut firesc să nu aștep
te cu mîinile încrucișate 
să le lucreze alții casa. In
tr-o serie de Întreprinderi, 
organizațiile U.T.C. — a- 
sumîndu-și sarcini care, la 
prima vedere, unora li se 
păreau a fi in afara peri
metrului lor de preocupări 
cotidiene — au hotărî t să 
acționeze In așa fel incit 
grija pentru condițiile de 
locuit ale tinerilor munci
tori să-și găsească cea mai 
elocventă expresie în par
ticiparea efectivă a aces
tora la Întreaga muncă 
pentru construcția pro- 
priu-zisă a căminelor mun
citorești. Din acest punct 
de vedere, o bună expe
riență — demnă de reținut 
și de preluat atit pentru 
eficiența ei de ordin eco
nomic, cit și pentru multi
plele sale valențe educati
ve — au dobindit tinerii 
muncitori bucureșteni.

D. TÎRCOB
(Continuare în pag. a CV-a)

Noi tipuri de mașini și utilaje
Continuind procesul 

de înnoire și moder
nizare a producției, 
care în 1973 a consem
nat asimilarea a 980 
tipodimensiuni de ma
șini, utilaje și insta
lații, întreprinderile 
industriale din țară au 
trecut la asimilarea 
unor noi produse cu 
performante tehnice 
superioare, cu valoare 
economică ridicată și 
In același timp cu o 
mare utilitate. Anul

1974 a debutat la în
treprinderea „Saro" 
din Tirgoviște. de 
exemplu, cu realizarea 
strungurilor speciale, 
destinate confecționării 
inelelor pentru rul
menți, și strungurilor 
mari paralele, cu dia
metru de peste 600 
mm. La întreprinde
rea de utilaje pentru 
drumuri și poduri- 
Otopeni a fost intro
dus in producția de 
serie un nou tip de

transportor-elevator și 
bena-monocablu. des
tinată lucrărilor por
tuare și de execuție a 
podurilor, tar la între
prinderea de speciali
tate din Capitală o 
pompă de vid de 4 000 
mc pe oră de aer as
pirat. cel mai mare 
agregat din familia 
pompelor de vid fa
bricate în tara noas
tră.

(Agerpres)

IN ZIARUL DE AZI:

• Munca politică în forme variate și ingenioase 
cultivă disciplina în producție — virtute a spiritului 
muncitoresc • Pregătiri intense pentru campania de 
primăvară • Programul de bună gospodărire a com
bustibililor și energiei - strict, sever și integral 
aplicat! • Vocația inginerului ca purtător al pro
gresului tehnic • RUBRICILE NOASTRE : Din instanță 
în fața opiniei publice, Telex cetățenesc, Adnotări, 

Faptul divers. Sport, De pretutindeni

Cu prilejul celei de-a 70-a aniver
sări a zilei de naștere a tovarășului 
Emil Bodnaraș, Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a oferit, simbătă ia 
amiază, o masă tovărășească.

Au participat tovarășul Nicolae

Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Hie Verdeț, membrii și membrii su
pleant! ai Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., vechi militant! ai 
partidului și ai mișcării muncitorești, 
Împreună cu soțiile.

în timpul mesei a luat cuvintu! 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A răs
puns tovarășul Emil Bodnaraș.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Bodnaraș,
Dragi tovarăși,
Ne-am reunit pentru a sărbători 

impreună împlinirea a 70 de ani 
de viață și a 40 de ani de activi
tate in rindurile mișcării revolu
ționare a tovarășului și colabora
torului nostru Emil Bodnaraș. De
sigur, este o vîrstă care spune, prin 
ea însăși, multe. Ceea ce este însă 
de menționat este mai cu seamă 
faptul că o Însemnată parte a 
acestor ani a fost dedicată luptei 
revoluționare, cauzei eliberării na
ționale și sociale a poporului, con
strucției socialismului în România.

Sint aici unii care ii cunosc pe 
tovarășul Bodnaraș din anii ilega
lității, care au lucrat impreună cu 
el în diferite împrejurări — în în
chisoare sau afară. Aproape toți, 
sau o bună parte din cei prezenți 
aici, au lucrat impreună cu el 
imediat după răsturnarea dictatu
rii militaro-fasciste și trecerea la 
dezvoltarea pe o cale nouă a so
cietății românești, atit in condițiile 
luptei împotriva fascismului, pen
tru victoria deplină asupra Ger
maniei hitleristc, cit și pentru în
făptuirea transformărilor demo
cratice, revoluționare, care au avut 
loc in patria noastră. Nu doresc, 
desigur, să fac acum istorie. Cu
noaștem cu toții rolul pe care l-a 
jucat Partidul Comunist Român in 
organizarea luptelor poporului ro
mân — în primul rind a clasei 
muncitoare, a țărănimii, intelec
tualității — in anii ilegalității, fiind 
forța principală în unirea forțelor 
democratice, progresiste, în lupta 
împotriva fascismului, pentru eli
berarea națională și socială. Meri
tă să fie subliniat in mod deosebit 
faptul că tovarășul Emil Bodnaraș 
s-a găsit in rindui acestor forțe

înaintate, in rindurile Partidului 
Comunist Român, în anii ilegali
tății, fiind unul din ofițerii care a 
înțeles încă de atunci că rolul ar
matei este dc a servi întotdeauna, 
și in orice împrejurări, interesele 
progresiste ale întregului nostru 
popor, ale eliberării naționale și 
sociale.

In România s-au produs in a- 
ceastă perioadă profunde transfor
mări. în toți acești 30 de ani, în 
care, sub conducerea partidului, 
s-au obținut succese istorice în 
transformarea revoluționară a 
României pe calea socialismului, 
Emil Bodnaraș, impreună cu alți 
tovarăși, a colaborat strîns în rin- 
dul conducerii de partid, a înde
plinit o serie de misiuni de răs
pundere in munca de stat și, tre
buie spus, s-a achitat in bune con
diții de îndatoririle ce i-au revenit 
in diferite domenii de activitate.

La această sărbătorire a împli
nirii a 70 de ani de viață, dar și 
de activitate îndelungată în slujba 
cauzei poporului, a partidului, a 
socialismului, putem spune că, în 
toți anii de muncă in rin
durile Partidului Comunist Ro
mân, in funcțiile pe care Ie-a 
îndeplinit, Emil Bodnaraș, ca sol
dat credincios al partidului, a ser
vit cu devotament cauza socialis
mului, interesele vitale ale între
gului nostru popor, atit în dome
niul politicii interne, cit și interna
ționale. Pentru toate acestea, noi 
toți, care conlucrăm cu el în con
ducerea de partid și de stat, care 
am lucrat cu el de mulți ani — 
personal, mi se pare, ne cunoaș
tem de 38 de arii, din 1936 — 
acordăm o înaltă apreciere activi
tății sale, devotamentului cu care 
a servit ți servește interesele par

tidului, cauza construcției socia
lismului în România.

In uitimii ani, partidul nostru a 
parcurs un drum important in con
ducerea întregului popor pe calea 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Am desfășurat 
șl desfășurăm o largă activitate in
ternațională de întărire a colabo
rării, solidarității și unității țărilor 
socialiste, a forțelor antiimperia- 
liste, a mișcărilor de eliberare, 
promovăm relații de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială. Și în această ac
tivitate, împreună cu întregul co
lectiv, Emil Bodnaraș șita adus ți 
își aduce contribuția activă.

Avem multe de făcut. Progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea, de Conferința Națională, 
programul pe care il elaborăm 
actualmente și care urmează să 
fie supus. în acest an Congresului 
al XI-iea vor cere în continuare 
eforturi mari în toate domeniile 
de activitate. Dar, așa cum au de
monstrat evenimentele, cum atestă 
zi de zi viața, numai acționind cu 
toată fermitatea pentru înfăptui
rea programului dc dezvoltare în 
ritm inalt a intregii țări putem 
asigura înfăptuirea năzuințelcr 
poporului nostru de a beneficia 
din plin de cuceririle socialismu
lui, ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, putem crea 
bazele necesare trecerii spre socie
tatea comunistă.

înfăptuirea tuturor prevederi
lor de pină acum ca și a sarcini
lor de viitor au demonstrat și, 
totodată, impun creșterea in conti
nuare a rolului conducător al par-
(Continuare in pag. a V-a)

i.
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Munca politică în forme variate și ingenioase cultivă

DISCIPLINA ÎN PRODUCȚIE

I Moș Nichifor |

In afară de copiii, nepoții 
strănepoții lui, aproape toți 
cuitorii satului Colacu-Sucea- 
va, in frunte cu primărița Ele
na Lucău, s-au adunat in gos
podăria lui Nichifor Gabor, spre 
a-l sărbători de ziua împlinirii 
a 100 de ani. Lingă sărbătorit 
se afla lelea Ioana, în vîrstă de 
numai... 90 de ani, din 
peste 70 trăiți alături de 
Nichifor. întrebat care e 
crețul" că e încă in putere, 
bătoritul, asemenea tizului 
Moș Nichifor Coțcariul, a 
puns :

— Munca, taică. Ea le face și 
le desface pe toate. Si traiul 
cumpătat, taică. Nici prea-prea, 
nici foarte-foarte... Multămim 
’mneavoastră de urări și vă pof
tesc să ciocnim un pahar și pes
te 10 ani, cînd o împlini și le
lea mea veacul. Nu-i zic babă, 
că se supără...

lo-

care 
moș 
„se- 
săr- 
său, 
râs-

| Nu vă-ncrun- j
| tați, că faceți 
I riduri

Venit să-și vadă rudele din 
Ferești (Vaslui), Ion Ilașcu Ie-a 
văzut și pe tinerele M. L. și 
E. U. cam înglndurate.

— Ce-ați pățit, fetelor 7 Nu 
vă încruntați, că faceți riduri...

— Vrem să intrăm la facul
tate — zise una din ele.

— Greu al naibii, fetelor. 
Greu, dar nu imposibil. Cu vreo 
cîteva mii de lei și cu relațiile 
mele, se face.

Și 1.1. s-a „făcut1* cu 5 000 
de lei, după care s-a făcut ne
văzut. Cind a venit din nou 
să-și vadă rudele a dat ochii 
cu ...miliția, care nu l-a mai 
slăbit din ochi pînă nu i-a în
tocmit formele să se prezinte 
și el în fața instanței, tot la un 
fel de ...examen. Ba, a fost și 
sfătuit să nu se Încrunte, că face 
riduri.

Cu 5 tone
| la plimbare

Cinci tone are camionul cu 
nr. 21-BN-1219, dar în mina șo
ferului său, Gheorghe Sodiu, 
volanul părea 6' jucărie. Mai 
ales după ce, in loc să meargă 
in, cursa pe care o avea de fă
cut, șoferul a tras pe dreapta 
la bufetul din Rebrișoara 
(Bistrița-Năsăud), unde și-a 
făcut „plinul" și de unde a 
pornit-o la plimbare cu toate 
cele 5 tone și cu toți cei 1 
„amici de pahar". Tocmai cînd 
plimbăreții admirau mai cu 
chef natura înconjurătoare ,i-a 
„înconjurat" un echipaj al ser
viciului de circulație. In afară 
de amenda de rigoare, șoferu
lui i s-a suspendat permisul. 
Timp de o lună, ca pieton, o 
să învețe să meargă și ca 
lumea.

„Aida“
nu mai cîntă

Dis-de-dimineață, cînd e som
nul mai dulce, Panait Bălan, 
gestionarul magazinului din co
muna Arsura—Vaslui a sărit 
ca... ars, la strigătele vecinilor:

— Scoală, Bălane, că arde 
prăvălia I

In jurul magazinului în flă
cări se adunase toț satul. Pupă 
ce incendiul a fost potolit, Bă
lan și-a dat seama, dintr-o ochi
re, că paguba se ridică la zeci 
de mii de lei. Cercetîndu-se 
cauzele, s-a constatat că omul 
nu fumează (ca să fi aruncat 
vreo țigară), că nu folosea re- 
jou, că soba o stinsese... Numai 
aparatul de radio „Aida" rămă
sese aprins. Și cum magazinul 
fusese vreo două zile închis, 
aparatul s-a încins, s-a supra
încălzit și... Și „Aida", carboni
zată, nu mai cîntă. Dar 
Bălan nu-i mai arde de

nip lui 
muzică.

Cișmelele
însetate

din Tff.Cînd s-a renovat gara
Mureș, s-au instalat și trei ciș
mele mari și frumoase. Sint. ji 
astăzi, tot mari și frumoase, 
dar le lipsește o nimica toată : 
apa. In zadar sint luate cu a- 
salt de miile de călători din 
trenurile care staționează, ca 
să nu mai vorbim de cei peste 
30 000 care se perindă zilnic 
prin gară și autogara de ală
turi. Amintindu-ți că „băutura 
ideală este apa minerală", dai 

ofuga la bufetul gării, ceri 
sticlă, dar ti ‘e răspunde i

— Vreți apă 7 Serviți fi 
fuică. Sau un vin.

Nu vrei nici fuică, nu vrei 
nici vin și pleci insetat. tn ur
ma ta rămin, la fel de înseta
te, cele trei cișmele. Sint mari, 
sint frumoase, sint la vedere, 
șint... Mai bine n-ar mai fi.

o

Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID
șl corespondenții „Scinteii"

— virtute a spiritului muncitoresc
Valoarea minutu

lui în dezbaterea 
comuniștilor. Organi- 
zațiile de partid din Com
binatul siderurgic Reșița 
acordă o atenție deosebită 
dezbaterii operative și con
crete a problemelor majore 
ale disciplinei de plan, ex
plicării importanței el pen
tru bunul mers al produc
ției și creșterea cîștigurilor 
fiecărui salariat. Conside- 
rind disciplina de plan dis
ciplină de partid, biroul or
ganizației de la sec
ția oțelărle, spre exem
plu, a organizat o dezba
tere pe schimburi, secții și 
sectoare de activitate, pe 
tema „Contribuția comu
niștilor la folosirea inte
grală a timpului de lucru1*. 
Supremul" argument, în
scris și pe un panou afișat 
în adunări : „Fiecare mi
nut efectiv de lucru echi
valează cu peste 2 tone de 
oțel**. După cum am fost 
informați, o bună parte 
dintre cele 3 289 de tone de 
oțel produse peste plan în 
luna ianuarie se datoresc 
tocmai întăririi disciplinei 
în muncă. Și un alt exem
plu de la fabrica de aglo
merare a minereurilor pen
tru furnale : munca politi
că desfășurată de organi
zația de partid în urma 
măsurilor stabilite în adu
narea generală s-a mate
rializat, in aceeași lună, 
în reducerea la zero a ab
sențelor nemotivate.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scinteii"

„Cel mai discipli
nat sector". u Intre- 
prinderea pentru prelucra
rea lemnului din Vaslui, 
prin munca de la om la 
om, agitatorii participă ac
tiv la cultivarea răspunde
rii muncitorești față de 
muncă și disciplina în pro
ducție. Bunăoară, s-a ob
servat că într-o anumită 
perioadă, în sectorul fini
saj I, se adunaseră nume
roase piese cu operațiuni 
greșit efectuate. Agitatorii, 
în frunte cu membrii bi
roului organizației de par
tid, au trecut la acțiune, 
explicînd prin calcule con
crete valoarea timpului 
pierdut prin recondițio- 
nări, repercusiunile aces
tor lucrări suplimentare 
așupra producției și chiar 
asupra cîștigului muncito-

V

rilor. Ca urmare, în scurt 
timp numărul pieselor cu 
defecțiuni a scăzut. Agita
torii susțin în prezent ac
țiunea „Cel mai disciplinat 
sector", avînd drept criterii 
de comparație realizarea 
ritmică a planului, întreți
nerea utilajelor, folosirea 
integrală a timpului de lu
cru, ordinea. Recent, titlul 
a fost acordat sectorului 
prelucrări masive, sector 
în care încă din prima lună 
a anului s-a realizat planul 
la toți indicatorii.

Vasile 1ANCU
corespondentul „Scinteii"

„Firul timpului 
pierdut". ««Sălile ar
tistice de agitație popu

mari întreprinderi din ju
deț — „Frigero“-Găești și 
Utilaj petrolier Tîrgoviște 
— prezintă programe mai 
mult în afara întreprinde
rii, programele lor nefiind 
inspirate din preocupările 
propriilor lor colective.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scinteii"

La școala uzinei. 
La întreprinderea bucu- 
reșteană „Tricotajul roșu", 
organizația de partid acor
dă o atenție deosebită e- 
ducării tinerilor în spiritul 
răspunderii comuniste față 
de muncă. Fiecare nouă 
promoție a școlii pro
fesionale sau de califi
care este repartizată să lu
creze, o vreme, pe zone și

„Nu este mai bine 
să nu piardă ni
meni ?" -Agitația vizua
lă de la întreprinderea de 
aluminiu din Slatina contri
buie la dezvoltarea atitudi
nii de disciplină conștientă 
în muncă. în secții și atelie
re, lozinci șl panouri mari 
conțin îndemnuri la respec
tarea disciplinei susținute 
de calcule privind pierderi
le cauzate de întîrzierile și 
lipsurile nemotivate. La 
„Prese", spre exemplu, se 
poate citi : „5 000 lei — a- 
ceasta este pierderea înre
gistrată de uzină dacă un 
muncitor lipsește numai o 
singură zi". într-un alt 
sectcr citim : „Tovarășe ! 
Dacă lipsești o zi, atlt 
uzina, cit și dumneata

-INFORMAȚII-
din activitatea organizațiilor de partid

larizează fruntașii în mun
că, evidențiază colectivele 
care obțin rezultate re
marcabile în intreeere, 
combat starea de indisci
plină. Fără decoruri și cos
tume pretențioase, cu pro
grame durînd doar 10—-ÎS 
minute, artiștii amatori a- 
duc o contribuție prețioasă 
la munca politică de masă, 
consacrată întăririi spiri
tului de disciplină, La Fieni 
și Pucioasa, programele 
săptăminii trecute au cins
tit fruntașii în producție, 
înmînînd constructorilor și 
țesătoarelor fruntașe, o- 
dată cu buchetele de me
lodii, și buchete de flori. 
Brigada artistică a secției 
țesătorie a parcurs 10 mi
nute de spectacol pe un 
itinerar inedit : „Firul
timpului pierdut" și a gă
sit „noduri" suficiente : 
absențe nemotivate, întir- 
zieri de la program, ma
șini ce funcționau în gol, 
materiale risipite. Trei 
„personaje** — suveica, ca- 
neta și urzeala — consti
tuite ad-hoc într-un mic 
cuplet, au reușit un am
plu rechizitoriu care a țin
tit virulent în cei care le 
folosesc neglijent. Aseme
nea programe, la concret, 
fără menajamente, intil- 
nim și in alte unități din 
Moreni și Pucioasa. Din 
păcate, brigăzile a două

agregate special amenaja
te. Aici, comuniste cu o 
mare autoritate morală și 
o înaltă calificare profe
sională, cum sînt Elena 
Dincă, Constanța Badea, 
Florica Melinesou ș.a., ur
măresc îndeaproape activi
tatea noilor muncitoare, le 
obișnuiesc cu respectarea 
riguroasă a planului, a ca
lității produselor, cultivă 
in conștiința lor disciplina 
muncitorească, dragostea 
față de întreprindere și 
meseria aleasă. In același 
scop, la angajare, la o lună 
după angajare și la sfirși- 
tul perioadei de calificare, 
directorul, secretarul comi
tetului de partid și alte 
cadre de conducere se în
tâlnesc cu tinerii, le vor
besc despre drepturile și 
obligațiile lor, despre da
toria patriotică a fiecăruia 
de a nu precupeți nici un 
efort pentru a realiza în
tocmai angajamentul în
treprinderii — „Cincinalul 
în patru ani și jumătate". 
Deseori, aici, veteranii fa
bricii împărtășesc tinerilor 
din experiența lor, le ara
tă ce importanță au avut în 
formarea lor ca muncitori 
înaintați spiritul de disci
plină, educația riguroasă 
la școala uzinei.

Ioan VLANGA

pierd. Nu este mai bine să 
nu piardă nimeni 7“ La in
trarea în uzină, pe un pa
nou se menționează zilnic 
cine a întirziat de la lucru 
sau cine nu șl-a realizat 
sarcinile de plan.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

Gazetele satirice 
de la întreprinderea texti
lă „Oltul“-Sf. Gheorghe 
au un rol tot mai impor
tant în criticarea manifes
tărilor de indisciplină în 
producție. Iată citeva 
exemple : muncitorii V. B. 
și D. A. au sărit gardul și 
s-au dus să bea o bere ; 
pe loc, „Urzica" i-a sur
prins în această postură 
și a comunicat sancțiu
nea pe care au primit-o. 
F. S. și H. A., de la re» 
pansat, au pontat fișa pen
tru alții : și, bineînțeles, 
au apărut la gazeta satiri
că. Aici sînt „popularizați", 
de asemenea, cei care pă
gubesc întreprinderea prin 
nere8pectarea procesului 
tehnologic. Totodată, cele 
treisprezece gazete de pe
rete din Întreprindere a- 
aordă o atenție deosebită 
popularizării sisțematice a 
rezultatelor fruntașilor In

producție, a succeselor ob
ținute de ei în întrecerea 
socialistă. Rezultatul acțiu
nilor îndreptate spre în
tărirea spiritului muncito
resc de disciplină este evi
dențiat și de următoa
rele cifre : în ianuarie a. c. 
indicele de utilizare a ma
șinilor de filat s-a ridicat 
la 98 la sută, a mașinilor 
de țesut de 95,97 la sută.

TOMORI Gâza 
corespondentul „Scinteii"

Fruntașii în fața 
microfonului. stația 
de radioamplificare a de- 
vfenit una din cele mai efi
ciente mijloace educative 
în munca politică de masă 
desfășurată de comuniștii 
de la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plas
tice din Buzău. Emisiunile 
„Cu microfonul la intrarea 
în uzină" și „Ei nu ne fac 
cinste", care combat indis
ciplina sub orice formă 
s-ar manifesta, sînt difu
zate de două °ri Pe zi. în
tr-o emisiune a stației, 
Iuliana Gheorghe, respon
sabila comisiei de disci
plină, a adus în discuție 
cazul unui muncitor care, 
după o absență de cîteva 
zile, a prezentat un certifi
cat medical fals. Comen
tariul stației de radioam
plificare a exprimat deza
probarea colectivului de 
muncă al atelierului și 
a celorlalte secții. în afara 
emisiunilor periodice, sta
ția difuzează și alte ru- 
brici, consacrate unor dez
bateri pe diferite proble
me de producție care, în 
final, țin de o riguroasă 
disciplină a muncii. Așa 
sînt, spre exemplu, rubri
cile : „Cum se comportă 
tineretul în uzina noastră", 
„Controlul de calitate iși 
spune cuvîntul" etc. Co
muniști cu experiență în 
întreprindere, fruntași în 
producție, care și-au cîș- 
tigat respectul și prețui
rea colectivului, prezintă 
periodic in emisiuni — prin 
interviuri și comentarii — 
diferite aspecte concrete de 
la locurile lor de muncă, 
militînd pentru educarea 
celor certați cu disciplina 
de producție, cu regulile de 
comportament statuate in 
societatea noastră.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteil"

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
• Unități de ergoterapie se înființează în acest an la spitalele „Gh. 

Marinescu" din Capitală, la Sibiu, Brașov, Piclișa (Hunedoara), Voila 
(Prahova) ș.a.

• încă o posibilitate de a combate imbătrînirea prematură. în cursul 
acestui an vor lua ființă în fiecare din policlinicile spitalelor județene 
și în cele de sector din Capitală cabinete de consultații gerontologice 
și geriatrie.

SOCIAL-EDILITARE
• Un nou cartier la Codlea. Prin construcțiile care se realizează 

în prezent la Codlea prinde contururi un nou cartier muncitoresc — 
„1 Mai". Noul cvartal va cuprinde, pe lingă blocuri, mai multe spații 
comerciale, parcuri și o „Casă a nunților".

• Sistematizarea curților sătești. în localitățile județului Olt se 
desfășoară în aceste zile o amplă acțiune pentru sistematizarea și mo
dernizarea curților sătești. Este vorba de plantarea de pomi fructiferi, 
viță de vie și legume în locul salcînrilor și sălciilor. La stabilirea ce
lor mai bune variante de sistematizare participă, alături de deputați 
și intelectualii din comună, mai ales cadrele didactice. în această pri
măvară în curțile sătenilor din județul Olt se vor planta peste 700 000 
pomi și arbuști fructiferi, 300 000 vițe de vie, precum și legume și zar
zavaturi necesare consumului familial.

• Cămine pentru nefamiliști. La Caracal au fost date în folosință 
două cămine pentru nefamiliști cu o capacitate de 600 locuri, Aici lo
cuiesc tineri muncitori de la întreprinderea de vagoane din localitate. 
La Slatina s-a dat, de asemenea, în folosință, un cămin pentru nefa
miliști, unde sînt cazate tinere muncitoare de la întreprinderea tex
tilă. Totodată, în orașul reședință a județului Olt a început construcția 
unui alt cămin ce va avea o capacitate de 300 locuri.

• Comunei suburbane Voluntari a municipiului București — ne in
formează Ion Iliescu, secretarul comitetului executiv al consiliului 
popular comunal — 1 s-a decernat diploma de comună fruntașă in 
cadrul întrecerii patriotice între localitățile suburbane ale Bucureștiu- 
lui. S-au construit un supermagazin cu parter, etaj, un complex comer
cial, un complex cu unități de servire a populației, 17 săli de clasă. 
De asemenea, s-au balastat 65 000 mp străzi, s-au amenajat 2,9 km tro
tuare, 6,7 ha zone verzi, s-au plantat 19 000 arbori și arbuști. Valoarea 
totală a lucrărilor prestate prin muncă patriotică : 24 milioane lei.

• Uzină nouă, creșă nouă. Pentru copiii salariaților de la tinăra 
fabrică de volvatir din Tîrgu-'Neamț a început construcția unei creșo 
cu 100 de locuri care va fi dată în folosință în acest an.

COMERȚ —SERVICII
• Pentru a stinge „setea bucureștenilor". A început să producă 

noua secție de pepsi-cola montată la fabrica „Flora" din Capitală. 
Capacitatea zilnică : deocamdată 100 000 sticle. Cînd va fi nevoie — 
ne-au asigurat reprezentanții fabricii _ capacitatea poate fi dublată 
sau chiar triplată.

• „Hai să ne-ntilnim simbătă seara..." — spune cîntecul. dar la 
Petroșani n-ai unde, pentru că singurul restaurant mai curat și mai 
aspectuos („Minerul") este „închis pentru renovare" de 14 luni ( ? !) 
In lipsa acestuia, nici vorbă nu poate fi să petreci o seară plăcută în 
celelalte localuri pe care le oferă I.C.S.A.P. — Petroșani („Tic-tac", 
„Mignon" sau „Carpați"), care arată mai degrabă ca niște săli de aș
teptare din gările prost Îngrijite. Mai este, ce-i drept, și restaurantul- 
motel „Gambrinus" (frumos, liniștit, bine aprovizionat, cu servicii de 
primă calitațe), dar cu ce să ajungi la el (e amplasat după ieșirea din 
oraș, lingă șoșeaua spre Tg. Jiu) dacă singurul autobuz care făcea le
gătura cu acest punct a fost desființat 7 Cetățenii, deci, așteaptă re
deschiderea „Minerului", Au însă de așteptat, fiindcă in prezent nici 
măcar nu se mai lucrează la renovarea acestuia-

TRANSPORTURI
• 200 kilometri de trasee și drumuri naționale vor fi modernizate 

în acest an. Cîteva dintre ele : Turda — Băița —■ Cîmpeni 1 Vatra bor
nei — Poiana Teiului ; Săveni — Manoleasa ; Bona —- Borșa și altele.

• Noi pasaje denivelate vor fi date în folosință în acest an pe 
șoseaua București — Pitești (la Chitila, Săbărepi șl Fusea), Craiova —■ 
Drobeta Turnu-Severin (la Coțofeni), la Ploiești (pe centura de vest a 
orașului, pentru accesul spre Brașov) etc.

• Navetist pe linia ferată Ploiești — București dacă ești, ai parte 
de necazuri aproape zilnice. De ce 7 Pentru că — așa cum ne sesi
zează cetățeanul Toma Popescu din Ploiești — trenurile 426. 806 și 
5 314 au deșepri întîrzieri. Ultimul cel puțin (poate pentru că e... per
sonal ?) trece mai întotdeauna cu zeci de minute mai tlrziu. Desigur, 
întîrzierile sînt trecute (și, deci, pot fi verificate) în registrele impie- 
gaților, dar miile de navetiști se întreabă de ce nu se iau măsuri ca 
aceste trenuri (care fac legătura Ploiești — București între orele 5 și 7 
dimineața) să treacă la timp și oamenii să nu mai întirzie din pro
ducție la întreprinderile de pe traseu ori din Capitală.

DIVERSE

UN NOU SPITAL LA PIATRA NEAMȚ
începînd de ieri, 9 februarie, de 

pe plștoul masivului Pietricica ve
ghează la sănătatea oamenilor mun
cii din județul Neamț o nouă și mo
dernă unitate sanitară. Este vorba 
de un spital cu 820 paturi.

Acest nou edificiu din municipiul 
Piatra Neamț este opera proiectan- 
ților și constructorilor din județ, 
care, în strînsă colaborare cu bene
ficiarul, au găsit soluții originale de 
realizare, creînd un cadru adecvat de 
confort și funcționalitate și sporind 
capaoitatea localului cu încă 120 de 
paturi față de prevederile inițiale 
ale proiectului. Spitalul dispune de 
laboratoare și secții specializate, de 
blocuri operatorii pentru fiecare ni
vel, fiind dotat cu aparatură moder
nă de investigație, control și trata
ment.

Precizind că în fiecare din cele 
70 localități rurale ale județului exis
tă cite un dispensar, menționăm, 
totodată, că — prin darea in folosin
ță a noului spital din Piatra Neamț 
— ș-au creat condiții deosebite pen
tru lărgirea și perfecționarea bazei 
materiale a țelorlalte unități sani
tare și asigurarea unei mereu mai 
bune asistențe medicale.

• 30 000 de bucureștenl vor beneficia în acest an de curent electric 
la tensiunea de 220 volți în loc de 120 volți. Pentru începutul anului. 
I.D.E.B.-ul a planificat efectuarea lucrărilor de modificare a tensiunii 
in următoarele zone : Piața Dorobanți — Str. Sofia ; Andrei Mure- 
șanu — Bitoliei — Radu Beller ; Șos. Electronicii — Gara de Est ; La
borator — M- Bravu Vitan.

• A murit semețul „Podarek", capul primei familii de zimbri aduși 
din Polonia — în urmă CU aproape 20 de ani — și aclimatizați pe a- 
ceste meleaguri. Urmașii săi sînt acum pensionarii rezervațiilor natu
rale sau grădinilor zoologice din Argeș, Neamț, Brașov și București. 
Defunctul a fost supus unei preparații speciale și, începînd din primele 
zile ale acestei săptămîni, se află expus la muzeul județean din Deva.

A apărut „MUNCA DE PARTID"
NR.

Sub titlul „în ințîmpinarea 
gloriosului jubileu al eliberării 
patriei și a celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.", recentul nu
măr al revistei reunește un șir 
de opinii expuse la consfătuirea 
de Ia Comitetul municipal de 
partid București, care a dezbă
tut tema : „Organizațiile de 
partid, factor unificator al efor
turilor pentru realizarea cinci
nalului in patru ani și jumă
tate". Revista mai cuprinde ar
ticolul „Dezbateri aprofundate, 
cqmbative în adunările generale

3/1974
ale oamenilor muncii" și up 
grupaj de articole sub genericul 
„întărirea cooperativelor agrico
le de producție".

Rubricile „Cum se înfăptuieș
te rolul conducător al organelor 
și organizațiilor de partid", „In- 
vățămintul de partid și propa
ganda prin conferințe'*, „Pro
gramul de educație comunistă a 
maselor prinde viață", ca și cele 
intitulate : „Note critice*' și 
„Răspunsuri la întrebările citi
torilor" fac parte, de aseme
nea, din sumarul bogat al aces
tui număr al revistei.Ion MANEA

corespondentul „Scinteii"

Prietene 
nedespărțite

Gheorghița Petcu și Elena Fiștalu erau 
prietene „la cataramă". Amîndouă aveau 
preocupări eomune — prima era șefă la 
magazinul nr. 125 „Tehnometal" din Șo
seaua Mihai Bravu, iar cea de-a doua la 
unitatea nr. 50 din str. Aviator Beller, a- 
parținînd tot de I.C.L. „Tehnometal* — și, 
mai ales, gusturi comune : toalete elegante, 
excursii, băuturi fine, chefuri cu prietenii 
la restaurantele de lux... E drept, toate 
aceste „gusturi" costau bani serioși, dar... 
tejgheaua unităților se dpvedea destul de 
„generoasă". Controalele 7 Nu era nici un 
pericol. Cele două prietene aveau un sistem 
pe care-1 considerau infailibil : „intuiau" 
cind vine controlul la una din ele și 
atunci, cealaltă, ca bună „prietenă", trans
fera din prăvălia sa în prăvălia celei con
trolate marfă și numerar exact cit să a- 
copere chefurile și celelalte „mărunțișuri". 
Lucrurile mergeau ștrună pînă cînd, deși 
„intuise" controlul, Elena P. a încurcat 
socotelile și cu tot „ajutorul" oferit de 
prietena ei (Și ce ajutor — 34 000 lei !) a 
mai ieșit lipsă vreo 20 000. Urmarea 7 In- 
trind. în sfîrșit, pe firul afacerii, revizorii 
nu constatat că cele două gestionare se 
„distraseră" în ultimii doi ani de 170 000 
de lei 1 Firește, din banii întreprinderii I 
Și pentru că tot erau ele prietene nedes
părțite, nici instanța nu le-a despărțit : G.P. 
și E.P. au fosț condamnate, pe lingă obli
garea la acoperirea pagubelor, la 12 și. 
respectiv, 8 ani închisoare, proporțional cu 
prejudiciul adus. Ar mai fi totuși de

lămurit două întrebări : 1) — cum de „in
tuiau" cele două delapidatoare cînd vine 
controlul 7 și 2) — cum de „controlul" n-a 
descoperit de la bun început, așa cum era 
firesc, întreaga lor combinație 7 Așteptăm 
răspunsul conducerii I,C.L. „Tehnometal".

...dar cu calul 
ce-a|i avut?...

---------- _ 4 -------------

— Ținem Șă arătăm că instanța de fond 
greșit a reținut culpa noastră ; ea aparține 
ekclusiv piritei I.R.E.B., lucrarea dumnea
lor poartă vina... (Argumente In recurs ale 
întreprinderii „Electromontaj" București).

— Considerăm că, dimpotrivă, întreprin
derii „Electromontaj" îi revine toată răs
punderea : au construit greșit linia de 
15 kV in zona intersecției cu cea de 1 kV... 
Vă rugăm să admiteți recursul nostru (re
prezentantul I.R.E.B.).

Despre ce era vorba 7
— Despre lucruri tratate la vremea lor 

cu prea multă ușurință — ne-a spus to
varășul Ion Militaru, președintele secției 
civile a Tribunalului județean Ilfov. Am
bele întreprinderi se acuză reciproc in 
legătură cu o linie electrică construită la 
Urziceni : nerespectarea distanței minime 
dintre conductorii liniei de înaltă și a 
celei de joasă tensiune ; nefuncționarea 
prizelor de pămînt etc. în fond însă scă
pările nu erau deloc minore și nu e greu 
de închipuit ce consecințe puteau produce 
— să le spunem pe nume — lucrul de 
mînțuială, datoria făcută doar pe jumă
tate. Am respins recursul și sentința Ju

decătoriei din Urziceni a rămas definitivă: 
sint răspunzătoare ambele unități.

...Intr-o zi, pe strada Poștei din Urziceni 
trecea cu căruța Nache Ioniță din Manasia. 
Șansa lui a fost că nu-și ducea calul de 
căpăstru ! Fără să atingă nici un fir, 
ajungînd în preajma unui stilp, unde ten
siunea cîmpului electric a fost maximă, 
bietul patruped a sucombat instantaneu. 
Din fericire, n-a fost un om. Dar dacă...?

Atît. O întîmplare care probează cit se 
poațe de clar unde poate duce munca prost 
făcută.

Le amintim 
un vechi 
proverb...

__________ «k ________

25 de ani au conviețuit împreună ; au 
și un copil de aproape 16 ani. Și totuși nu 
s-au hotărit să faeă, ca toți oamenii, pasul 
acela care de la început trebuia făcut — 
prezentarea în fața ofițerului de stare 
civilă. L-au amînat de pe-o zi pe alta, 
pupindu-și „Ia încercare" trăinicia senti
mentelor. Și după atîta amar de ani... Nu, 
nu s-au prezentat la starea civilă, ci la 
tribunal. Pentru împărțirea bunurilor co
mune ! După 25 de ani do „încercări" sen
timentele se epuizaseră... I-am privit fulge- 
rîndu-se din priviri în fața judecătorilor 
și făcînd eforturi serioase pentru ca nu . 
cumva să scape ceva :

— 2 verighete...
— 6 bucăți de slănină...

— 8 găini.
— Dar și 7 rațe...
Socotelile continuă. Nu scapă nimic : 

lenjerie, haine, mobilă. Nici cele 30 de 
sticle de bulion făcute toamna trecută nu 
sînt uitate I Simplu, ca Intr-o joacă de 
copii care se ceartă și apoi își împart 
jucăriile. Par oare, douăzeci și cinci de ani 
și copilul pot fi jucați și împărțiți ca niște 
biete arșice 7 Nu le dăm numele, în spe
ranța că pînă la urmă își vor aduce 
aminte de proverbul cu „mintea de pe 
urmă". Noi, li-1 reamintim.

— Păi, să vedeți... Din economiile reali
zate pe timpul cînd lucram...

(Din „explicațiile" lui Mihai 
Șchiopu, condamnat la 4 ani 
închisoare pentru speculă și o- 
bligat la plata a 42 515 lei des
păgubiri, de către Judecători» 
din Arad).

Un om tare 
econom și... 
prevăzător

— Onorată instanță, vă rog să mă credeți 
că totul era pentru familia mea și nici
decum pentru speculă !

— 7 perechi de cizme ?!
— Pentru soție, onorată instanță...
— 10 perechi de pantofi 7
— Tot pentru soție...
— Țigări străine in valoare de 48 000 Iei I?
— Pentru mine, onorată instanță, m-am 

gîndit că dacă s-a ivit ocazia, de ce să nu 
cumpăr 7

— O cantitate atît de mare, mai ales că 
dumneata nici nu fumezi 7

—■ M-am gîndit că, cine știe, s-ar putea 
să mă apuc de fumat. Știți, pentru orice 
eventualitate...

De unde atîția bani, eînd dumneata nu 
mai lucreazi de 4 ani 7

Din caietul 
grefierului

„Recunosa că în seara respectivă i-am 
injuriaț pe consumatorii din bufetul co
munei Olari, dar in nici un caz nu l-am 
luaț de piept și nici nu l-am ultragiat pe 
lucrătorul de miliție. E posibil ca martorii 
să fi interpretat drept ultragiu... gestul meu 
de a mă sprijini de milițian pentru a nu 
cădea deoarece eram beat..."

(Din declarația inculpatului Ioan 
Vințeier, din comuna Olari. Do
sar nr. 9 304/1973, Judecătoria 
Arad. S-a „sprijinit" așa de 
tare, Incit i-a produs leziuni 
milițianului).

„Pîritul stă de 25 de ani Jn această casă 
și tot de atunci se îmbată, dar n-are ore 
cind se îmbată și nici chid face scandal..,

Cred că am ajuns la judecata de față 
și pentru că pîritul a spus că-1 omoară pe 
reclamant și pe urmă ii taie cu cuțitul..,".

(Depoziție de martor în dosarul 
401/1974. Tribunalul Capitalei).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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INIȚIATORII ÎNTRECERII SOCIALISTE
- în siderurgie și construcția de mașini și utilaje grele -Înfățișează partenerilor acțiunile,

EXPERIENȚA, REZULTATELE OBȚINUTE
COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Unul din obiectivele esențiale ale 
chemării la întrecere — lansată în 
SCeSt an de siderurgiștii hunedo- 
renl către colectivele celorlalte uni
tăți similare din tară — îl consti
tuie intensificarea procesului de 
introducere în producție a progre
sului tehnic, în așa fel incît, prin 
asimilarea unor noi mărci de oțe
luri, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație și promovarea Unor 
metode mai eficiente, să se asigure 
în 1974 creșterea ponderii otelurilor 
aliate, slab aliate și oțel carbon de 
calitate, la 54 la sută din totalul 
producției de oțel a combinatului. 
Acest țel face parte, de fapt, din 
preocuparea hotărîtă, constantă, a 
colectivului combinatului — dove
dită în Ultimii ani — pentru spori
rea valorii de întrebuințare a oțe
lului produs, in scopul reducerii 
consumului efectiv de metal pe an
samblul economiei.

Pentru atingerea acestui obiectiv 
major, huhedorenii au trecut la 
aplicarea unor studii, cercetări și 
măsuri tehnico-organizatorice. în 
rîndul acestora se Înscrie introdu
cerea procedeului de turnare a oțe
lului ptin utilizarea plăcilor ter- 
molzolante — care a dat posibili
tatea creșterii simțitoare a ponderii 
de oțel calmat, de calitate, la oțe-

lăria nr. 2. De asemenea, utiliza
rea prafurilor exoterme — elabo
rate de specialiștii hunedoreni și 
realizate la Fabrica de produse 
refractare din Baru Mare — au 
dus la diminuarea consumului de 
metal cu circa 100 kg pe tona de 
oțel aliat. Pornind tocmai de la 
acest rezultat, în anul acesta oțe- 
larii vor dubla cantitatea de pra
furi exoterme utilizate pentru a 
se crea posibilitatea turnării — 
pe baza acestui nou procedeu — 
a întregii producții de oțeluri a- 
liate.

— în scopul ridicării caracteristi
cilor mecanice ale metalului pro
dus de noi — ne relata inginerul 
Mircea Penescu, șeful serviciului 
cercetare, laboratoare, C.T.C. — 
specialiștii noștri au trecut la ela
borarea unor noi oțeluri realizate 
prin microaliere. S-a și omologat 
oțelul CIHCOR de tip patinabil — 
de concepție hunedoreană — care 
încă în cursul acestui an va avea o 
largă utilizare în Construcția stîlpi- 
lor de înaltă tensiune. în curs de 
omologare se află și oțelul de tip 
„19-M-14", microaliat cu Niobiu, 
caracteristica acestuia fiind crește
rea limitei de curgere de la 34 la 
42 kg pe milimetru pătrat. Prin 
larga sa utilizare In construcții va

influența micșorarea consumului 
de metal. în altă ordine de idei aș 
aminti că, pentru fabricarea oțelu
rilor inoxidabile de tip „V2A" ex
tra, am aplicat o nouă teh
nologie de elaborare prin retopire
— cercetare aplicativă a unor spe
cialiști din combinat, finalizată în 
timp record. Această nouă tehno
logic duce practic la o economie de 
circa 3 milioane lei pe an, dato
rită îndeosebi posibilităților pe care 
le oferă pentru recuperarea cromu
lui din deșeuri.

Un alt fapt semnificativ din în
trecere. Pentru ca cercetările apli
cative să poată fi introduse opera
tiv în producția curentă, s-a trecut 
la alcătuirea unor colective mixte
— din cercetători șl cadre din sfe
ra exploatării — ceea ce oferă po
sibilitatea instruirii personalului In 
utilizarea noilor tehnologii, odată 
cu încheierea cercetărilor respec
tive. Un exemplu valoros al acestei 
strinse colaborări dintre cercetare- 
exploatare prezintă, de asemenea, 
introducerea în fluxul tehnologic 
de la oțelăria electrică a metodei 
de dezoxidare cu aluminiu, care a 
permis eliminarea aproape com
pletă a șarjelor de oțel pentru rul
menți necorespunzătoare din punct 
de vedere al purității, șarje care 
plnă nu de mult atingeau o pondere 
de circa 18 la sută.

Mai trebuie relevată, In contex
tul activității pentru sporirea pro

ducției de oțeluri cu înalte perfor
manțe tehnice, pentru creșterea 
eficienței economice, munca' desfă
șurată de organizațiile de partid 
pentru stimularea inițiativei mun
citorești. a spiritului de deplină 
unitate In acțiune, caracteris.ic 
prin excelență hunedorenflor. în 
acest sens, este edificator exem
plul colectivului de la oțelăria 
electrică ; acesta aplică Cu fermi
tate inițiativa „Fiecare' cuptor elec
tric să realizeze pe lună o șarjă cu 
energie electrică economisită". Pe 
această cale, in 1974 la oțelăria e-

lectrică se vor produce peste plan 
circa 2 000 tone oțel special. De 
asemenea, Cea mai recentă ini
țiativă — de mare eficiență — 
o găsim la oțelăria nr. 2, unde 
colectivul s-a angajat ca toa
tă cantitatea de oțel produ
să peste plan să fie realizată 
cu combustibil economisit. Con
cret. aceasta înseamnă elaborarea 
in 1974 a circa 20 000 tone oțel, nu
mai cu combustibil economisit.

în aepst mod — prin dezvoltarea 
gîndirii tehnice și amplificarea in
vestiției de inteligență, prin întări
rea continuă a unității de acțiune 
și a spiritului de inițiativă al colec
tivului — siderurgiștii hunedoreni 
acționează zi de zi, pe multiple căi, 
pentru realizarea țelului comun : 
înfăptuirea practică a angajamente
lor cuprinse în chemarea ne care 
au lansat-o către toți metalurgiștii 
țării. Și nu putem încheia fără a 
sublinia că toate aceste preocupări 
au un înalt grad de materializare 
în produsele fabricate de combina
tul hunedorean ; de Ia începutul a- 
nului și pină in prezent s-au rea
lizat peste plan 3 300 tone fontă, 
4 300 tone laminate, aproape 5 000 
tone oțel Martin și electric, 835 tone 
cocs metalurgic — ponderea oțelu
rilor aliate, slab aliate și oțel carbon 
de calitate apropiindu-se tot mai 
mult de nivelul angajamentului cu
prins îri Chemarea la întrecere.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteli"

ÎNTREPRINDEREA „PROGRESUL" DIN BRĂILA
Zilele și nopțile la întreprinderea 

de utilaj greu „Progresul" din Brăi
la, unitate de la care a pornit o în
flăcărată chemare la întrecere că
tre toate întreprinderile construc
toare de mașini și utilaje grele din 
țară, sint marcate de muncă rodni
că, de inițiativă creatoare. Intr-o 
așa mare unitate, cu o producție 
complexă și diversificată, este ex
trem de dificil să reții, să redai 
tot ceea ce se înfăptuiește. Nu
mai o selecție a faptelor — și a- 
ceasta făcută cu greu — poate da 
o imagine asupra ritmurilor înalte 
în care se lucrează in toate sec
toarele de activitate.

Uzina, care anul acesta devine 
semicentenară, a pornit la drum în 
’74 cu hotărirea de a înscrie in gra
ficele îhtrecerii socialiste rezulta
te de seamă. Pe 3 ianuarie, la ca
binetul tehnic s-a înregistrat pri
ma inovație a anului și Cea de-a 
7 853-a propunere — din anul 1951 și 
pină azi. Autorul este... o autoare, 
tehniciană Elena Gheorghiu, pre
ședinta comitetului sindicatului din 
secția osii montate. Acest „debut" 
al inteligenței tehnice a fost de 
bun augur : el a fost urmat, pînă 
în prezent, de alte zeci de propu
neri de inovații. Am relevat a- 
cest exemplu pentru a sublinia un

fapt deosebit de concludent : la 
„Progresul" creativitatea tehnică 
se bucură de mare considerație. Zi
lele trecute s-a tras linie sub co
loanele, nesfîrșite parcă, de cifre 
care vorbeau despre munca înglo
bată în inițiativele aflate în curs 
de desfășurare. Și bilanțul anului 
’73 este grăitor : 8,5 milioane lei 
rezultate din larga și eficienta par
ticipare la inițiativa lansată de sec
ția uzinaj : „Să obținem economii 
echivalențe cu salariul nostru pe o 
lună" ; peste 250 tone metal eco
nomisit ca urmare a inițiativei 
„Fiecare tehnician și inginer să e- 
conomisească cite 1 000 kg și, res
pectiv, 2 000 kg metal", prin apli
carea rațională a planurilor de 
croire, modificarea constructivă a 
proiectelor, perfecționări tehnolo
gice ș.a. Acestor inițiative li s-au 
adăugat recent altele, la fel de in
teresante și promițătoare ca rodni
cie : „Nici un kilowat irosit, nici 
un gram de combustibil risipit" din 
care vor rezulta, in acest an, pe 
baza calculului făcut, economii de 
1 milion kWh, 450 tone combustibil 
convențional, peste 7 000 kg uleiuri 
minerale. O caldă pledoarie pentru 
maturitate profesională conține în 
ea inițiativa organizației U.T.C. 
„Anii de stagiu — perioada de a- 
firmare activă a capacității tehni
ce și inginerești". Faptul că tine
rii ingineri stagiari Natalia și Teo
dor Rugină, Valentin Gasser, sub- 
inginerul Tănase Teodorof, pină 
mai ieri sudor, și alții, au făcut 
propuneri de inovații și raționa
lizări mărturisește cit de necesare 
și oportune sint asemenea acțiuni.

Muncă și creație sînt embleme
le de merit ale constructorilor de 
mașini de la „Progresul". Un sin
gur fapt, dintre alte zeci, este re
levant în acest sens. C.S. Galați 
avea nevoie de două melanjoare, 
cu o capacitate de 2 500—3 000 tone, 
pentru păstrarea în stare lichidă a 
metalului topit. Instalații de mare 
complexitate, de un gabarit im
presionant (închipuiți-vă o „oală" 
înaltă de 12 m și cu un diametru 
de 9 m), care nu pe mai fabrica
seră în țară. Să fie importate ? 
„Nu — au spus constructorii brăi- 
leni, le vom face noi. Noi a- 
vem experiența celuilalt melanjor, 
de 1 500 tone, pe care tot noi l-am 
realizat". Și fabrică acum cu deplin 
succes instalațiile solicitate de gă- 
lățeni, primul melanjor fiind aproa

pe terminat. Calificativul pentru 
calitatea și promptitudinea execu
tării acestui utilaj, prin Învingerea 
a numeroase greutăți organizatori
ce și dificultăți tehnice (aici s-aU 
realizat, in premieră pe țară, Îmbi
nări sudate cu caracteristici meca
nice și metalografice superioare) 
nu poate fi altul decit foarte bine. 
Reținem, din aprecierile tov. Ion 
Prichic, șeful atelierului construc
ții industriale grele, numele celor 
care și-au pus semnătura pe „ac
tul de naștere" a melanjorului : in
ginerii Marian Panaite și Gheor- 
ghe Ologu, «are au stabilit tehno
logiile de sudură și construcții me
talice, brigăzile Conduse de Pavel 
Jidov (lăcătuși) și Vasile Zaharia 
(sudori), precum și vălțuitorul 
Constantin Stroie.

în timp ce ne documentam. In 
biroul președintelui sindicatului de 
la „Progresul" a intrat tovarășul 
Matei Buricea, președintele comi
tetului sindical din secția uzinaj. 
Vestea pe care o aducea ne-a stîr- 
nit imediat interesul : colectivul 
aceste secții lansează o chemare la 
întrecere către toate celelalte sec
ții din întreprindere, angajindu-se 
să-și aducă o contribuție substan
țială ia producerea peste plan a ce
lor 40 excavatoare hidraulice și 200 
tone utilaje grele, pe care s-a obli
gat uzina să ie fabrice în acest an.

Muncă susținută și intensă ac
tivitate politică. Chemarea Între
prinderii a fost prelucrată în toate 
grupele sindicale, la fiecare loc de 
muncă, este redată de panouri șl 
la gazetele de perete ; la stația de 
radioamplificare a fost inaugurată 
o emisiune nouă — „Angajamentul 
nostru — onoarea noastră" j zilele 
trecute a fost organizată o consfă
tuire cu inovatorii, cele 7 brigăzi 
artistice de agitație și-au elaborat 
noi programe adecvate întrecerii, 
Incît se poate spune că munca pen
tru îndeplinirea planului și a anga
jamentelor în marea întrecere este 
mai rodnică, mai bogată In rezul
tate. Fapt atestat de altfel și de bi
lanțul bogat în realizări al lunii ia
nuarie cînd colectivul Întreprinderii 
a obținut peste prevederile planului 
200 tone oțel lichid, 57 tone oțel a- 
liat, 50 tone piese turnate din oțel, 
150 tone piese forjate ș.a.

Valertu STOIU 
corespondentul „Scînteli"

PdOGRflMUl 01 BUNA GOSPODĂRIRE A COMBUSTIBilllOR Pregătiri intense pentru
ÎN UNITĂȚI ECONOMICE ȘI INSTITUȚII DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Frumoase planuri,
frumoase angajamente...

II despre care relatăm:

campania de primăvară
REPARAȚII DE CALITATE AMPLE LUCRĂRI

în județul Brașov, sarcinile de maximă importanță stabilite de do
cumentele de partid și de stat in domeniul gospodăririi raționale a 
combustibililor și energiei electrice au fost amplu dezbătute în toate 
colectivele și la toate nivelurile, stabilindu-se în flecare întreprindere 
și instituție programe concrete de măsuri. Numai dintr-o primă eva
luare, făcută în cursul lunii decembrie 1973, a rezultat că prin măsurile 
preconizate se pot obține in cursul anilor 1974—1975, pe ansamblul 
județului, economii de circa 72 milioane kWh energie electrică și 90 
mii tone combustibil 
ultimele luni pentru 
instituțiile brașovene.

La întreprinderea de 
re au fost executate ta 
timp, cu forțe proprii, trei 1 
toare de căldură la cuptoarele de 
forje, care permit recuperarea căl
durii din gazele arse și utilizarea ei 
Ia preincălzirea aerului insuflat in 
cuptoare. Tot aici S-a extins siste
mul de reglare automată la instala
țiile de apă menajeră. Printre cele
lalte măsuri aplicate sau aflate în 
curs de concretizare mai menționăm: 
Înlocuirea cubilourilor vechi din sec
ția fontă prin cubilouri cu randa
ment îmbunătățit, extinderea confec
ționării miezurilor întărite direct în 
cutii la cald sau la rece și altele.

Realizări notabile s-au Înregistrat 
și la întreprinderea de rulmenți. Din 
cele relatate de ing. Aron Oana, șe
ful secției mecano-energetică, și aici 
s-au montat în ultimul timp trei 
recuperatoare de căldură executate 
cu forțe proprii. Printre celelalte 
măsuri aplicate amintim : verifica
rea etanșărilor tuturor racordurilor 
de aer comprimat, recuperarea căl
durii din canalul termic și utiliza
rea ei la încălzirea halelor. Demne 
de reținut sînt și realizările I.R.E. 
Brașov, dintre care se disting : re
ducerea cu 50 la sută a iluminatului 
public, scoaterea din funcțiune a 
turbo-grupului nr. 1 din cadrul C.T.E. 
nr. 1, măsură care va duce Ia o eco
nomie de peste 4 400 tone combusti
bil convențional Ia nivelul anului 
1974. Numai prin îmbunătățirea pro
gramelor de funcționare a transfor
matoarelor din rețeaua de transport 
și distribuție a energiei electrice, în 
raport cu curba de sarcină și cu ran
damentul transformatoarelor, prin 
optimizarea circulației de puteri ta 
rețea și prin activizarea unor ele
mente de sistem de rezervă, lucrări 
aflate in curs de execuție, 6e vor 
realiza economii de 5,•8 milioane kWh 
Ia nivelul acestui an. Rezultate care 
merită subliniate se întîlnesc și in 
alte unități, ca întreprinderea de 
utilaj chimic Făgăraș, Combinatul 
chimic Făgăraș și altele.

— Edificator pentru eficiența ac
țiunii Întreprinse pe linia gospodă
ririi raționale a energiei electrice — 
ne-a relatat ing. Ștefan Wolff, direc
torul I.R.E. Brașov — este și faptul

convențional. Dar Să vedem cum s-a acționat în 
aplicarea “ “ ‘ . ......măsurilor stabilite în întreprinderile și

Schelei 
Vilcea 
metri

• Sondorii 
de foraj Rm- 
au forat 1500 
peste prevederile pla
nului la zi. Succesul 
se datoreșie acțiuni
lor desfășurate de toa
te formațiile de lucru 
pentru utilizarea mai 
bună a instalațiilor și 
creșterea vitezelor de 
lucru, pentru reduce
rea timpului nepro
ductiv și optimizarea 
lucrărilor de foraj.

tractoa- 
i ultimul 
recupera

că virful maxim de putere pe raza 
de activitate * Întreprinderii noastre 
s-a redus de la 325 MW in luna oc
tombrie anul trecut, la 303 MW în 
ianuarie a.c., ta ciuda faptului că in 
prima lună a anului a fost un timp 
friguros și cu temperaturi de pină 
la minus 25 grade.

în multe unități industriale și eco
nomice se manifestă insă o întîrzle- 
re nejustificată in aplicarea măsuri
lor stabilite, ceea ce face să se iro
sească in continuare însemnate va
lori materiale. Cu prilejul unui con
trol efectuat in timpul nopții la În
treprinderea de autocamioane s-au 
găsit sute de corpuri de iluminat 
care ardeau in voie, deși in birourile 
și laboratoarele respective nu se 
desfășura nici o activitate, nu lucra 
nimeni. La secția de platforme auto 
a Combinatului de prelucrare a 
lemnului Brașov, în pauza de masă, 
halele au rămas iluminate din plin; 
s-a calculat că numai în cursul unei 
singure pauze • de masă se irosesc 
aici circa 13 000 kWh energie e- 
lectrică.

După opinia tov. Octavian Boboc, 
lnginer-șef la I.R.E. Brașov, multă 
energie electrică continuă să se 
piardă datorită nesectorizărli rețelei 
de iluminat și neextinderii ilumina
tului local 
boratoare.

Dar cea 
buslibil și 
să se inregistreze in procesele de 
producție. S-au demarat greu și 
anevoios acțiunile care vizează creș
terea randamentelor centralelor ter- 
moenergetice, reducerea pierderilor 
de agent și căldură in centrale și pe 
rețea, recuperarea căldurii de la 
cuptoarele aflate în secțiile forje și 
tratamente termice, extinderea unor 
tehnologii de fabricație cu consum 
redus de energie electrică și com
bustibil, perfecționarea șl moderniza
rea unor utilaje și aparaturi de con
trol și reglare automată. Unele ac
țiuni întreprinse pe această linie, 
cum sint introducerea unor dispozi
tive de reglare automată a tempe
raturii apei calde menajere sau in
troducerea tehnologiei de executare 
și întărire a miezurilor In cutii 
calde — ambele aplicate la intre-

prinderea de tractoare — 
un bun local, ele nefllnd 
alte Unități industriale.

Neajunsuri sp întîlnesc 
tivitatea altor colective. _____
de încălzire a unității I.T.A. de pe 
str. 13 Decembrie, unde, din cauza 
izolării necorespunzătoare și a sche
mei greșite, se irosește la nivelul 
unui an căldura echivalentă cu 
600—700 tone combustibil lichid, se 
află în aceeași stare ca în urmă cu 
3 luni. Deși trebuie apreciată pozi
tiv măsura luată de Consiliul popu
lar județean Brașov pentru restrin- 
gerea la aproape jumătate a acti
vității de fabricație a varului, ta 
cuptoarele de un anumit tip, pe 
timpul iernii, această măsură nu În
lătură risipa de gaz metan, știut 
fiind că aceste cuptoare lucrează cu 
un randament foarte scăzut. Iată de 
ce considerăm necesar ca organele 
competente să analizeze cit mai ur
gent posibilitatea devansării lucrării 
de investiții privind construirea a 
trei cuptoare verticale 
pentru 1976.

în Urma recomandărilor 
către comitetul județean 
care a analizat intr-o recentă, ședință 
stadiul aplicării programelor de mă
suri privind gospodărirea judicioasă 
a combustibilului șl energiei elec
trice, în întreprinderile industriale și 
unitățile comerciale, în instituții se 
acționează în aceste zile cu hotărire 
in vederea îmbogățirii programelor 
de măsuri.

au rămas 
extinse în

și în ac-
Instalația

prevăzute

făcute de 
de partid,

NIcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteil'

în județul Ilțov se fac pregătiri 
temeinice pentru desfășurarea In 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
agricole de primăvară, In vederea 
abținerii unei producții mari în acest 
an. Concomitent cu lucrările de hi
droameliorații, fertilizare, executarea 
arăturilor pe suprafețele rămase ne
arate din toamnă, se duce o intensă 
activitate pentru repararea Întregu
lui parc de tractoare și mașini agri
cole. La data de 5 februarie a.c., 
tractoarele erau reparate în propor
ție de 89 la sută, plugurile — 85 la 
sută, cultivatoarele — 82 la sută, iar 
grapele, mașinile de modelat solul, 
semănătorile și mașinile de împrăș
tiat îngrășăminte 
chimice și amen
damente sînt gata 
sută la sută. Din 
datele centraliza
te la direcția a- 
gricolă și din verificările efectuate in 
teren rezultă că pină la 10 februa
rie, deci cu 10 zile mai devreme 
față de data stabilită inițial, utila
jele pentru lucrările agricole de pri
măvară vor fi reparate, verificate și 
încercate, gata pentru a începe lu
crul.

Preocuparea de bază a mecanizato
rilor și specialiștilor din județ este 
de a folosi cu spirit gospodăresc 
toate forțele pentru a asigura, în 
acest an, un spor de producție 
substanțial, cu cheltuieli mai mici, în 
comparație cu anii anteriori. Pentru 
realizarea acestui obiectiv au fost 
Întreprinse o serie de măsuri practi
ce, operative. De pildă, s-au organi
zat cinci ateliere specializate unde 
se efectuează reparații medii și ca
pitale la tractoare și motoare. In 
vederea executării unor reparații de 
calitate, atelierele sînt dotate cu dis
pozitive și aparate de măsură și con
trol, munca fiind organizată ta flux 
continuu. Verificarea motoarelor s-a 
făcut cu ajutorul dispozitivelor și 
aparatelor la bancul de probă. Un 
număr de trei secții specializate se

ocupă de repararea instalațiilor hi
draulice și electrice de la tractoare. 
Alte patru ateliere sînt profilate pe 
repararea remorcilor. în flecare 
S.M.A. s-au confecționat instalații 
pentru proba semănătorilor S.P.C.-6 
— operațiune care în anii treeuți se 
efectua înainte de începerea semă
natului cind, în multe cazuri, even
tualele defecțiuni nu mai erau reme
diate din cauza timpului înaintat, 
ceea ce afecta calitatea semănatului. 
Printre alte acțiuni eficiente se nu
mără și recondlționarea unor piese 
de schimb, instalații hidraulice, 
electrice și altele, ceea ce a permis 
realizarea unei

ILFOV

economii în valoare 
de 
ne 
au 
le 
de 
re

3—4 ori mai mari in

circa 2 milioa- 
lei. In prezent, 
început probe- 
la instalațiile 
erbicidare, ca- 
vor fi folosite

pe suprafețe de 
comparație cu anul 1973. Pentru re
medierea defecțiunilor în timpul lu
crărilor, fiecare S.M.A. a organizat 
ateliere mobile și echipe de inter
venție.

Concomitent eu reparațiile, în pe
rioada de iarnă se țin cursuri pen
tru ridicarea calificării, la care par
ticipă 5 500 de mecanizatori și 
mecanici. Pină la această dată s-au 
ținut 9 lecții din cele 12 planificate.

Pentru a avea certitudinea că oda
tă cu ieșirea în cîmp toate utilajele 
vor funcționa normal, după termi
narea reparațiilor, în toate stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii se 
organizează comisii de recepție for
mate din cei mai experimentați spe
cialiști și mecanici. Tot in această 
perioadă a inceput aprovizionarea cu 
carburanți și lubrifianți. Sînt măsuri 
și acțiuni judicioase, bine gîndite și 
coordonate, aplicate cu perseverență, 
ceea ce oferă un plus de certitudine 
că lucrările de primăvară se vor 
desfășura în bune condiții.

Florea CEAUȘESCU
corespondentul „Scînteil1

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
în planul de îmbunătățiri funciare 

al județului Vaslui pe anul 1974 se 
prevede să se irige o suprafață de 
1 860 hectare, sarcină suplimen
tată prin amenajări mici in sis
teme locale. în acest scop se face 
amenajarea unor suprafețe adiacente 
la sursele neexploatate integral, se 
urmărește folosirea altor surse de 
apă posibile a fi utilizate etc. în 
timpul cel mai scurt, unitățile agri
cole cooperatiste 
motopompe și 50 
A.P.T.-uri. Astfel, 
planul va fi su
plimentat cu cir
ca 3 000 de hecta
re. Așadar, re
stanta anului trecut 
pentru irigații va fi 
sarcina anului curent 
chiar depășită. Pentru prima dată, în 
județul Vaslui se va face irigarea 
cartofilor pe 350 hectare, suprafață 
deja defalcată pe unități.

La celelalte lucrări s-a stabilit să 
se realizeze cu forțe locale, prin 
muncă patriotică, desecări pe 1 113 
hectare, combaterea eroziunii solului 
pe 4 305 hectare (nivelări, împăduriri, 
insămînțări și amenajări de pășuni 
etc.). Menționăm totodată și planul 
de 2 000 de hectare la împăduriri ce 
vor fi făcute în fond silvic și ta te
renurile degradate ale unităților 
agricole. Necesarul de material sădi- 
tor este de pe acum acoperit.

Pentru buna desfășurare a tuturor 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
biroul comitetului județean de 
partid, a repartizat, pe toată durata 
anului, specialiști, cadre cu munci de 
răspundere în domeniul agriculturii, 
membrii biroului pe zone, cu răspun
deri precise, care să sprijine unită
țile agricole să dea îndrumările de

vor cumpăra 12

rigoare ori de cite ori este nevoie. 
La rindul său, oficiul de Îmbunătă
țiri funciare a trimis ta teren pe 
toți specialiștii pentru a depista îm
preună cu organele locale resursele 
existente pentru irigații, pentru a 
stabili măsuri concrete, vizlnd cele
lalte lucrări de Îmbunătățiri fun
ciare. La cooperativa agricolă Rîn- 
zești, bunăoară, după pichetarea te
renului s-a și trecut la amenajarea 
celor 350 hectare

VASLUI

Ia amenajările 
recuperată, iar 
— acoperită și

propuse pentru 
irigații din Prut ; 
la Banca s-au a- 
menajat 37 hecta
re. De asemenea, 
se fac pichetări și 
ta alte unități 

Huși, Stănilești etc.), 
la lucrările

(Fălciu, Corni, 
urmînd să se treacă 
propriu-zise. Acțiunea de combatere 
a eroziunii solului — împăduriri, ni
velarea terenului, îndeosebi a celui 
alunecat ta primăvara anului trecut 
etc. — a început la Costești, Vlișoa- 
ra, “ 
etc. 
liul 
sat

Dăneștl, Oltenești, Banca, Tirzii 
Cu puțin timp în urmă, conai- 
popular comunal Dănești a Ian- 
o chemare la întrecere către 

toate consiliile populare din județ, 
iar unul din primele obiective II 
constituie realizarea unor ample lu
crări de îmbunătățiri funciare. în 
răspunsul celor mai multe comune 
se specifică concret cum și ce se va 
înfăptui. Deși lucrările abia au 
demarat, prin măsurile întreprinse 
se scontează ca în următoarele zile 
— cînd probabil și pâmîntul se va 
dezgheța 
pete un 
dețul.

mai bine — acțiunea să ca- 
caracter de masă in tot ju-

■ Vaalle IANCU
corespondentul „Scînteil'

in halele de producție, la- 
birouri ș.a.
mai mare risipă de com- 
energie electrică continuă FORME

(Urmare din pag. I)

Șl METODE DE CONDUCERE ȘTIINȚIFICA

• Ca urmare a ac
țiunilor întreprinse in 
direcția 
ționale a instalațiilor 
și a reducerii timpu
lui neproductiv, cit și 
a sporirii vitezelor de 
lucru, simbătă, sondo
rii din unitățile apar- 
ținînd Combinatului
petrolului Tg. Jiu au 
săpat cci de-ai
1 000-lea metru peste 
prevederile de plan. 
Este semnificativ că

folosirii ra-

ta intervalul care a 
trecut de la începutul 
anului și pină acum 
viteza planificată de 
foraj a fost depășită 
cu 116 metri granic- 
lună — nivelul înre
gistrat la acest impor
tant indicator calitativ 
al activității econo
mice fiind cu peste 10 
la sută superior pre
vederilor de plan.

(Agerpres)

stat însoțite de vaste cunoștințe de 
conducere științifică.

Trecind la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, eco
nomia noastră, întreaga viață So
cială se confruntă cu probleme 
noi, de o complexitate mereu spo
rită — perfecționări tehnice și teh
nologice rapide, exigențe sporite 
in competiția economică mondială, 
în perspectiva unei asemenea pro
blematici largi, care • presupune 
soluții operative, riguros fundamen
tate, este evident că însăși activita
tea de conducere și organizare tre
buie situată pe baze cu adevărat 
științifice. Știința conducerii „co
boară", astfel, din sfera discuțiilor 
și dezbaterilor teoretice, In dome
niul aplicațiilor practice in viața 
cotidiană — indiferent de sfera in 
care se exercită — la nivel 
macroeconomic sau microeconomic, 
la nivelul întregii societăți sau la 
nivelul celulelor de bază ale socie
tății.

Conducerea științifică presupune, 
așa cum s-a cristalizat la colocviul 
amintit, in primul rind, o profundă 
și temeinică cunoaștere a proceselor 
economice și sociale, a realităților 
in caro trăim, o perspectivă clară 
asupra dezvoltării societății șl 
fundamentarea științifică a decizii
lor, Ia tqate nivelurile ; in al doi-

lea rind, se cere o organizare co
respunzătoare, care să asigure 
funcționarea ireproșabilă a tuturor 
sectoarelor de' activitate ; de ase
menea, capătă o importanță deose
bită buna cunoaștere și reparti
zare a forțelor materiale și umane; 
pentru a conduce cu rezultate cit 
mai bune sint necesare dirijarea 
corespunzătoare a cadrelor, preci
zarea îndatoririlor, drepturilor și 
răspunderilor pe care le au acestea, 
pe toate treptele organizatorice ; în 
al cincilea rind, pentru a conduce 
științific se impun un control sis
tematic și o bună evidență ; o ce
rință obligatorie in orice condiții 
și la toate nivelurile activității so
ciale, pentru a asigura eficiența 
scontată in munca de conducere, 
este unitatea de gindire și acțiune; 
totodată, o conducere științifică 
solicită cunoașterea permanentă a 
contradicțiilor care acționează in 
societate și luarea măsurilor cores
punzătoare pentru soluționarea lor; 
conducerea științifică presupune, 
de asemenea, consultarea largă a 
colectivelor de muncă și a cadrelor 
din toate sectoarele și domeniile, 
o strînsă legătură cu masele de 
oameni ai muncii, fructificarea de
plină a cadrului organizatoric și 
juridic adecvat pentru participa
rea acestora la conducerea 
economice, ca, de altfel, a 
activități sociale.

în concepția partidului

vieții 
Întregii

nostru.

promovarea și exercitarea actului 
de conducere științifică înseamnă 
nu hipertrofierea unor principii și 
atrofierea altora, ci Împletirea tu
turor principiilor conducerii știin
țifice, îmbinarea lor armonioasă, 
m funcție de scopul propus și mij
loacele avute ia dispoziție. Tehni
cile, metodele concrete folosite 
sint diferite și literatura de spe
cialitate le abordează în întreaga 
lor varietate, mulți, foarte mulți 
dintre conducătorii din economie 
lulnd cunoștință de ele prin inter
mediul reciclării, prin alte forme 
de perfecționare a pregătirii pro
fesionale organizate de Academia 
„Ștefan Gheorghiu" pentru pregă
tirea cadrelor de conducere a ac
tivității de partid, social-politice, 
economice șl administrației de 
stat. Concluzia unanimă care se 
desprinde din studierea lor este 
că astăzi Conducerea științifică a 
devenit un factor decisiv pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țării.

Partidul nostru cere, în mod fi
resc, conducătorilor din toate sec
toarele de activitate nu simpla în
sușire a imperativelor conducerii 
științifice, ci și aplicarea lor rigu
roasă in practică, transformarea 
acestor principii in instrumente cu
rente de lucru. De pildă, este cu
noscut că prin crearea noilor struc
turi de conducere a întreprinderi
lor s-au asigurat condiții pentru 
înfăptuirea unei conduceri calitativ

superioare. Or, din analiza ac
tivității de conducere a unor 
comitete și consilii ale oame
nilor muncii din întreprinderi 
și centrale industriale a reie
șit că, deși există, in general, 
o perspectivă clară,1 deși deciziile 
care se iau sint fundamentate, in 
practică intîrzie să apară, uneori 
nepermis de mult, rezultatele scon
tate. Insewnnă că, in aceste ca
zuri, conducerea științifică s-a o- 
prit numai la faza teoretică, la în
sușirea metodologică a unor prin
cipii, fără finalitatea dorită și aș
teptată pe planul practicii. în alte 
unități, in exercitarea conducerii 
„se sare" ușor peste unele prin
cipii — cum ar fi precizarea răs
punderilor sau controlul sistematic, 
se nesocotesc propunerile oameni
lor muncii — deficiențe soldate, 
fără excepție, cu pierderi de pro
ducție concrete, cu dereglări ale 
mecanismului productiv.

O profundă semnificație are prac
tica partidului de a elabora direc
tivele, programele dezvoltării noas
tre economice și sociale cu consul
tarea largă, nemijlocită a maselor 
de oameni ai muncii, a specialiști
lor. în ultimii ani, n-a fost județ 
in care secretarul general al parti
dului să nu fi făcut vizite de lu
cru în numeroase unități din in
dustrie, agricultură, din alte sec
toare — tot atîtea prilejuri de cu
noaștere amănunțită a realităților, 
de' examinare, în contact direct cu

oamenii muncii, a unor probleme 
economice și sociale principale. în 
același cadru al afirmării conduce
rii științifice se înscriu consfătui
rile de lucru ale conducerii parti
dului cu activul de partid, cu 
cadre de specialiști din diferite do
menii ale economiei naționale sau 
din județe. Este perfect adevărat 
cînd se spune că, practic, deciziile 
elaborate de partid ți guvern asu
pra perfecționării conducerii și or
ganizării diferitelor laturi ale vie
ții economice și sociale au azi un 
coautor colectiv — poporul. Acesta 
exprimă elocvent stilul nou, realist 
de conducere a țării promovat de 
Partidul Comunist Roni&n.

PROPUNlNDU-ȘI SA URMĂ
REASCĂ MODUL ÎN CARE SE 
MATERIALIZEAZĂ PRINCIPIILE 
CONDUCERII ȘTIINȚIFICE STA
BILITE DE PARTID, CUM SE 
PERFECȚIONEAZĂ TEHNICILE 
ȘI METODELE DE CONDUCERE, 
ZIARUL NOSTRU DESCHIDE PA
GINILE SALE UNUI LARG 
SCHIMB DE PĂRERI, PREZEN
TĂRII DE CĂTRE SPECIALIȘTI, 
CADRE DE CONDUCERE, ACTI
VIȘTI DE PARTID ȘI DE STAT 
A EXPERIENȚELOR DEOSEBITE, 
SEMNALĂRII NEAJUNSURILOR, 
OBSERVAȚIILOR ȘI PROPUNE
RILOR ÎN SCOPUL PERFECȚIO
NĂRII CONTINUE A CONDUCE
RII ȘI ORGANIZĂRII ACTIVI
TĂȚII ECONOMICO-SOCIALE ÎN 
ȚARA NOASTRĂ.i
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VOCAȚIA INGINERULUI
ca purtător al progresului tehnic

Documentele de partid subliniază, 
pe bună dreptate, că progresul teh
nic al patriei noastre, din ce în ce 
mai înalt și mai rapid, depinde in 
mare măsură de dezvoltarea dome
niilor strîns legate de revoluția ști
ințifică contemporană, domenii în 
care un loc important îl ocupă me
canica fină. Activitatea de căutare și 
cercetare creatoare, criteriile de 
noutate, soluțiile tehnice utile eco
nomiei, iată cîteva din trăsăturile 
care trebuie să caracterizeze specia
liștii care lucrează în mecanica fină.

Ca specialist de larg profil, ingi
nerul de mecanică fină trebuie să 
stăpinească pe deplin cunoștințe și 
îndemînări din domeniul aparatelor 
al căror proiectant, constructor și 
tehnolog este deopotrivă. In egală 
măsură însă, inginerul de mecanică 
fină are un rol esențial și în pro
iectarea și construcția aparatelor e- 
lectrice și electronice, îndeosebi pen
tru sistemele mobile — părțile cele 
mai dificile ale acestora — și, se în
țelege, este principalul tehnolog pen
tru produsele de acest gen, în în
tregul lor ansamblu. Adeseori, ingi
nerul de mecanică fină utilizează 
„electronica" drept mijloc esențial 
de intervenție, așa cum în inginerie 
este în general folosită matematica. 
De altfel, cele două domenii — me
canica fină și electronica — se com
pletează și se condiționează reciproc. 
Spre exemplificare este suficient să 
se facă referire numai la echipamen
tul de prelucrare a datelor, un do
meniu restrîns al mecanicii fine ; 
se știe că performanțele calculatoa
relor electronice sînt limitate nu atît 
de „memoria" acestora, cit de viteza 
echipamentului periferic — produs 
al mecanicii fine.

In condițiile dezvoltării Industriei 
de aparate, reducerii cît mai mult 
a dimensiunilor acestora, importanța 
rolului inginerului de mecanică fină 
crește și mai mult. Se știe că unele 
din legitățile cunoscute din mecanică 
nu mai sînt valabile la micșorarea 
dimensiunilor. Pentru lumea con
structorilor de mașini și aparate a- 
pare clar astăzi că, deși precizia ab
solută în mecanica fină este mai 
mare decît în „mecanica grea", pre
cizia relativă în mecanica fină este 
mai mică’: altfel spus, piesele din 
mecanica fină sînt mai puțin pre
cise, la aceleași toleranțe, decît cele 
din mecanica grea — ceea ce are o 
mare importanță practică pentru 
constructor și proiectant.

Ținînd seama de varietatea dome
niului este ușor de înțeles de ce 
actualmente în industria noastră 
constructoare de mașini și aparate, 
în laboratoarele de cercetare, în in
stitutele de proiectare și in alte ac
tivități cu caracter tehnic este nevoie 
de un număr din ce în ce mai mare 
de ingineri pregătiți temeinic în do
meniul mecanicii fine. Cerințele me
reu crescînde de ingineri în această 
specialitate sînt pe deplin îndrep
tățite. dacă avem în vedere contri
buția lor substanțială la proiectarea 
și construirea elementelor de meca
nică fină din componența diferitelor 
tipuri de mașini și aparate pe care 
industria noastră' le realizează in
tr-o gamă de sortimente și cantități 
din ce în ce mai mari, atît pentru 
necesitățile interne, cît și pentru 
export.

In acest scop, o atenție deosebită 
s-a acordat în ultimii ani învăță- 
mîntului superior de mecanică fină. 
Este util să se amintească că deși 
la Institutul politehnic din Bucu
rești au absolvit încă din anul 1955 
specialiști în unele discipline ale a- 
cestui domeniu, începuturile unei a- 
devărate și complete școli superioare 
inginerești de mecanică fină în țara 
noastră datează abia de 5 ani. Con
stituirea și dezvoltarea mecanicii 
fine în învățămîntul superior este 
de fapt consecința unor indicații ex
prese ale conducerii partidului cu 
privire la valorificarea cît mai înal
tă a materiei prime și învestirea 
unei sporite cantități de inteligență 
umană în fiecare produs. Acest in
terval de timp scurt a fost utilizat 
la maximum, concentrindu-se forțe 
materiale și spirituale capabile să 
înscrie în actualitatea progresului 
mondial o profesiune tehnică de e- 
sențială importanță. Așa se face că 
odată cu constituirea catedrei de 
mecanică fină de la Institutul poli
tehnic din București, viitorii ingineri 
•u început să fie pregătiți în toate

domeniile de activitate din această 
subramură.

Cadrele didactice de la catedra de 
mecanică fină a Politehnicii bucureș- 
tene au elaborat și tipărit un număr 
de cursuri și tratate, apărute pentru 
prima dată la noi în țară, unele pre
zentate într-un mod cu totul nou, 
original, cum sînt : „Calculul și con
strucția elementelor de mecanică fi
nă" ; „Mecanisme și elemente con
structive de mecanică fină" ; „Teh
nologia mecanicii fine" ; îndrumare 
de laborator la mecanisme și ele
mente constructive de mecanică fină, 
la tehnologia mecanicii fine și mi- 
cromecanicii.

Faptul că organizarea catedrei s-a

PROBLEME Șl PERSPECTIVE 
ALE ÎNVAȚAMÎNTULUI 

DE MECANICA FINA

făcut nu de multă vreme a re
prezentat un avantaj pentru conți
nutul învățămîntului, în sensul că 
planurile de învățămint și progra
mele reprezintă o cumulare a celor 
mai noi discipline și cunoștințe. 
Proiectele de an și diplomă tratea
ză, de asemenea, probleme de mare 
actualitate cerute de producție. Pa
ralel cu acest mod de organizare a 
conținutului învățămîntului, urmă
rind o mai strînsă integrare a învă- 
țămîntului cu producția, s-au dezvol
tat corespunzător laboratoarele și 
au fost orientate temele proiectelor 
de diplomă și de an, ca și perfec
ționarea prin doctorat a cadrelor di
dactice și specialiștilor din produc
ție.

Noutatea acestui domeniu în lume 
și a dezvoltării sale la noi în țară 
aduc un mare avantaj pentru cel 
ce lucrează in cadrul lui. Creează te
ren de lucru și de afirmare însuși 
faptul că sînt încă multe probleme 
nerezolvate, goluri care se cer um
plute, ceea ce permite manifestarea 
din plin a posibilităților unui nu
măr sporit de specialiști.

Procesul de integrare cu produc
ția a dat un impuls și mai puternic 
dezvoltării învățămîntului superior 
de mecanică fină. Activitatea de 
cercetare științifică a cadrelor didac
tice de la catedră este strins legată 
de cerințele unor unități productive 
sau de profil. Există, în acest sens, 
trainice colaborări cu institutele de 
cercetare și întreprinderile de spe
cialitate, cum ar fi : întreprin
derea de mecanică fină din Bucu
rești, întreprinderea optică ro
mână din Bucureiști, Centrul de 
cercetări pentru mecanică fină, 
Institutul de metrologie, între

prinderea de tehnică medicală, 
Fabrica de calculatoare București, 
întreprinderea „Balanța“-Sibiu ș. a. 
Numai pentru acest an, catedra a în
cheiat, cu unele din ele, contracte 
în valoare de peste 260 000 lei și 
sînt în curs de încheiere altele, to- 
talizind aproape o jumătate de mi
lion.

Au fost organizate o serie de ac
tivități care să asigure și o cît mai 
temeinică pregătire practică a stu
denților. Catedra dispune de două 
ateliere, unul școală și altul labora
tor, in care studenții își desfășoară 
activitatea practică; se realizează cu 
ajutorul lor micro-producție pentru 
unele întreprinderi sau pentru ne
voile proprii ale catedrei. S-a înfiin
țat, de asemenea, un atelier de pro
iectare cu studenții din anii supe
riori, în care se soluționează unele 
probleme de proiectare concrete, din 
planurile tehnice ale întreprinderi
lor sau pentru catedră, pentru 
autodotare. înțelegîndu-se impor
tanța pregătirii inginerilor pentru 
acest domeniu modern, inclus în
tre domeniile prioritare pentru 
economia națională, am fost spri
jiniți în vederea organizării labora
toarelor la un șir de discipline, fiind 
în curs de amenajare și alte labora
toare. Trebuie menționată contribuția 
cadrelor didactice, ca și a studenți
lor la înzestrarea acestor labora
toare.

Acțiunea de legare a învățămîntu- 
lui de producție se realizează și prin 
desfășurarea unor activități cu stu
denții în întreprinderile cu o bună 
dotare pentru unele lucrări de labo
rator. Dacă în anul trecut doar cinci 
discipline fructificau această posibi
litate, în acest an procedeul se va 
extinde la 11 discipline, în 9 între
prinderi de specialitate.

Ținînd seama că tehnica modernă 
se bazează pe profunde cunoștințe 
din domeniul științelor naturii, că 
ea este în căutarea permanentă a 
unor noi metode, procedee, sisteme, 
pe viitor vom dezvolta și mai mult 
cercetarea științifică, legată organic 
de cele mai noi și moderne direcții 
de bază cum sînt: tribologia și fiabi
litatea în mecanica fină; aplicațiile 
laserului și holografiei in construcția 
de aparate de toate tipurile; îmbu
nătățirea performanțelor echipamen
telor de prelucrare a datelor ; per
fecționarea tehnologiilor din micro- 
mecanică ș.a. Concomitent vom strin- 
ge mai mult legăturile noastre cu 
Centrul de cercetări pentru mecani
că fină cu care, de altfel, ne coordo
năm tematicile de lucru și vom dez
volta, în continuare, relațiile de co
laborare cu întreprinderile de profil, 
pentru realizarea de noi aparate și 
standuri, pentru perfecționarea și ob
ținerea de noi produse potrivit nece
sităților progresului continuu și ra
pid al economiei noastre naționale.

Prof. dr. Ing. Traian DEMIAN 
Institutul politehnic București

Casa de culturâ a sindicatelor din Zalâu

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu44 (la Ateneul Rom An) : 
Recital de harpă susținut de loan 
Ivan ; Recital de pian susținut de 
Victoria Petri — 18, (la Sala Mică 
a Palatului) : Recital omagial 
Sandu Albu — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 11, Lacul lebedelor — 
19.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea Faustina — 10,30, Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare 
din bd. N. Bălcescu nr. 2) : Un 
fluture pe lampă — 10,30, Zodia 
Taurului — 19,30, (sala Comedia): 
Prizonierul din Manhattan — 10,30, 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară 
— 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 10, O noapte furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută
— 10; Joc de pisici — 15. Casa 
de mode — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Valentin și Valen
tina — 10, Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 15; 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea — 10,30, Stilpii societății
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara4' (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
10, Bună seara, domnule Wilde 
•— 15,30, Paradisul — 19,30, (sala 
Studio) : Gaițele — 10,30, Hotelul 
astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10, Liola — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 (sala 
Studio din Piața Amzei) : Scu
fița cu trei iezi — 10, Iancu Jianu
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică4' (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnzia- 
na — Li, (sala din str. Academiei): 
De ce a furat zmeul mingea — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30.
• Circul „București44 : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
land** — 10; 16; 19,30.

Dați tinerilor mistrii 
pentru casele lor!

(Urinare din pag. I)

In Capitală au fost construite, nu
mai in cursul anului trecut, cămine 
muncitorești cu aproape 11 500 de 
locuri. Majoritatea fiind ridicate în re
gie proprie de către întreprinderi (în 
treacăt fie spus, planul inițial pre
vedea doar 5 000 de locuri I), aces
te construcții reprezintă, fără îndo
ială, și eforturile făcute de organi
zația de partid a Capitalei — care 
a coordonat și urmărit îndeaproape 
întreaga activitate de pe șantiere, 
concentrînd aici, cu participarea ne
mijlocită a comuniștilor din unită
țile beneficiare, toate forțele și mij
loacele necesare, fără afectarea pro
ceselor de producție propriu-zise. 
Dar, în același timp, un sprijin real 
au adus și organizațiile U.T.C., tine
rii muncitori care — ca viitori bene
ficiari ai căminelor — au participat 
cu tîrnăcopul și mistria la munca pe 
șantiere. Organizați în brigăzi și for
mații permanente de lucru, tinerii 
de la C.I.L. Pipera, întreprinderile 
„Dîmbovița" și „Aurora", „Vulcan", 
F.R.B. ș.a. au executat lucrările de 
săpături și fundații, au ajutat la ri
dicarea zidurilor, la lucrările de fini
saj, la amenajarea spațiilor și alei
lor de acces din jurul clădirilor, con
tribuind substanțial la darea lor în 
folosință mai devreme. în total, tine
rii muncitori bucureșteni au execu
tat pe șantierele propriilor lor cămi
ne circa un milion de ore de muncă 
patriotică. Muncind efectiv, ei au în
vățat să prețuiască și mai mult va
loarea „caselor" lor, pe care le gos
podăresc acum cu toată grija. Se 
poate spune, deci, că munca pe șan
tierele de construcție a devenit, pen
tru ei și pentru alte serii masive de
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tineri care vor beneficia de aseme
nea condiții de viață (anul acesta, 
în Capitală se vor muta în cămine 
încă 11400 de nefamiliști), o adevă
rată școală de educație cetățenească.

Evident, asemenea realizări sînt și 
la îndemîna altor tineri din alte ora
șe, din alte întreprinderi care sint 
confruntate cu probleme similare le
gate de recrutarea și asigurarea sta
bilității forței de muncă. Se simte 
însă, în acest sens, nevoia de mai 
mult interes, de mai multă inițiativă, 
de mai mult entuziasm tineresc ! 
Foarte important este ca, alături de 
toți factorii interesați din întreprin
deri, organizațiile U.T.C. să devină 
ele insele — prin felul cum știu să 
mobilizeze pe tinerii muncitori — 
factori activi in construirea cămine
lor. Subliniem această necesitate, 
fiindcă nu o dată, și nu într-un sin
gur loc, se întîlnesc situații de-a 
dreptul paradoxale — în care con
ducerile de întreprinderi, consiliile 
populare fac eforturi apreciabile 
pentru a depăși anumite greutăți, 
mai ales pentru a asigura forța de 
muncă pe șantierele căminelor de 
tineret, în timp ce organizațiile 
U.T.C. așteaptă, complăcîndu-se în 
poziție de spectatori, ori se plîng 
de încetineala cu care înaintează 
lucrările de construcții ! Evident, o 
asemenea ipostază pasivă devine ne
firească nu numai raportată la pro
priile interese ale tinerilor, pentru 
satisfacerea cărora organizațiile 
U.T.C. au datoria să fie cit mai ac
tive, dar și pentru că în general un 
asemenea spirit nu este în concor
danță cu spiritul de muncă, revolu
ționar, al tineretului nostru și al 
organizației sale. Numeroase fapte 
concrete, demne de toată lauda, con
semnate în cronica muncii tinerilor 
din Capitală și din atitea alte locuri 
ale țării, ne conving că poziția de 
privitor de pe margine nu este pro
prie tineretului nostru — care este 
dornic de a munci întotdeauna, cu 
atît mai mult cînd e vorba de pro
pria sa casă. A aduna, a cataliza a- 
semenea energii și a le transforma 
în fapte de muncă este în primul 
rînd o sarcină a organizației U.T.C., 
a activiștilor acesteia, chemați să 
fie ei primii în a mobiliza tinerii 
și a le pune mistria în mină.

Acțiune cu rezonanțe și implicații 
binefăcătoare în viața colectivelor 
de muncă din întreprinderi și de pe 
șantiere, care exprimă în chip grăi
tor atenția deosebită a partidului și 
statului nostru pentru tînăra gene
rație, construcția de cămine munci
torești va continua în ritm susținut 
și în acest an. Preluînd experiența 
bună, îndeplinindu-și o sarcină im
portantă ce le revine, înțelegîndu-și 
de fapt propriul interes — viitorii 
beneficiari sînt, așadar, chemați să 
acționeze ei înșiși. In acest sens, ei, 
tinerii direct interesați și organiza
țiile lor, pot — și trebuie — să facă 
o adevărată risipă de inițiative și 
acțiuni concrete, astfel încît proiec
tele de azi să devină cit mai degra
bă — și prin munca lor ! — fru
moase și durabile cămine în care să 
locuiască pînă își vor întemeia, fie
care, o familie.

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului • 

Gimnastica pentru toți.
8,40 Cravatele roșit
0,35 Film serial : „Comoara din 

13 case" — episodul n.
10,00 Viața satului.
11,15 Documentar TV : „Necunos- 

cuții munți al Buzăului".
11,33 Publicitate.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
16,00 Magazin sportiv • stadion — 

rubrică de reportaje din 
sportul de mase • Baschet 
masculin : Steaua — Dinamo 
București (repriza a n-a), 
înregistrare de la Sala spor
turilor Floreasca.

17,00 Film serial : „Pistruiatul" — 
producție a Studioului de 
film al Televiziunii române. 
Episodul al VUI-lea.

15.40 Cîntare patriei — concurs 
coral lnterjudețean. Etapa a 
Vl-a. Transmisiune din Bucu
rești și Iași. Participă : Corul 
Școlii generale nr. 5 din 
Craiova — județul Dolj ; Co
rul Casei de cultură din 
Buzău ; Corul liceului mi
litar „Dimitrie Cantemir" ; 
Corul de cameră ai studen
ților din Iași ; Corul sin
dicatului din învățămint din 
Blrlad, județul Vaslui.

10,00 Lumea copiilor : „Păpuși șl 
copil".

10.30 Telejurnal • Săptămînă po
litică internă și internațio
nală In imagini.

10,00 Opereta sau... revista. Com
petiție muzicală de George 
Mihalache șl H. Nlcolaide. 
Din echipa operetei fac par
te : Ion Dacian, Octav Eni- 
gărescu, Lucia Bole. Vale
ria Rădulescu, Constanța 
Cîmpeanu, Vali Niculescu, 
Toni Bulacict, George Haz- 
gan, Dorin Teodorescu, Vir
gil Bojescu, Emil Popescu. 
Revista aliniază următorii ju
cători : Dem. Rădulescu, Mi
hai Fotino, Horla Căciulescu, 
Paul Rădulescu, Cristina Sta- 
mate, Nicu Constantin. Ale
xandru Lulescu, George Ena- 
che. Cristian Popescu, Adrian 
Romcescu șl Fărâmiță Lam- 
bru. Antrenorii echipelor : 
Nae Roman șl H. Nlcolaide. 
Ansamblurile coregrafice... 
antrenate de Adriana Dumi
trescu și Elena Penesou- 
Llciu. Orchestra de studio a 
Radioteleviziunii, dirijată de 
Carol Litvin șl orchestra de 
muzică ușoară a Radiotele
viziunii. dirijată de Sile Dl- 
nicu. Regla : Paul Urmu- 
zescu.

52.00 Telejurnal.
33,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL n
10,00-11,30 Matineu simfonic. Con

certul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „George Enes
cu". Dirijor : Rainer Mie-
del (Suedia). Solist : Dan
Grigore. In program : J. 
Brahms — Concertul pentru 
pian nr. 1 In re minor; L. v. 
Beethoven — Simfonia a 
VH-a.

30,uă Film serial pentru copii ! 
„George" — episodul IV.

20,23 Avanpremieră.
30.30 Mai aveți o întrebare 1 Terra 

— o planetă încă necunoscu
tă T (II). Participă : dr. ling. 
Dragomir Romceanu. dr. Mar- 
clan Bleahu, Șerban Drago- 
mirescu.

21,06 Film serial s ■„Columbo".

cinema

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

„Săptămini" de
emulație artistică

Dialogul teatrului cu pu
blicul — un dialog mai 
viu, mai eficace, in direc
ția modelării conștiințelor, 
acesta este nobilul dezide
rat sub semnul căruia se 
desfășoară și în această 
stagiune „Săptămînile tea
trelor bucureștene".

Reluarea — mai ambiți
oasă, mai exigentă — a a- 
cestei valoroase inițiative 
de anul trecut marchează 
nu numai dorința de a-i 
imprima o remarcabilă con
tinuitate, ci și permanen
ta preocupărilor pentru 
dezvoltarea teatrului ro
mânesc, pentru larga lui 
audiență în rîndul unor 
mase cît mai largi de spec
tatori. Slujitorii scenelor 
Capitalei vor fi în aceste 
„săptămini" gazde ospita
liere, invitînd publicul la 
dezbateri reciproc fructu
oase, legate de conținutul 
și modalitățile de expresie 
ale montărilor, sau își vor 
prezenta spectacolele în 
marile uzine și întreprin
deri bucureștene, urmărind 
să facă din arta lor o 
prezență și mai vie în rin- 
durile oamenilor muncii.

Săptămînă fiecărui tea
tru va prilejui momentul 
festiv al prezentării unor 
premiere de prestigiu, ca și 
a unor recitaluri de poezie 
patriotică.

Gongul inaugural al ma
nifestărilor la care ne re
ferim a bătut la Teatrul 
„C. I. Nottara". A putut fi 
urmărită, mai întîi, cu a- 
cest prilej, premiera spec-

tacolului-lectură „Oratoriu 
pentru Dimitrie Cantemir" 
de M. Emilian și Dan 
Nasta, urmat de o dezba
tere care a beneficiat de 
participarea
Institutului de istorie _al 
Academiei 
cialiste România.
perioadei festive, 4—10 fe
bruarie, a mai inclus o re
prezentație, dedicată tine
retului universitar cu piesa 
„Paradisul", în prezența 
autorului, dramaturgul Ho- 
ria Lovinescu ; de ase
menea, o seară de poezie 
Nicolae Labiș, susținută în 
fața oamenilor muncii de 
la fabrica „Dîmbovița" și 
un spectacol cu „Hotelul 
astenicilor" de I. D. Șerban, 
urmat de discuții, la Clubul

cercetătorilor

Republicii So- 
Afișul

uzinelor U.R.E.M.O.A.S. 
Evenimentul artistic major 
al săptăminii l-a consti
tuit premiera capodoperei 
shakespeariene

Ziua 
căreia 
„C. I. 
tea fi 
puțin 
va fi 
turgiei românești.

Interesantă ni s-a părut 
ideea de a se stimula 
maturitatea proiectelor, 
spiritul de inițiativă al or
ganizatorilor și 
creatorilor prin 
„Săptămînilor 
sub semnul 
tății. 
prezentarea unor spectaco
le cu un convingător 
mesaj educativ, patriotic, 
de largă audientă.

Următoarea săptămînă, a 
Teatrului Mic, se va des
fășura între 21 și 28 fe
bruarie.

„Hamlet". 
în cursul 
Teatrului 
vor pu-

de azi,
artiștii 
Nottara" 

urmăriți în nu mai 
de cinci spectacole, 
consacrată drama-

fantezia 
punerea 

teatrelor" 
competitivi- 

Criteriul principal :

N. STANCH

discreției excesive
număr — al 

al Anuarului în
de istorie și ar- 
„A. D. Xenopol" 
propune cititori- 
dens capitol de 
mărturie a inte-

Ultimul 
X-lea - 
stitutului 
heologie 
din Iași 
lor și un 
recenzii, ____ _ .
resului pe care revista îl 
poartă vieții științifice, fe
nomenului editorial de 
specialitate. In cadrul 
scrierilor recenzate, o pon
dere deosebită o dețin lu
crările de istorie care se

tipăresc în diferite județe 
ale țării — unele dintre 
acestea fiind lucrări remar
cabile, rod al efortu
rilor entuziaste ale unor 
cercetători locali.

Așa cum probează și a- 
cest număr al „Anuarului", 
aparițiile se justifică 
numai în măsura in ca
re, realizate fiind pe 
baza unei largi investigații 
— în primul rînd, a surse
lor locale — adaugă date

lor cunoscute elemente 
noi de real interes știin
țific, îmbogățind efectiv 
cunoștințele istorice ; da
că reușesc sau nu să în
trunească atari condiții 
trebuie să se pronunțe 
printr-o analiză atentă, 
aprofundată, în primul 
rînd editurile respective, 
operînd o selecție . rigu
roasă și exigentă, cit 
și critica de specialitate. 
Dar cu puține excepții
— între care și „Anuarul" 
amintit în aceste rînduri
— scrierile istorice editate 
prin județe sînt înconju
rate de o nedorită discre
ție. Faptul are îndoite 
consecințe. In primul rînd, 
nu sînt popularizate lu
crările valoroase, elabo
rările temeinice, îngri-

jite, riguros științifice ca
re se tipăresc pe plan 
local și pe care lumea is
toricilor, ca și opinia publi
că merită să le cunoască. 
In al doilea rînd, această 
„tăcere" — sau sumarele 
prezentări pe care le pu
blică unele reviste istorice 
— dau „cale liberă" unor 
compilații pseudo-lucrări ce 
deservesc de fapt știința is
torică, urmărind doar clști- 
guri financiare... pseudo-li- 
cite. Iată de ce, credem, se 
impune spre folosul istorio
grafiei noastre, al publicu
lui larg îndrăgostit de is
torie, ca publicațiile de 
specialitate să se pronunțe 
mai operativ și ferm asu
pra aparițiilor editoriale 
din județe.

Silviu ACHIM

tratare, tipare fixe, nu 
putem totuși să nu remar
căm că abordarea acestora 
într-o asemenea manieră 
abstractă, care nu comu
nică absolut nimic privi
torului, nu se justifică în 
nici un fel. Dramatismul 
unei teme ca Grivița ro
șie sau solemnitatea mo
mentului Islaz 1848, suge
rate doar prin jocuri de

culoare, nu se convertesc 
in nici un caz în momente 
de autentică emoție este
tică. A intitula forțat și 
neconvingător lucrări care 
nu reușesc să ofere echi
valentul plastic al temei 
propuse ni se pare o za
darnică și sterilă ambiție. 
Ori, cel mult, o încercare 
nefericită.

Dan BOGDAN

Neștiute file 
biografice pionierești

0 încercare
Artistul bucureștean Mi

hai Horea a prezentat de 
curînd, la „Galeriile Ori
zont", lucrări reunite sub 
semnul unor căutări de 
ordin spațial — „sinteze 
de formă și ritm", încer
cări de a fixa o statică a 
planurilor și volumelor, de 
a circumscrie sensibilul în 
dimensiunile raționale ale 
proporțiilor armonioase. 
Lucrările reveneau de fie
care dată asupra aceluiași 
cerc de preocupări, artis
tul propunîndu-și „să în
corporeze cea de-ă treia 
dimensiune" in forme de 
construcție geometrică, 
realizînd un fel de proiec
ție simultană a diferitelor 
spații.

Nedumeririle începeau 
însă în momentul apropie-

nefericită...
rii de marile panouri pen
tru a descifra lucrările ex
puse. Cu totul surprinză
tor, pînzele pe care figu
rile geometrice se multi
plicau în vagi jocuri de 
nuanțe se intitulau „Islaz 
1848", „Grivița 1933“ sau 
„In memoriam 1907". In a- 
cest fel își găseau înfățișa
rea teme de un larg suflu 
patriotic, de o amplă re
zonanță socială, cu semni
ficații simbolice, rostite vi
brant în atîtea opere real
mente artistice !

Fără a încerca să acre
dităm ideea că asemenea 
subiecte inspirate din is
toria glorioasă a poporului 
nostru ar impune artistu
lui — fie el plastician, 
compozitor sau literat — 
numai un anumit fel de

Descoperiih uneori cu 
regretabilă întîrziere unele 
adevăruri de mare impor
tanță și de tulburătoare 
frumusețe pentru destinele 
neamului nostru românesc. 
Deși pionierii cravatelor 
roșii mi-au fost totdeauna 
aproape de inimă și am 
căutat totdeauna să le vin 
în întîmpinare cu conde
iul cel mai inspirat — îmi 
mărturisesc sincer jena 
de-a nu fi cunoscut pînă 
mai deunăzi unele tradiții 
bogate și profund patriotice 
ale copiilor din România. 
Această revelație mi-a a- 
dus-o cu ea o carte mo
destă, o broșură de numai 
95 de pagini apărută în 
„Editura politică" sub nu
mele lui Mircea Ștefan și 
intitulată lapidar „Din Is
toria organizației pionieri
lor". Mircea Ștefan merge 
pe firul timpului în sus șl 
constată prezența, în lupte, 
a elevilor lui Gheorghe 
Lazăr alături de pandurii 
lui Vladimirescu. Dar pri-

ma formă organizată, de 
sorginte patriotică, a copii
lor de pe pămîntul locuit 
de români este aceea a 
„Micilor dorobanți" care 
confecționau scame (vată) 
și pansamente pentru 
luptătorii noștri din răz
boiul de independentă.

Urmează în timp, firește, 
grupurile de ucenici și de 
elevi socialiști. Printre 
elevii socialiști care frec
ventau cercurile socialiste 
se numărau cei ce aveau 
să devină scriitorii Ștefan 
Petică, Dimitrie Anghel, 
Gala Galaction și Tudor 
Arghezi. Printre elevii so
cialiști figura în „Sentința 
Comisiei juridice a Univer
sității din Iași în procesul 
fraților Nădejde" Jean 
Bart. Pretinsa „Răscoală" 
a pătruns la „Institutele 
Unite" cîștigînd aderenți 
în elevii, viitori mari sa- 
vanți sau mari artiști : 
Grigore Antipa, Emil Ra- 
coviță, Dumitru Voinov sau 
la „Național" pe elevii

Ștefan Stîncă și> Păun Pin- 
cio, iar cîțiva ani mai tîr- 
ziu pe Nicolae Iorga, 
G. G. Longinescu, Petre 
Liciu și, în jurul revistei 
„Orizont" întemeiată de 
elevii socialiști G. Ibrăi- 
leanu și Raicu Ionescu 
Rion.

La primele manifestări 
ale copiilor, de după elibe
rare, figurau în prezidiul 
de onoare Mihail Sado- 
veanu, George Enescu, Tu
dor Vianu sau Victor Efti- 
miu.

Cartea lui Mircea Ștefan 
ne mai aduce o bună sur
priză de a fixa primele 
nuclee de activitate pionie
rească, pe tărîmul patriei 
noastre, încă din deceniul 
al treilea și mai cu seamă 
al patrulea. Urmărind do
cumentele de partid care 
încă de la afilierea la In
ternaționala Comunistă au 
trecut pe ordinea de zi și 
„organizarea în cadrul 
mișcării revoluționare de 
tineret a copiilor de 15 ani" 
și pînă la eliberare, auto
rul numește grupuri de 
pionieri care au acționat 
pe Valea Jiului, la Grivița 
lui 1933 și, după înființarea 
revistei „Școlarul roșu", la 
o seamă de școli din Bucu
rești și provincie.

In acest an cînd vom 
sărbători un sfert de veac 
de la Înființarea de către 
partid a Organizației Na
ționale a Pionierilor, car
tea Iul Mircea Ștefan ne 
aduce o sinteză utilă, bine 
scrisă și bogată in date 
inedite.

AI. ANDR1ȚO1U

• Trecătoarele iubiri : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,43; 16; 18,30; 21.
• Aventura lui Darwin : FES
TIVAL — »; 11,16; 13,30; 16; 18,30;
2L
• Nu trișa, dragă t VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Omul cu creierul transplantat: 
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16,15; 
18,30; 20,45.
• Cidui : PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
• E departe pină la cer : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Veronica se întoarce : FLO- 
REASCA — 16; 18; 20, DOINA — 
9,15; 11,80: 13,45; 17,30; 20.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 16.
• Misterioasa prăbușire : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Capcana : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,16,
FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,46; 
18; 20,15.
• Judo : EXCELSIOR — 9: 11,ÎS; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Toamna Cheyennllor t UNI
REA — 14; 17.
• Misiunea sublocotenentului Sl- 
pos : UNIREA — 20,15.
• Luna furioasă : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 8,30; U; 13,30; 16; 18,3»; 
31.
• Dosare de mult uitate : URA
— 15,30; 18; 20,15.
• Pickpoket — 14,30, Pielea cati
felată — 16,30; 18,45, Moartea le
bedei — 20,45 ; CINEMATECA
(sala Union).
• Insula misterioasă : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Coloana de la miezul nopții I 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
• Joe Kidd : GRIVIȚA •— 9; Ut,16: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Din viața unui pierde-vară t 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.
• Tora I Tora I Tora !: CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19,30.
■ Intîmplări cu Cosa Nostra : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 14; 16,30, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Puterea șl adevărul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 18. 
« Marele vals : BUCEGI — 10; 
15,45; 19, ARTA — 11; 14,15; 17,30; 
20,45.
• Zăpada fierbinte I VITAN — 
15,30; 17,45; 20.
• Vifornița I CRÎNGAȘI — 1»; 
16,15.
? Misiunea secretă a maiorului

ook : FERENTARI — 11.30; 18; 
30,15, PACEA — 13,30; 17.45; 20.
• Legenda negrului Charley t 
RAHOVA — 15,30.
• „Vila" noastră de vacanță: 
RAHOVA — 18; 20,15.
• Ce se lntimplă, doctore : CO- 
TROCENI — 14; 16; 18: 20.
• Vlntul călătoriilor I PROGRE
SUL — 15,30.
• Cu cărțile pe față : PROGRE
SUL — 18; 20,15.
• Fapt divers in prima pagină : 
VHTORUL — 16; 18; 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : POPULAR — 16; 18; 20.
• Ultimele șase minute : MUN
CA — 10; 15,30; 18; 20,15.
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Masă tovărășească oferită 
de Comitetul Executiv ai C. C. al P. C. R.
Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceausescu

Semnarea Protocolului privind 

schimbul de mărfuri pe anul 1974 

intre România și R. D. Germană

(Urmare din pag. I) 

tidului. Aceasta înseamnă întări
rea continuă a unității, a discipli
nei sale, ca o condiție indispensa
bilă a îndeplinirii de către partid 
a misiunii istorice de a conduce 
poporul nostru spre societatea co
munistă. în această activitate, Co
mitetul nostru Central, Comitetul 
Executiv, celelalte organe de par
tid au avut și au un rol primordial 
in afirmarea acestui rol condueă- 
tor al partidului, în Întărirea for
ței și coeziunii sale in toate do
meniile de activitate.

Așa cum am menționat, Emil 
Bodnaraș, împreună cu noi toți, a 
acționat cu fermitate pentru afir

Cuvîntul tovarășului Emil Bodnaraș
Stimați tovarăși,

Scrisoarea Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Consiliu
lui de Stat, cuvintele calde rostite 
la această masă festivă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu au pentru 
mine o deosebită valoare, Permi- 
teți-mi să vă exprim pentru a- 
ceastă aleasă atenție întreaga mea 
gratitudine.

Cei 70 de ani pe care i-am îm
plinit ar fi un simplu, obișnuit 
eveniment cronologic, dacă nu ar 
cuprinde 40 de ani — care prin 
Coincidență se împlinesc tot anul 
acesta — de cînd Partidul Comu
nist Român mi-a acordat încre
derea sa și mi-a stabilit locul în 
rîndurile sale de luptă.

Acești 40 de ani dau întregul 
conținut aniversării de astăzi.

Ucenicia politică mi-am făcut-o 
în condițiile anilor apăsători ai 
dominației burgheziei, de asuprire 
și teroare, în închisori și ilegali
tate. Acolo i-am cunoseut pe atîția 
dintre tovarășii • prezenți aici și 
atîția dintre cei ce nu mai sînt. 
Acolo l-am cunoscut pentru prima 
dată pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; modest și înflăcărat. 
Avea doar 18 ani.

în închisoare, transformată de 
comuniști în adevărată forjă de 
cadre, am învățat să dăm viață 
legii de fier a vieții partidului : 
unitatea sa ; au fost cimentate ho- 
tărîrea de luptă și disciplina ne
clintită a rîndurilor noastre. în a- 
cele stări de neuitat ale represiunii 
de clasă a burgheziei române în
treaga noastră ființă s-a identifi
cat cu nesfirșitul dor de a fi li
beri, liberi prin lupta organizată, 
1» capătul căreia trebuia să se gă
sească puterea politică a clasei 
noastre muncitoare și, odată cu ea, 
capacitatea de a fi stăpîpi în casa 
noastră.

Lupta unită și fermă a parti
dului, în fruntea clasei muncitoare 
și a forțelor sociale înaintate ale 
țării, le-a realizat rînd pe rînd, pe 
toate.

Cu anii, țara, Republica Socia
listă România, a devenit o puterni
că realitate economică, politică și 
socială, o reală forță a socialismu
lui, a progresului uman.

Nimic nu a fost zadarnic.
în fața acestei înălțătoare reali

tăți, vă rog să acceptați expresia 
sentimentului meu de profundă 
satisfacție de a fi putut face parte 
din rîndurile acelei generații de 
comuniști români care a avut pri
vilegiul de a organiza și conduce 
pe pămîntul patriei noastre marea 
bătălie de răsturnare a unei orîn- 
duiri sociale și a instaura puterea 
politică a clasei muncitoare, în ve
derea ridicării treptate a unei noi 
orînduiri sociale, cea comunistă-

Port adîncă recunoștință Parti
dului Comunist Român pentru

Dezvoltarea relațiilor de cooperare 
ale României cu Ecuador și Columbia

Recent, s-a înapoiat în Capitală 
prof. dr. ing. Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
care, în fruntea unei delegații de 
specialiști, a întreprins vizite de lu
cru in Ecuador și Columbia.

Această vizită — a spus, într-o de
clarație făeuță Agenției române de 
presă — Agerpres. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei — a fost prile
juită de lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-ecuadoriene 
de colaborare si cooperare în dome
niul petrolului.

La Quito am purtat convorbiri cu 
omologul meu, ministrul resurselor 
naturale și energetice — Gustavo 
Jarrin Ampudia — și am serpnat un 
protocol prin care am convenit așu- 
pra programelor de realizare prac
tică, In comun, a unor obiective al» 
indușțrjei petroliere și petrochimice 
ecuadoriepe. Totpdată ș-a eopvenit a- 
supra direețiilor de desvoltare In vii
tor a cooperării dintre țările noastre.

Referindu-se la vizita întreprinsă 
în Republic» Columbia, ministrul 
minelor, petrolului și gsplQgisi 8 
spus : In scurta vizită de lucru l» 
Bogota am purtat convorbiri cu mi' 
nistrul relațiilor externe, Alfredo 
Vasques Carrisosa, și »m anali»»t, 
împreună cu omqlegul meu. Gerardo 
Silva Valderrama, activitatea depusă 
de specialiștii români aflați in pcețs- 
tă țară, care gtahllggc, împreună țu 
specialiștii columbieni. modalitățile 
de constituire a unei societăți miale 
de exploatare a cărbunilor st a unei 
societăți de servicii |n industria pe
trolului. Totodată, am căzut de a- 
cord să amplificăm cooperarea 
noastră în aceșțe doR)§aU< 

marea forței conducătoare a parti
dului nostru șl, fără îndoială, că 
și în următorul deceniu — ai op
tulea, și, după aceea, al nouălea, 
al zecelea — va acționa ca și pînă 
acum, pentru a-și aduce contribu
ția la Înfăptuirea programului 
partidului nost.ru, la cauza so
cialismului și comunismului în 
România, Ia afirmarea in via
ța internațională a principii
lor noi, de egalitate, de respec
tare a independenței și a suvera
nității, Ia Înfăptuirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe plan in
ternațional.

Am dori ca, în cadrul colectivu
lui nostru de conducere, Emil 
Bodnaraș să-și îndeplinească, ea 

marea încredere pe care mi-a a- 
cordat-o prin sarcini și răspunderi, 
în acei ani grei ai luptei sale.

Sentimentul înălțător că trăirea 
ta, trăirea,fiecăruia dintre noi este 
parte inseparabilă din trăirea 
partidului, dă conținut profund le
găturii noastre cu el și determină 
hotărîtor răspunderea noastră față 
de el.

Această răspundere îmi permite 
astăzi recunoașterea sinceră că, 
dacă ar fi să încep din nou :

— cele mai multe le-aș face la 
fel, decît ceva mai bine ;

— unele le-aș face altfel;
— altele nu le-aș face deloc.
Nu este vorba aici de o confe

siune autocritică de circumstanță, 
ci de expresia convingerii că, pen
tru a face treburile mai bine, nu 
e niciodată prea tîrziu.

Dgr istoria nu a început cu noi 
și nu se sfîrșește cu noi. înaintea 
noastră au fost alții care au dat 
tot ce au avut mai bun luptei de 
eliberare a omului de opresiune 
și exploatare.

De la ei am preluat ștafeta pe 
care, în noile condiții ale dez
voltării luptei revoluționare, o 
transmitem celor ce urmează după 
noi.

Generația următoare a intrat în 
linie. De cîțiva ani, într-un firesc 
și continuu mers ascendent, în 
conducerea partidului nostru iau 
loc tot mai multi.reprezentanți re
marcabili gi acestei generații.

Noi, cei mai vechi din colectivul 
nostru de conducere, exprimăm 
față de acești succesori ai noștri 
întreaga considerație tovărășească, 
îi salutăm cu toată căldura și le 
urăm să ducă ștafeta înainte cu 
deplin succes, spre noi înălțimi.

Afirmarea puternică a partidu
lui nostru de după Copgreșul al 
IX-lea și, îndeosebi, al X-Iea, ca 
forță conducătoare ; marile reali
zări în construcția socialistă din 
țara noastră ; rolul tot mai activ 
al partidului în promovarea unor 
principii ferme, pentru dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate și colabo
rare în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, cît 
și între popoare și țări ; prestigiul 
mereu crescut al partidului și al 
țării se datoresc indiscutabil de- 
săvîrșirii operei constructoare a 
Partidului Comunist Român, ca 
forță politică conducătoare, înlătu
rării hotărîte a lipsurilor și gre
șelilor, evidențiate curajos la am
bele congrese.

Aceste realizări de seamă apar
țin partidului, Comitetului nostru 
Central. Dar nu putem defini as
tăzi realizările noastre ca partid, 
stat, națiune, fără a situa în mij
locul lor prodigioasa și puternica 
personalitate a secretarului gene
ral al partidului, care — se im-' 
plinesc acum 9 ani —• stă în frun
tea Comitetului nostru Central.

în timpul vizitelor, ministrul ro
mân a fost primit de Misael Pastra
na Borrero, președintele Republicii 
Columbia, și de general de brigadă 
Guillermo Rodriguez Lara, președin
tele Republicii Ecuador, cărora le-a 
transmis mesaje de prietenie adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru mesajele ce 
le-au fost adresate de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a spus ministrul 
Bujor Almășan, cei doi președinți 
au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in numele popoarelor lor 
și al lor personal, saluturi cordiale și 
cele mai calde urări de fericire și 
sănătate- Preșodintele Misael Pas
trana Rorraro » mbllnlat însemnă
tatea deosebită a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In Columbia, a- 
pregiare» elogioasă de «are s-a 
bucurat ea in rindul opiniei publi
ce columbiene, subliniind, totodată, 
prețuire» de care se bucură activi
tatea șefului statului român în a- 
eeastă țară, o|t fi in Întreaga Ame
rică Latină. Președintei» Borrero 
a-» declarat deosebit de satisfăcut 
de modul concret și operativ în care 
a acționat partea română pentru a- 
ducerea lg îndeplinire a acordului 
dțntr» Romani» șl Columbia. De a- 
semene», președintele Guillermo Ro
driguez Lara a exprimat mulțumiri
le guvernului ecuadorian pentru o- 
peratjvlțatea eu care partea româ
nă dă cun traduagrii în viață a 
înțelegerilor stabilite între România 
și Ecuador și și-» manifestat, tot
odată, aeordul în privința extinderii 
cooperării ecuadoriano-române în 
domeniile minier și al industriei 
chimice. 

și pină acum, în cele mai bune 
condiții, muncile pe care le are și 
pe care i le vor încredința parti
dul și guvernul, poporul romăn — 
cu energia și priceperea care l-au 
caracterizat și ii caracterizează, 
cu spiritul de diseiplină și de or
dine care 11 sint proprii.

Cu această convingere — și 
cred că sint in asentimentul vos
tru, al tuturor, și, in același timp, 
ai Întregului nostru partid — do
resc să-i urez tovarășului Bodna
raș multă sănătate și putere de 
muncă, să acționeze și in viitor 
cu succes pentru Îndeplinirea sar
cinilor mărețe pe care le avem !

Multă sănătate șl multă ferici
re ! (Aplauze).

Nicolae Ceaușescu este un om 
de înalt devotament față de par
tid și popor și de o severă auto- 
discipiină în activitatea sa — și 
de 38 de ani de cînd îl cunosc a 
fost întotdeauna așa. Pe lin
gă experiența de mai bine de 
40 de ani în viața de partid și 
apoi de stat, o înaltă pregătire 
politică și ideologică, Nicolae 
Ceaușescu întrunește un bogat re
gistru de însușiri personale, care, 
împreună, constituie un factor pro
motor de seamă în activitatea co
lectivului nostru de conducere, cît 
și de impuls constant în perfec
ționarea metodelor și a stilului 
nostru de muncă, în afirmarea 
continuă a principiului conducerii 
colective, principiul suprem al 
conducerii de partid și de stat.

în fața partidului nostru și a 
statului stau multe probleme de 
rezolvat, îndeosebi în condițiile 
actuale complexe de dezvoltare a 
societății umane.

Dar nu multitudinea și comple
xitatea problemelor, oricit ar fi 
ele de grele, sînt factor determi
nant.

Determinante sînt forțele orga
nizate care stau în fața probleme
lor spre a le rezolva.

România de astăzi, ca tară so
cialistă, membră activă între țările 
socialiste, cît și între cele cu alte 
orînduiri sau forme de organizare 
social-politică, are sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist 
Român privilegiul de a dispune de 
toate forțele necesare înaintării 
nestăvilite spre progres :

— națiunea noastră socialistă, 
această indestructibilă unire între 
toți oamenii muncii patriei, mun
citori, țărani, intelectuali, indife
rent de naționalitate ;

— statul nostru socialist, armă
tură de nădejde a întregit noastre 
așezări șocial-polițice democrate.

Ne putem exprima convingerea 
fermă că al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român din 
anul acesta, sprijinit pe aceste 
forțe, va putea trasa noi și îndrăz
nețe jaloane de progres, atît în 
construcția socialistă internă, cît și 
în dezvoltarea relațiilor noastre 
internaționale. România socialistă 
va continua să se afirme în lume 
ca torță dinamică a progresului 
umanității și a păcii.

Cu aceste gîndurj și sentimente 
îmi iau rămas bun de la deceniul 
al șaptelea.

Vă mulțumesc, dragi tovarăși, 
din toată injma pentru deosebita 
atenție pe care mi-ați acordat-o. 
încredințez Comitetul Executiv al 
Comitetului Central și Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia de întreaga mea recunoștință 
și devotament față de partid, țară 
și popor.

Permiteți-mi să ridic un pahar 
pentru Comitetul nostru Central, 
pentru toți cei prezenți aici.

La mulți ani !

ZĂCĂMÎNT DE CHART 
1N NORDUL DOBROGEI

lin grup de specialiști de la 
întreprmaerea de foraj și lu
crări geologice speciale din Ca
pitală, conaus de geologii O- 
limpiu Vladimirov și Origen 
Gologan, a descoperit in împre
jurimile satului Cerna, din nor
dul Doorogei, un vgloroș zâca- 
mint de cuarț, care prin conți
nutul de bioxid de siliciu — 
puste 95 la sută — este ce| mai 
pur din țara noastră.

Examenele de laborator au 
confirmat puritatea probelor, 
absența sulfului și fosforului, 
fapt care corespunde normelor 
internaționale. Minereul va pu
tea fi întrebuințat la fabricarea 
ferosiliciului, utilizat ca dezoxi- 
dant la elaborarea oțelurilor, 
precum și ia obținerea oțeluri
lor speciale cu conținut de si
liciu și a fontelor antigeide.

Ținind cont de valoarea zâcâ- 
mintului descoperit, de impor
tanța sa pentru siderurgie, pa
ralei cu lucrările de pregătire 
a exploatării, la Tulcea a inceput 
construcția primei fabrici de 
feroaliaje pe bâză de siliciu din 
țara noastră.

Exploatarea zăcămintului pre
zintă încă două avantaje econo
mice deosebite : minereul aflîn- 
du-se la suprafață, poate fi ex
tras in carieră, iar apropierea 
amplasamentului de șoseaua na
țională Tulcea-Babadag înles
nește transportul spre unitatea 
prelucrătoare.

(Agerpres)

în urma tratativelor purtate la 
București, intr-o atmosferă tovără
șească, de înțelegere reeiptocă, sim- 
bătă a fost semnat Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 
1974 între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană.

Documentul a fost semnat de Ma
rin Trăistaru, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și dr. Eduard 
Schwierz, adjunct al ministrului 
pentru probleme economice externe 
din R. D. Germană.

La semnare au participat Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, precum 
și alte persoane oficiale.

A fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

In baza protocolului semnat, Româ
nia va livra în R. D. Germană ma- 
șini-unelte, utilaj energetic, motoare 
electrice, aparataj de joasă tensiune, 
utilaj pentru industria metalurgică, 
echipament petrolier, utilaj pentru 
aglomerarea minereurilor, pentru in
dustria alimentară, vagoane, mobilă, 
materiale de construcții, bunuri de 
consum și altele.

La rindul său, R. D. Germană va 
livra României mașini-unelte, mo
toare Diesel navale, produse ale in
dustriei electrotehnice, utilaj pentru

A fost semnat „Actul final" al tratativelor 
economice româno-argentinene

La Ministerul Comerțului Exterior, 
sîmbâtă dupâ-amiază a fost semnat 
Actul final al tratativelor economice 
româno-argențipene, desfășurate la 
Bueurești, intre 1 și 9 februarie. Do
cumentul prevede măsurile necesare 
a fi întreprinse de ambele părți pen
tru realizarea unor acțiuni de coope
rare în domeniile explorării și ex
ploatării petrolului, rafinării, petro
chimiei, siderurgiei, telecomunicații
lor și livrărilor de utilaj petrolier.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de G. Cristea, director în 
Ministerul Comerțului Exterior, iar 
din partea argentineană de D. Fer
nando Lerena, ministru consilier, șe
ful direcției tratatelor și nesotnerilor 
internaționale din Ministerul Econo
miei al Argentinei.

La semnare au fost prezenți Ni
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de sțgt la Ministerul Comerțului Ex- 
terior, reprezentanți ai altor minis
tere economice.

Au foșt de față Juan Carloș Marce
lino Beltraminb, ambasadorul Argen
tinei la București, precum și Ricar
do Munir Falu, deputat național, dr. 
Oscar Garcia Key, subsecretarul in
formațiilor economice dip Ministerul 
Ecqnomiei, alți membri ai delegației 
economice argentinene.

★
Cu .prilejul semnării Actului final 

al tratativelor, conducătorul delega

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost in ge

neral frumoasă in jumătatea de est 
a țării, unde cerul a fost variabil, 
mai mult senin. în rest cerul a fost 
mai muit acoperit ; cu totul izolat 
in nordul Banatului. în sudul Cri- 
șanei s-au semnalat precipitații 
slabe sub formă de ploaie, iar. în 
Maramureș, Transilvania șl izolat in 
zona de munte a nins. Vintul a su
flat potrivit, cu intensificări izolate 
în Crișana, Banat, Moldova șl in 
zqna de mqnte. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila intre m'nus 
1 grad la Joseni și plus 10 grade 1» 
Calafat. In București : Vremea a

r

Veder» din Damasc

Oglinzile multicolore 
ale Damascului

Papirusurile Egiptului anți? ți 
tăblițele de argilă așiriene situează 
Damascul printre cele mai veehi 
orașe ale lumii. Capitală a aramee- 
nilor cu trei milenii în urmă, ceta
te înfloritoare în vremurile coloni
zării romane și a dominației bizan
tine, reședință a. califilor omayazi 
— prima dinastie musulmană p» 
i-a încrustat strălucirea cu splendi
de nestemate arhitectonice — Da
mascul respiră istorie prin togte 
vestigiile trecutului său. 

industriile minieră, chimică, textilă, 
alimentară și poligrafică. utilaje 
pentru construcții, produse ale me
canicii fine și optice, aparate medi
cale și de laborator, diverse produse 
chimice, bunuri de consum.

Referindu-se la documentul sem
nat, dr. Eduard Schwierz a subliniat 
că el se situează pe linia dezvoltării 
ascendente a schimburilor economice 
dintre cele două țări, prevăzîndu-se 
pentru «nul in curs o creștere de 
peste 15 la sută față de volumul anu
lui precedent. în afara livrărilor 
reciproce de mărfuri tradiționale — 
a arătat adjunctul ministrului pen
tru probleme economice externe din 
R. D. Germană, în acest an sînt pre
văzute și o serie de produse noi. 
Astfel, România va furniza pentru 
prima dată în R. D. Germană bascu
lante de 17 tone, noi tipuri de trac
toare, autoutilitare TV-12, produse 
chimice. La rindul nostru, vom ex
porta pentru prima dată în România 
mașini-unelte cu comandă numerică, 
produse noi din domeniul electroni
cii și electrotehnicii, instalații de 
prelucrare automată a datelor. 9-a 
convenit, de asemenea, asupra dez
voltării cooperării și specializării in 
producție, cum ar fi în domeniul in
stalațiilor metalurgice și cel al ma- 
șinilor-unelte.

(Agerpres)

ției economice argentinene, ministrul 
cqnsilier D. Fernando Lerena. a de
clarat redactorului Agerpres I. Iva- 
nici : Sînt la prima mea vizită in 
România și sînt bucuros că am putut 
cunoaște o țară cu o bogată istorie 
și, in prezent, cu un program de dez
voltare foarte dinamic. La Ploiești, 
Brașov, Pitești, Rm. Vilcea, Slatina 
și in alte localități am vizitat unități 
economice, unde am avut posibilita
tea să mă conving de acest dina
mism ce caracterizează economia ro
mânească.

Atît Argentina cit și România cu
nosc o puternică dezvoltare și econo
miile lor oferă posibilități multiple 
de extindere a cooperării îp diverse 
sectoare. Un prim pas a și fost făcut 
prin semnarea — cp două zile in 
urmă —■ 8 celor trei acorduri gene
rale de cooperare în domeniile petro
lier, siderurgie și al telecomunicații
lor, care contribuie efectiv la dezvol
tarea economică a fiecăreia dintre 
cele dpuă țări. în paralel cu acțiunile 
de cooperare se extind și livrările 
reciproce de produse.

în încheigrg, interlocutorul a sub
liniat că iptre România și Argentina 
se dezvoltă o colaborare fructuoasă, 
caracteristică relațiilor pe care Româ
nia le întreține și cu alte țări ale- 
Amerlcii Latine.

(Agerpres)

fost frumoasă, cu cerul mai mult 
senin, Vintul — în general șlab. Tem
peratura maximă a fost de piu» 
10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
11, 12 și 13 februarie. în țară : Vre
mea se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros in jumăta
tea 4# nord a țării, unde vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub for
mă de ploaie. în rest, precipitații 
izolate. Vint poțrjviț, Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
10 și yerq grade, |zolaț mai coborițe 
la inceput, iar cele maxime între 2 
și 12 grade, local mai ridicate. Pe 
alocuri se va produce ceață. In 
București : Vreme in încălzire ușoa
ră. Cerul va fi schimbător, favora
bil ploii slabe. Vint potrivit. Tem
peratura în creștere.

DIN

Plutind in atmosfera de istorie ți 
legendă culeasă din șlovele vechi
lor cărți, călătorul străin care in
tră din plin deșert* în oaza înflori
toare formată de „fluviul de aur" 
ce traversează orașul esțe plă
cut surprins de tinerețea acestei 
capital» multimilenare. După ce ai 
străbătut peisajul galben-roșiatic al 
colinelor gride, printre care șerpu
iește șoseaua din direcția frontie
rei libaneze, întilnești noile cartie
re ale Damascului, cu străzi largi,
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ATLETISM: „Cupa de cristal"

Două recorduri mondiale egalate!
• DOREL CRISTUDOR (ROMANIA) Șl RENATE HOSER (R.D.G.) 
PERFORMERII PRIMEI ZILE DE ÎNTRECERI • CONCURSUL CON

TINUA AZI DE LA ORA 16
în sala de sporturi a parcului „23 

August" din Capitală au inceput ieri 
întrecerile celei de-a 7-a ediții a 
competiției internaționale de atle
tism „Cupa de cristal", la care 
participă sportivi și sportive din 11 
țări. Prima zi a competiției a fost 
marcată de o serie de rezultate re
marcabile. în proba de 60 m plat, 
sprinterul nostru Dorel Cristudor a 
repurtat o aplaudată victorie, fiind 
cronometrat cu timpul de 6”4/10, 
timp care egalează recordul mon
dial pe teren acoperit și constituie 
un nou record românesc. Au urmat 
in clasament Eberhardt Weise 
(R. D. Germană) — 6” 7/10 și cu
noscutul campion polonez Z. No- 
wosz — 6” 7/10. Un nou record al 
lumii a fost egalat și in cursa de 
60 m femei ciștigată de Renate Ho- 
ser (R. D. Germană) cu 7” 1/10.

Cu mare interes au fost urmărite 
probele de sărituri. La lungime fe
mei, Viorica Viscopoleanu s-a cla
sat pe primul loe eu un rezultat de 
6,44 m. Margit Olfert (R.D. Ger
mană) — 6,13 m și Doina Spînu (Ro

baschet: DINAMO — STEAUA 72-62
Echipele masculine de baschet Di

namo și Steaua, care continuă să 
domine și ediția în curș a campio
natului național, s-au intilpit aseară 
din nou în sala Floreasca. Un veri
tabil derbi, bineînțeles, pentru care 
însă interesul publicului a fost, ceva 
mai scăzut. Explicația o dă faptul că 
la anterioara lor partidă directă 
spectatorii au rămas cam dezamă
giți din cauz.a nesportivității jucăto
rilor. Acum,, situația n-a mai fost a- 
ceeași. dar... în prima repriză, dispu
ta avea să fie foarte echilibrată. 
Steaua începuse intr-un ritm viu și 
acționa decisă să se revanșeze sau, 
cel puțin, să șteargă din amărăciu
nea infrîngerii recente de la Con
stanța. Dinamoviștii, jucători experi
mentați. au replicat dirz, nelășțnd ca

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VOLEI : Dinamo a cîștigat 

primul meci
în orașul olandez Rijswijk au in

ceput întrecerile uneia din grupele 
semifinale »le ,,Cupei campionilor 
i uropeni" la volei masculin. Echipa 
Dinanio București a debutat cu o 
victorie, întrecind cq scorul do 3—1 
(15—3, 11—15. 18—16. 15—13) formația 
Azs Olsztyn (Poloni»).
TENIS DE MASĂ : Concursul 

celor mai buni jucători 
europeni

în localitatea suedeză Trollhattan 
(in apropiere de Gbteborg) gu înce
put turneele internaționale de tenis 
de masă, la care participă cej mai, 
buni jucători și cela mai bune ju
cătoare din Europa, căte 12 în fieca
re concurs. în primele două meciuri 
susținute, campions româncă Maria 
Alexandru a învins cu 3—0 (21—18,
21— 19. 21—18) pe jucătoarea engleză 
Jill Hammerley și cu 3—0 (21—19,
22— 20. 21—12) pe Alice Grofova (Ce
hoslovacia).

★
Selecționatele de tenis de masă ale 

R. P. Chineze și-au continuat tur
neul în țara noastră, jucînd sîmbătă 
in Iași în compania echipelor Româ
niei. în ambele partide, victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 5—1.
ȘAH: Meciurile candidaților

Marele maestru maghiar Lajos 
Portisch a redus scorul in meciul 
pe care-l susține cu Tigran Petro
sian (U.R.S.Ș.) la Palma de Mallor
ca în cadrul turneului candjdatjlor 
la titlul mondial de șah. .lucind cu 
albele în partida a 10-a, Portisch a 
obținut victoria la mutarea a 33-a. 
Scorul este acum de 5,5—4,5 puncte 
in favoarea lui Tigran Petrosian.

străjuite de arbori pe ambele părți, 
în spatele lor se înalță siluetele 
elegante ale blocurilor de locuințe 
înconjurate de grădini înflorite.

Damascul și-a schimbat cu mulț 
înfățișarea în ultimii ani, tirnăcoa- 
pele și buldozerele tăind spații 
largi chiar în centrul orașului, 
undte s-au ridicat clădiri moderne 
din beton, sticlă și aluminiu. Edilii 
orașului au în preocupările lor 
transformarea completă a Damas
cului în următorii ani, cînd se va 
încheia transpunerea în viață a 
planului de sistematizare elaborat 
în 1970. O atenție deosebită se a- 
cordă conservării prețiosului patri
moniu istoric.

Cu 30 de ani in urmă, Damascul 
număra ceva mai mult de 200 000 
de locuitori. Capitala de astăzi a 
Republicii Arabe Siriene a depășit 
un milion do locuitori. Orașul s-a 
extins mult pe orizontală, depășind 
străvechiul perimetru ; dar în ace
lași timp el a crescut și pe verti
cală. In elaborarea schițelor de sis
tematizare arhitecții trebuie să ia 
în considerație sporul anual de 5 
la suță al populației.

Guvernatorul Damascului ne-a 
vorbit pe larg despre proiectele vi- 
zînd extipderea construcțiilor sq- 
cial-cultura|e, preocupare centrală 
a autorităților în întreaga țară. Ca- 
pițâla siriană a avut întotdeauna 
faima unui oraș universitar. Ea nu
mără astăzi 45 600 de studențl. 
Anul trecut a fost pusă piatra de 
temelie a unui impunător teatru 
de stat și este în prqiect construi
rea unui „oraș sportiv'', incluzind 
un stadion, pride întrecerile spor
tive vor putea fi urmărite simultan 
de 70 000 spectatori.

Vizitind Damascul și întreținîn- 
du-mă cu diverse persoane oficial» 
siriepe am avut prilejul în repe
tate ocagii șă ascult exprimări elo
gioase 1» adresa României și a po
porului român, însoțite de dorința 
de a întări și dezvolta legăturile 
de prietenie și strinsa colaborare 
dintre țările noastre.

Pupă cum este cunoscut, relații
le româno-șiriene au Înregistrat in 
ultimul timp o intensificare evi
dentă pe toate planurile : politic, 
economic, cultural-științific. Așa, de 
pildă, volumul schimburilor econo

mânia) — 6.05 m au ocupat locurile 
următoare. în proba masculină de să
ritură in înălțime, Ioan Șerban a 
confirmat forma bună în care se află, 
realizând 2,16 m. Vest-germanul Wal
ter Boiler s-a situat pe locul doi cu 
2,12 m. Cehoslovaca Helena Fibin- 
gerova a cîștigat clar proba de a- 
runcarea greutății cu 18,98 m, iar po
lonezul W. Buciarski a repurtat vic
toria in proba de săritură cu prăji
na — 5,00 m.

Astăzi, de la ora '16,00, au loc ur
mătoarele probe: 60 m garduri fete; 
60 m garduri băieți; înălțime fete; 
lungime băieți și greutate băieți.

★
Cu prilejul unui concurs interna

țional desfășurat pe teren acoperit 
la Los Angeles, cunoscutul atlet a- 
rnerican George Woods a stabilit cea 
mai bună performanță mondială în 
proba de aruncarea greutății cu ex
celentul rezultat dc 22,01 m !

De remarcat că rezultatul de 22,01 
ni este superior și actualului record 
mondial in aer liber, care aparține, 
din anul 1973. lui AI. Feuerbach, cu 
21.82 m !

scorul să ia proporții. De altfel, un 
element interesant : din cinci în cinci 
minute, la conducere trecea cind o 
echipă, cînd cealaltă. La pauză, dina
moviștii conduceau cu 4 puncte (32— 
28). în continuare însă, Dinamo și-a 
impuș personalitatea. A acționat 
calm și preeis, ca un tot omogen (tî- 
nărul Dan Niculescu impunîndu-se 
prin eficacitatea aruncărilor — a 
marcat în total 17 puncte), astfel că, 
pe măsura trecerii timpului. Steaua 
pierdea orice speranță. Lipsa condi
ției fizice, precum și jocul prea indi
vidual au decis, după părerea noas
tră, insuccesul — destul de clar — 
al echipei Steaua. Dinamo și-a evi
dențiat iarăși calitățile cunoscute : 
omogenitate, precizie și varietate in 
aruncările la coș, o bună gindire 
tactică. Scor final : 72—62.

FOTBAL: Rapid—Steaua
2-1

Peste 8 000 de spectatori au urmă
rit, ieri, pe Stadionul Giulești, me
ciul amical de fotbal dintre echipele 
divizionare Rapid și Steaua. Fot
baliștii feroviari au terminat învin
gători cu scorul de 2—1 (2—0) prin 
punctele marcate de Marin Stelian 
și Răducanu (11 m). Pentru steliști a 
înscris Iordăneșcu.

★
Federația internațională de fotbal 

(F.I.F.A.) a dat publicității lista ce
lor 30 de arbitri care vor oficia la 
întilnirile turneului final al campio
natului mondial. Printre cei selecțio
nați figurează și Nicolae Rainea 
(România).
TENIS : Smith - eliminat 

din întrecere
în sferturile de finală ale turneu

lui internațional de tenis de la St. 
Petersburg (Florida), primul concurs 
al grupei a jl-a a Circuitului W.C.T., 
a fost înregistrată o surpriză : jucă
torul mexican Raul Kamirez a reu
șit să-l învingă in trei seturi : 7—5,
5— 7, 6—4 pe americanul Stan Smith ! 
John Newcombe 1-» întrecut cu 6—4,
6— 2 pe Dick Stockton.

★
Au continuat întrecerile turneului 

internațional de tenis de la North 
Little Rock (Arkansas). în turul al 
treilea al probei de simplu, ameri
canul Jimmy Connors, favoritul nr. 1 
al concursului, l-a Învins jn două se-' 
turi : 6—1, 7—5 pp australianul Ian 
Fletcher. Jucătorul român Toma 
Ovici, car» in tururile anterioare li 
eliminase pe Bob Hewitt și Jeff 
Austin, l-a întilnit pe australianul 
Kim Warwick, în fața căruia a pier
dut cu 3—6, 4—6.

mice s-a dublat în 1973 față de 
1972, iar pentru anul lp curs se 
prevede o creșțere și mai substan
țială. România exportă în Siria o 
serie de mărfuri de primă necesi
tate pentru economia acestei țări
— utilaj petrolier, motoare Piesei 
și electrice, produse metalice, pro
dus» chimice, autocisterne de mare 
capacitate, cherestea etc., impor- 
tind, la rindul »i, fosfați și bumbac, 
țesături și alte produse siriene. Zi
lele trecuțe navele românești 
„Brad" și „Eforie" au înțărcat în 
portul sirian Tartous o importantă 
cantitate de fosfați. în cadrul con
tractului pe anul 1974, L» rindul 
lor mărfuri românești sosesc con
tinuu in Siria. Pe asemenea, între 
cele două țări sint prevăzute im
portante proiecte de cooperare eco
nomică și tehnică, la baza acesteia 
atlîndu-se acordul româno-sirian 
încheiat in toamna anului 1972.

După cum se ștje, cu sprijin teh
nic românesc, a fost dat în func
țiune primul complex de extracție 
a fosfaților din Siria de la Kn»iffis, 
care va produce anul acesta pește 
o jumătate de milion tone de fos
fați. Specialiști români conduc in 
prezent lucrările de construire a 
complexului de insilozgre și Încăr
care a fosfaților din portul Tar
tous. care urmează să fie încheiate 
la jumătate anului în curs. Se pre
conizează pentru viitor și multe 
alte acțiuni de cooperare, ansam
blul relațiilor r°mâno-siriene im- 
bogățindu-se permanent cu noi și 
importante acțiuni.

Nu încape îndoială că vizita ofi
cială pe care o va întreprinde in 
curînd în Republica Arabă Siriană 
președintei» Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la invita
ția președintelui Hafez El-Assad,
— prima prezență a unui șef de 
stat român în această țară — va 
deschide noi și ample perspective 
relațiilor de strinsă prietenie și 
cooperare fructuoasă intre cele 
două țâri și popoare, în interesul' 
ambelor părți, al păcii și colaborării 
internaționale.

Crăciun IONESCU
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GREVA I 

MINERILOR 
BRITANICI 

și implicațiile ei asupra 
confruntării electorale

LONDRA. (De la corespon
dentul nostru). — Greva națio
nală a minerilor britanici, pre
văzută a începe in noaptea de 
sîmbătă spre duminică s-a de
clanșat, de fapt, in cea mai 
mare parte a bazinelor carboni
fere, încă de simbătă dimineața.

Odată cu încetarea lucrului, mi
nerii au plasat și primele pichete 
de grevă. Congresul sindicatelor bri
tanice (T.U.C.) și un mare număr, 
de uniuni sindicale au declarat că 
vor acorda minerilor intregul lor 
sprijin. în cadrul marii demonstra
ții studențești, desfășurată vineri 
după-amiază, la Londra, la care au 
participat 35 000 de tineri, mulți pur
tau pancarte pe care scria : „îi 
sprijinim pe mineri !“.

în aceste condiții, campania elec
torală pentru alegerile generale de 
la 28 februarie capătă noi dimen
siuni, confruntarea dintre partidele 
politice devenind tot mai acerbă. 
Acum este perioada cînd se stabi
lesc candidaturile și se adoptă ma
nifestele electorale. Primul manifest 
publicat a fost cel al laburiștilor. 
Documentul Partidului laburist pre
zintă un amplu program de „schim
bări structurale, menite să opereze o 
drastică redistribuire a bogățiilor și 
veniturilor". Se fac o serie de pro
puneri menite să ducă la diminua
rea efectelor crizei de energie, re
ducerea importantului deficit al ba
lanței de plăți, introducerea contro
lului prețurilor, limitarea chiriilor și 
reducerea șomajului. în problemele 
externe, manifestul laburist se pro
nunță pentru o politică de pace și 
cooperare internațională, pentru în
tărirea organizațiilor internaționale 
care promovează drepturile omului, 
legalitatea și rezolvarea pașnică a 
conflictelor, pentru relații mai bune 
in Europa și pentru lichidarea pac
telor militare — N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia. Totodată, la
buriștii se declară pentru renego- 
cierea termenilor tratatului de ade
rare la Piața comună.

Demonstroție la Lima in sprijinul politicii promovate de guvernul 
președintelui Velasco Alvarado

Conferința muncitorească națională
a P.C.

GENOVA 9 (Corespondență de 
la R. Bogdan). — Sîmbătă au conti
nuat la Genova lucrările celei de-a 
Vl-a conferințe muncitorești națio
nale a Partidului Comunist Italian.

La dezbaterile organizate pe mar
ginea raportului principal, prezentat 
de Fernando di Giulio, membru al 
Biroului Politic și al Direcțiunii 
P.C.I., șeful secției muncitorești a 
P.C.I., au luat parte, pînă în pre
zent, un mare număr de delegați, 
reprezentanți ai muncitorilor de Ia 
marile grupuri industriale din nor
dul și centrul țării, sau de la fabri
cile din sud. secretari ai organizații
lor de partid, conducători ai P.C.I. 
Vorbitorii au împărtășit pe larg din 
experiența luptelor revendicative or
ganizate în perioada care a trecut 
de la ultima conferință muncitoreas
că. desfășurată la Milano fn 1970. și 
pînă în prezent, au analizat proble
mele unității sindicale, sarcinile or
ganizațiilor de partid și ale muncito-

Italian
rilor comuniști din fabrici și uzine 
pentru Înfăptuirea unor transfor
mări profunde in societatea italiană, 
pentru înaintarea spre un nou curs 
politic, economic și social.

Încheierea sesiunii 

Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

HANOI 9 (Agerpres). — La Hanoi 
au luat sfirșit lucrările sesiunii Adu
nării Naționale a R. D. Vietnam. 
Deputății au adoptat legea cu pri
vire la planul și bugetul pe anul în 
curs și la direcțiile refacerii și dez
voltării economiei în anii 1974—1975. 
Adunarea Națională a aprobat acti
vitatea desfășurată anul trecut de 
guvern în domeniul economiei, pre
cum și in vederea îndeplinirii rigu
roase a Acordului de la Paris pen
tru menținerea păcii în Vietnam.

Hoang Van Hoan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, a 
fost ales secretar general al Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam.

La încheierea sesiunii a luat cu- 
vintul președintele R. D. Vietnam, 
Ton Duc Thang, care s-a referit la 
activitatea desfășurată pentru vin
decarea rănilor războiului, pentru 
dezvoltarea economiei și a subliniat 
că îndeplinirea cu succes a sarcini
lor ce stau în acest an in fața eco
nomiei naționale va pregăti condi
țiile pentru realizarea planului pe 
1975 și a planurilor pe termen lung.

Aristides Pereira despre

ln Senatul american

R. F. GERMANIA

Convorbiri privind dezvoltarea 
relațiilor dintre P.C.R. și P.S.D.

BONN 9 (Corespondență de la 
N. S. Stănescu).— In încheierea vizi
tei întreprinse in Republica Federală 
Germania, tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit, in cursul zilei de sîmbătă, cu 
Holger Boerner, secretar general al 
P.S.D., cu Hans Koschnik. membru 
al Comitetului de conducere al 
P.S.D., președintele Senatului orașu- 
lui-land Bremen, și cu H. E. Din- 
gels, șeful secției relații externe a 
P.S.D.

Cu acest prilej au fost abordate

unele probleme ale dezvoltării rela
țiilor dintre P.C.R. și P.S.D. și s-a 
făcut un schimb de păreri privind 
extinderea raporturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale dintre România și R.F. Germa
nia, in interesul reciproc al celor 
două popoare, al păcii și colaborării 
in Europa și în întreaga lume. La 
convorbiri a asistat ambasadorul ță
rii noastre în R.F.G., Constantin 
Oancea.

întîlnirea a decurs într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

libia Succese in valorificarea
avuțiilor naționale

VOLTA SUPERIOARĂ

PRETUTINDENI

DECLARAȚIA P.C. 
DIN MAREA BRITANIE

Partidul Comunist din Marea Bri- 
tanie a dat publicității, simbătă, o 
declarație în care subliniază că re
zultatele viitoarelor alegeri vor tre
bui să înlesnească găsirea modalită
ților de soluționare a situației de 
criză, caracterizată prin inflație, creș
terea prețurilor, reducerea săptămî- 
nii de lucru la trei zile cu scăderea 
corespunzătoare a salariilor., devalo
rizarea lirei, gravul deficit al balan
ței de plăți și ritmul scăzut al dez
voltării economiei.

Partidul Comunist din Marea Bri- 
tanie propune un amplu program de 
măsuri pentru soluționarea proble
melor amintite. El declară că țara 
„are nevoie de un guvern care să 
promoveze o politică de stingă și să 
rezolve criza în interesul poporului 
muncitor și al Angliei".

Cereri in favoarea 
normalizării relațiilor 

dintre S.U.A. si Cuba
WASHINGTON 9 (Corespondență 

de la C. Alexandroaie). — Senatorul 
Edward Kennedy s-a pronunțat în- 
tr-o declarație specială făcută în 
Senat in favoarea normalizării rela
țiilor diplomatice, economice și co
merciale dintre Statele Unite și 
Cuba. El a subliniat că a sosit de 
mult timpul ca S.U.A. să acționeze 
în direcția reluării relațiilor, rupte 
Ia 3 ianuarie 1961. Susținînd cererea 
lui Kennedy, Robert C. Byrd, ad
junct al liderului majorității demo
crate din Senat, a cerut ca politica 
S.U.A. față de Cuba să fie adusă în 
pas cu realitățile politice contempo
rane.

Armata a preluat puterea
OUAGADOUGOU 9 (Agerpres). — 

Președintele Voltei Superioare, ge
neralul Sangoule Lamizana, a anun
țat, într-o cuvîntare radiodifuzată, 
că armata a, preluat puterea în stat, 
constituția fiind suspendată, iar 
parlamentul dizolvat. Totodată, a 
fost interzisă orice activitate politi
că. Un gțivern de salvare națională, 
a menționat el, urmează să fie alcă
tuit. în curînd, atit din personalități 
civile, cit și militare.

Explicînd măsura adoptată, pre
ședintele Lamizana a arătat că ea 
reprezintă o consecință a „paraliză
rii aparatului de stat și a blocării 
bunei funcționări a instituțiilor ță
rii", provocate de o serie de rivali
tăți politice, care amenințau să con
ducă la o „situație catastrofală".

Obiectivele politice ale 
Republicii Guineea-Bissau

ACCRA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la o conferință de presă 
organizată la Acera cu prilejul vizi
tei în Ghana, Aristides Pereira, se
cretar general al Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
a declarat că în momentul de față 
principalele obiective ale țării sînt 
alungarea definitivă a colonialiștilor 
portughezi de pe teritoriul Guineei- 
Bissau, refacerea economiei și con
solidarea suveranității naționale. 
Asasinarea mișelească de către agen
ții imperialismului a conducătorului 
P.A.I.G.C., Amilcar Cabrai, a spus 
vorbitorul, a intensificat și mai mult 
ura poporului din Guineea-Bissau 
față de colonialiștii portughezi. Mo
mentul culminant al acestei lupte 
l-a constituit proclamarea republicii. 
Pe teritoriile eliberate, a declarat 
A. Pereira, partidul conduce con
strucția economică, socială și cultu
rală.

TRIPOLI 9 (Agerpres). — Libia, 
care, alături de S.U.A., U.R.S.S.,
Iran, Arabia Saudită, Venezuela, 
Kuweit și Irak face parte din cele 
opt țări ce furnizează, împreună, 85 
la sută din producția mondială de 
petrol, acordă o mare importanță 
valorificării uriașelor sale rezerve 
petrolifere. Referindu-se la măsuri-

Plenara C.C. al P.C. 
din Ecuador

GUAYAQUIL 9 (Agerpres). — La 
Guayaquil a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Ecuador, la care au fost 
examinate situația internă și pro
bleme internaționale.

Rezoluția adoptată de plenară sub
liniază necesitatea de a canaliza 
activitatea comuniștilor spre unirea 
tuturor forțelor antiimperialiste, de
mocratice și patriotice în lupta pen
tru apărarea libertăților democratice 
și sindicale, împotriva creșterii cos
tului vieții.

Participanții au cerut eliberarea 
din închisoare a secretarului general 
al Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan, și a tuturor demo
craților chilieni, încetarea represiu
nilor din Chile.

le adoptate spre sfirșitul anului tre
cut privind naționalizarea a 51 la sută 
din acțiunile companiilor occidenta
le, ceea ce oferă statului posibilita
tea de a controla principalele cîm- 
puri petrolifere ale țării, ministrul 
libian al petrolului, Ezzeddin el Ma- 
brouk. a declarat că aceste măsuri 
reprezintă „un pas spre instituirea 
controlului total asupra bogățiilor 
petrolifere naționale".

Concomitent, au fost luate măsuri 
și pentru formarea necesarului na
țional al cadrelor de specialitate, 
în acest sens, administrațiile socie
tăților occidentale care acționează 
tn țară au fost libianizate.

• GAZON... TRANS
PORTABIL. O întreprindere 
letonă fabrică un produs puțin 
obișnuit : un gazon care, la fel 
ca un covor, poate fi strîns și 
din nou întins. Este vorba des
pre o folie de polietilenă pe 
care se așterne un strat de tur
bă, peste care se împrăștie în
grășăminte și semințe de iarbă. 
In 4—5 săptămini iarba dă ră
dăcini care formează cu turba 
un tot flexibil. Gazonul astfel 
format poate fi strîns și trans
portat în orice loc. El poate fl 
folosit și pentru fixarea taluze- 
lor căilor ferate sau ale canale
lor. în acest caz, este necesar 
ca gazonul să fie stropit și în
grijit în mod corespunzător, pînă 
cînd rădăcinile străbat stratul 
de masă plastică și intră tn pă
mint.

agențiile de presă
Secretarul general al 

Partidului Social-Democrat 
din Suedia, sten Andersson. >-a 
primit pe ambasadorul României la 
Stockholm, Dumitru Lazăr. Au fost 
abordate — într-o atmosferă cordia
lă, prietenească — probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și 
P.S.D., dintre România și Suedia.

Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a primit delegația 
municipiului Baia Mare, condusă de 
Vasile Dancoș, primarul municipiu
lui, care se află in vizită în această 
țară la invitația primarului orașului 
Kitwe. La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat, de asemenea, Aurel Ar- 
deleanu, ambasadorul României la 
Lusaka.

‘ Ide la corespondenții noștri iiMffîL ____ _ ......... .... . WiOR

LONDRA

La fabrica de motociclete „Triumph” din Meriden

Muncitorii conduc ei înșiși 
procesul de producție

vul cooperativei a ales 
un comitet de condu
cere, format din opt 
directori-muncitori — 
foști membri ai con
siliului muncitoresc 
care a condus lupta 
de preluare a contro
lului fabricii și a ini
țiat crearea „coopera
tivei muncitorești". 
Comitetul de condu
cere va dirija și con-

GENEVA

trola întregul proces 
de producție, desface
rea continuînd să fie 
asigurată de ..Norton 
Villiers". In zilele vii
toare se așteaptă ca 
fabrica, care continuă 
să fie ocupată de 
muncitori, din luna 
septembrie a anului 
trecut, să înceapă să 
lucreze sub noua con
ducere muncitorească.

Această acțiune de
monstrează încă o dată 
marea varietate a for
melor de luptă prin 
care clasa muncitoare 
din țările occidentale 
își apără drepturile 
sale legitime, afirmin- 
du-se, tot mai mult, 
ca o forță de bază a 
Întregii societăți.

N. PLOPEANU

R.F.G. : EXPOZIȚI” 
ROMANEASCA 
DE GRAEICA 
Șl TAPISERIE

tn sălile primăriei orașului 
Offenbach am Main s-a deschis 
o expoziție românească de gra
fică și tapiserie, prezentată de 
Institutul de arte plastice „Ion 
Andreescu" din Cluj. Expoziția 
s-a bucurat, incă de la verni
saj, de un deosebit succes. Zia
rul local „Offenbach Post" a 
consacrat expoziției românești 
o pagină specială.

• PARTENONUL A- 
MENINȚAT DE PRĂBU
ȘIRE ? Una din cele mai re
marcabile construcții ale lumii 
— Partenonul — ridicat pe A- 
cropola Atenei lui Pericle, în
tre anii 448—432 î.e.n., ar fi a- 
menințat de prăbușire. La acea
stă concluzie a ajuns geologul și 
profesorul universitar grec Ioan- 
nis Trikkalinos intr-un studiu 
recent publicat, întocmit pentru 
Academia de arte din capitala 
Greciei. In cazul cind „crăpătu
rile din stincă și deplasările de 
la baza coloanelor de marmură 
se vor accentua, edificiul s-ar 
putea prăbuși" — arată el. Pen
tru evitarea acestei situații, 
Trikkalinos propune întărirea 
temeliilor Partenonului cu baze 

oțel și umplerea crăpăturilor 
ciment.

de 
cu

transmit:

Cităm din ziarul 
„GUARDIAN" : „In
industria britanică a- 
sistăm in prezent la o 
remarcabilă experi
ență care se înscrie 
ca o pagină importan
tă in cronica mișcării 
muncitorești din a- 
ceastă țară. Ea este 
„semnată" de munci
torii de la fabrica de 
motociclete „Triumph" 
din Meriden, de lingă 
Coventry, care, la fel 
ca și cei de la șantie
rele navale Upper 
Clyde (în urmă cu 
doi ani), au ocupat 
întreprinderea. Dar 
acțiunea de la Meri
den se deosebește de 
aceea de la Upper 
Clyde, unde muncito
rii au ocupat șantie
rele navale fără in
tenția de a le ține ca 
atare multă vreme ; 
ei urmăreau doar să 
împiedice închiderea 
întreprinderii. Odată 
ce acest lucru a fost 
asigurat, totul a re
venit la situația de 
mai inainte. La Meri
den insă muncitorii au 
preluat întreprinderea, 
creind un fel de „co
operativă" a lor și 
avind posibilitatea să 
demonstreze că o pot 
conduce mai bine de- 
cit patronii, care au 
dus fabrica la fali
ment".

...Meriden este o 
mică localitate de lin
gă Coventry, care nu 
se deosebește cu nimic 
de celelalte așezări din 
regiunea centrală a 
Angliei. Ca și în alte 
orășele similare, la 
Meriden aproape toți 
locuitorii se cunosc 
Intre ei. Marea lor ma
joritate lucrează la în- 

v

treprinderea care pro
duce cunoscutele mo
tociclete „Triumph".

In ultimii ani însă 
firma „Norton Villiers 
Triumph" a trecut 
printr-o serie de difi
cultăți. încă in noiem
brie 1971, lordul Shaw
cross arăta că „greșe
lile conducerii au dus 
întreprinderea la cri
ză". Deși a primit din 
partea guvernului su
ma de 4,8 milioane 
lire, după mai puțin 
de doi ani întreprin
derea a ajuns din nou 
în stare de faliment. 
„Nu mai există nici o 
speranță ca să putem 
menține fabrica în 
funcțiune", declara di
rectorul la 14 septem
brie 1973, anunțînd 
hotărîrea de a o lichi
da și a demonta uti
lajele.

Știrea a căzut ca un 
trăsnet peste liniștita 
așezare Meriden. Ea 
condamna întregul o- 
rășel la ruină.

Ca primă măsură s-a 
hotărît ocuparea între
prinderii și instalarea 
de pichete Ia intrare. 
La un moment dat a 
existat amenințarea ca. 
la cererea patronilor, 
poliția să Intre în în
treprindere pentru a 
forța demontarea uti
lajelor. Patronul îi în
vinuia pe muncitori că 
„săvirșesc un act de 
sabotaj". John Gratton, 
care a avut sarcina să 
instituie paza la por
țile fabricii, povesteș
te : „Am stabilit să 
punem la intrare in 
fiecare zi cîte 12 
muncitori, care să 
stea umăr la umăr 
și să nu permită pă
trunderea nici unui om 
străin de colectiv. Po

liția a amenințat că Ii 
va aresta, Ne-am gin- 
dit că, dacă se va a- 
junge pină acolo, tre
buie să avem pregătiți 
alți 12 oameni. In ca
zul in care și aceștia 
ar fi fost arestați, 
alții erau gata să le ia 
locul. Cînd patronii și 
polițiștii au înțeles 
cum stau lucrurile, 
s-au lăsat păgubași".

Cu trecerea timpu
lui, din rîndul munci
torilor s-a ivit ideea 

' creării „unei coopera
tive muncitorești", 
care să preia fabrica 
de la patron. Unul din 
cei care au dus trata
tivele cu patronii pen
tru trecerea fabricii 
sub conducerea și con
trolul cooperativei 
muncitorești a fost 
deputatul Leslie Huc- 
kfield. El declară ;

„Mai presus de orice 
trebuie subliniat faptul 
că în toate acele zile 
un lucru a fost mag
nific : spiritul de soli
daritate s-a vădit nu 
numai în rîndul mun
citorilor și al sindica
telor, cărora le apar
țin. dar alături de noi 
a fost întreaga popu
lație din Meriden. Au 
fost cele mai splendi
de manifestări de so
lidaritate pe care le-a 
trăit vreodată regiunea 
Coventry. Muncitorii 
s-au arătat dispuși să 
înceapă lucrul fără 
nici un salariu". Pînă 
la urmă, firma „Nor
ton Villiers Triumph" a 
acceptat să creeze o 
nouă companie — 
„Triumph Motor Cy
cles (Meriden) Limi
ted". gestiunea fiind 
predată „cooperativei 
muncitorești".

în ultima decadă a 
lunii trecute, colecti

„Resursele Terrei sînt suficiente 
pentru progresul tuturor 

DEZBATERE ȘTIINȚIFICĂ ÎN PROBLEMELE 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE

f’roblemele dezvol
tării economice, privi
te in lumina actuale
lor preocupări pe plan 
energetic, au consti
tuit recent tema unui 
seminar desfășurat sub 
auspiciile Comisiei 
Economice a O.N.U. 
pentru Europa și a 
unei mese rotunde, 
care a reunit un grup 
de personalități de 
seamă ale vieții știin
țifice și economice din 
diferite țări europene. 
Infirmînd „profețiile" 
formulate de unii vii
torologi pesimiști, po
trivit cărora omeni
rea s-ar afla . „la 
sfirșitul upei virste de 
aur menită a fi înlo
cuită de o perioadă de 
stagnare a creșterii 
economice", partici- 
panții la dezbateri — 
după cum informează 
un document al Se
cretariatului C.E.E. / 
O.N.U. — „au respins 
atit teoria creșterii 
zero, cit și ideile sim
pliste răspîndite In di
verse țări europene și 
în S.U.A. asupra creș
terii economice ca 
factor ce deteriorează 
mediul înconjurător".

Concluziile acestor 
dezbateri, conduse de 
savantul Jean Tinber
gen, laureat al Pre
miului Nobel, subli

niază că în momentul
de față este pe deplin 
posibil să se armoni
zeze imperativele dez
voltării industriale și

termen lung către o 
mai bună diviziune

Fidel Castro, Prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba, l-a primit pe Paul Ge- 
rin Lajoie, președintele Agenției ca
nadiene pentru dezvoltarea interna
țională, aflat într-o vizită oficială în 
Cuba. Faul Gerin Lajoie a discutat 
cu autoritățile cubaneze planurile de 
cooperare pină în anul 1980.

Olanda ar putea reconsi
dera problema apartenenței 
sale la O.T.O.,dacă în viltorii 
trei ani nu vor interveni schimbări 
în regimul politie al unor parteneri ai 
alianței, ritm ar fi Portugalia — a de
clarat ministrul olandez al apărării. 
EJ s-a pronunțat, de asemenea, pen
tru o reorientare a politicii armamen
tului, arătind că „Olanda nu este în 
măsură să urmeze ritmul actual al 
cursei înarmărilor".

0 ședința a comisiei mix
te bulgaro-iugoslave de coly 
borare economică, comercială și 
tehnico-științifică s-a desfășurat la 
Belgrad. S-a constatat că prevede
rile inițiale în domeniul schimbu
rilor bilaterale de mărfuri pe anul 
1973 au fost depășite și s-a convenit 
intensificarea în acest an a livrărilor 
pină la 130 milioane dolari.

La Vientiane s a desfă?ura‘. 
stmbătă, ceremonia oficială a tre
cerii puterii administrative, mi
litare și de menținere a ordinii in
terne sub controlul Comisiei mixte 
centrale — organism însărcinat cu 
transpunerea in viață a prevederilor 
Acordului cu privire la instaurarea 
păcii și realizarea înțelegerii națio
nale în Laos.

Convorbirile polono-libi- 
ene au continuat la Varșovia. Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al Poloniei, și Abdel Sa
lam Jalloud, primul ministru al Li
biei, au examinat propunerile con
crete elaborate de experțil celor 
două părți în vederea activizării co
laborării economice bilaterale. Sîm
bătă, Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe 
primul ministru libian.

Un grup de lucru alcfituit 
din 4 membri ai Comitetului Consul
tativ al O.N.U. pentru aplicarea ști
inței și tehnologiei la dezvoltare, din 
care face parte și prof. I. Staicu 
(România), s-a reunit la Los Ange
les, împreună cu un grup de specia
liști americani și străini, pentru a 
studia problema resurselor de ener
gie nepoluante și neconvenț.ionale ca 
energia solară, geotermică, eoliană, 
biologică.

Un tribunal militar din 
Madrid 3 condamnat> v>nerl, un 
grup de patru munoitori la închisoa
re pe diferite termene. Muncitorii 
sint acuzați de participare la mani
festațiile greviștilor de la un șan
tier de construcții din San Adrian, 
desfășurate în aprilie 1973.

Franța și Iranul au sernnat- 
simbătă, un acord de cooperare eco
nomică, în valoare de 3 miliarde do
lari, axat îndeosebi pe domeniile ex
ploatării gazelor naturale și al ener
giei nucleare.

Populația Europeiva în 
anul 2000 de aproximativ 838 milioa
ne locuitori — informează un studiu 
demografic publicat la sediul din Ge
neva al O.N.U. Se precizează că, în 
1970, populația continentului nostru 
era de 703 milioane locuitori.

• REPTILA-FRUNZĂ. 
în rezervația naturală de la 
Kukfiong, la o sută kilo
metri sud-vest de Hanoi, s-a 
păstrat o specie de reptilă ne
obișnuit de rară. Este vorba de 
o șopirlă lungă de 16,5 cm 
denumită „dragon zburător" 
pentru că are posibilitatea de 
zbor planat, pe care-1 realizea

ză cu ajutorul unor cute late 
de pină la 60 mm, formate pe 
pielea de pe trunchiul său lun
guieț, zborul asemănindu-se în
tru totul cu cel al unei frunze 
căzind din pom.

• INSTALAȚIE DE FO
RAJ SUBACVATIC AU
TOMATĂ. Un grup de ingi
neri suedezi și englezi au con
struit o instalație automată pen
tru forări in soclul continental, 
aflat sub nivelul mării. Insta
lația, care poate lucra la 
o adîncime de pînă la 200 
metri, este teleghidată de pe V. 
puntea unui vas. Rocile exca
vate sînt transportate automat 
spre vasul însoțitor. Aparatul
— înalt de aproximativ 5 me
tri și avind o greutate de 14 tone
— va fi folosit, probabil, și la 
lucrările de construcție a tune
lului sub Canalul Minecii între 
Franța și Anglia. Deocamdată 
el este utilizat pentru prospec
tarea unor zăcăminte petroliere 
și a altor bogății subterane in 
Marea Nordului.

cele ale protejării me
diului. în ceea ce pri
vește materiile prime
aflate la 
umanității, 
panții au 
că scoarța

dispoziția 
partici- 

evidențiat 
terestră

conține, pînă la o 
adîncime de 1 000 me
tri. resurse suficiente 
pentru o perioadă în- 
sumind între un mi
lion și 100 milioane de 
ani. Problema reală
care se pune într-a- 
devăr cu acuitate 
este cea a energiei 
necesare pentru ex
tracția și transforma
rea acestor resurse. 
Necesitatea economisi
rii combustibililor este 
absolut obiectivă. In 
plus, lumea s-a obiș
nuit cu o energie ief
tină, ceea ce a dus la 
preferința pentru pro
duse cu un înalt con
ținut de energie.

Unul din factorii 
dezvoltării economice 
asupra căruia dezba
terile s-au concentrat 
cu precădere l-a con
stituit necesitatea 
menținerii la un nivel 
ridicat a schimburilor 
internaționale. Orien
tarea investițiilor pe

internațională a mun
cii și fuziunea largă a 
ideilor și tehnicii noi 
— au subliniat parti- 
cipanții — pun în evi
dență importanta coo
perării între state și 
rolul indispensabil ce 
revine in acest sens 
Comisiei Economice a
O.N.U. pentru Europa. 
S-a subliniat necesita
tea unei participări pe 
baze democratice la 
dezbaterile privind di
feritele probleme ale
economiei 
mondial, 
seama de 
țărilor și 
mai puțin 
din punct 
industrial.

pe plan 
ținîndu-se 
interesele 
regiunilor 
dezvoltate 

de vedere

Subliniind că obiec
tivul creșterii econo
mice nu poate fi pus 
în nici un caz la îndo
ială, participanții la 
discuții au relevat că 
esențial este ca aceas
tă creștere să condu
că la relații de tip nou 
între statele Europei, 
bazate pe egalitate în 
ceea ce privește drep
tul acestora de a be
neficia de roadele 
dezvoltării și de a asi
gura o prosperitate 
sporită popoarelor lor.

Corneliu VLAD
J

Asironauții americani Gerald Carr, Edward Gibson și William 
Pogue, reveniți pe Pămint din misiunea indeplinită la bordul labora
torului spațial „Skylab-3“, au fost supuși, vineri noaptea, unui prim 
control medical amănunțit de șase orc și jumătate. Medicii au ajuns 
la concluzia că ei se află in cea mai bună formă fizică dintre toate 
echipajele de astronauți americani întorși pc Pămint din Cosmos. Nici 
unul dintre cei trei astronauți nu acuză greață sau alte tulburări 
constatate în cazul celorlalți dinaintea lor, care au stat un timp rela
tiv îndelungat in stare de imponderabilitate. Ei simt doar o ușoară 
amețeală cind iși apleacă capul in față sau- pe spate. In fotografie : 
cei trei astronauți după încheierea misiunii lor.

• PĂDURI IN PERI
COL. întinse suprafețe împă
durite — peste 600 000 ha din 
nord-vestul Statelor Unite — 
sint amenințate de omida de pin 
din Douglas care a „devorat" de 
pe acum foioasele de pe o în
tindere de 300 000 ha în statele 
Oregon, Washington și Idaho. 
Oficiile silvice cer autoriza
ția de a folosi D.D.T.-ul împo
triva flagelului, dar Agenția 
pentru protecția mediului în
conjurător ezită să ridice inter
dicția generală de a folosi 
D.D.T.-ul care a fost promul
gată cu un an în urmă.

• UN PASIONAT 
AL MICROTRENURILOR. 
Horst-Wilhelm Simmer din 
Lauenbruck, localitate situată 
în nordul R.F.G., este realizato
rul celei mai întinse minirețele 
de cale ferată din lume. Pa
sionatul constructor a făcut 
peste 10 km de linii ferate, 112 
minitrenuri și 464 miniloco
motive.

• DESCIFRAREA 
SCRIERII MAYA. Cercetă
torul belgian Antoon Vole- 
maere a dus la bun sfirșit des
cifrarea scrierii maya. Noul 
„Champollion" s-a născut la 
Anvers în 1929 și s-a dedicat 
din 1965 elucidării scrierii pre- 
columbiene. El apreciază că 
scrierea pictografică maya ar fi 
devenit o scriere fonetică, dacă 
evoluția civilizației din America 
Centrală nu ar fi fost curmată 
de cotropirea spaniolă.
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