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Ca și în anii precedenți ai cincinalului, agricultura va beneficia in acest an de importante fonduri de investiții destinate să asigure accelerarea procesului de modernizare a bazei sale tennico-mate- riale și orientarea acestei ramuri spre o dezvoltare intensivă, calitativ superioară. Potrivit prevederilor planului, volumul investițiilor alocate agriculturii in 1971 se ridică Ia circa 15 miliarde lei. Se apreciază că cel dc-al patrulea an al cincinalului constituie un an de vîrf pentru activitatea de investiții din agricultură.Caracteristica principală a investițiilor în anul 1974 o constituie concentrarea fondurilor în citeva domenii de o deosebită imDortan- ță pentru creșterea producției a- gricole : înfăptuirea obiectivelor celor două programe naționale — cel referitor la gospodărirea rațională a resurselor de ană și extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și cel privind dezvoltarea creșterii animalelor. Cel mai mare volum de investiții este destinat lucrărilor de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului. în 1974 vor fi amenajate pentru irigat 117 600 hectare, astfel incit la sfîrșitul anului suprafața totală amenajată pentru irigații va ajunge la aproape 1,5 milioane hectare. De asemenea, vor fi executate lucrări de îndiguiri și desecări pe o
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Tocmai in zilele cînd erau gata- gata să crape pietrele de ger, la redacția noastră a fost alcătuită o echipă de reporteri, hotărîți să găsească piatra filozofală a... tramvaielor în- tîrziate. înainte de plecare am luat următoarea hotărîre : imediat după raid să ne întîlnim cu toții la stația Virgiliu, chiar în fața Direcției generale a I.T.B., pentru un schimb de Impresii și, eventual, pentru o masă rotundă cu cei care răspund de destinele transportului în comun In Capitală.La locul întîlnirii sînt prezent cel dintîi. In așteptare, îmi ordonez in minte ijnpresiile culese. în zilele raidului am aflat și am învățat multe. I.T.B.-ul este una dintre cele mai mari întreprinderi de transporturi publice din țară. Imaginați-vă că, in fiecare dimineață, din depouri și garaje pornesc în cursă (sau ar trebui să pornească) — în afara curselor speciale — peste 3 300 de trenuri de tramvaie, autobuze, troleibuze, taximetre 1 Este o întreprindere complet motorizată, pe care cetățeanul o vede și o simte capabilă să-i satisfacă cerințele cel puțin în mod convenabil. în definitiv, e normal : I.T.B.-ul, pe lingă dotarea despre care vorbeam, superioară oricăror alte întreprinderi similare, BE
NEFICIAZĂ ȘI DE DISPONIBILI
TĂȚI PRACTIC NELIMITATE DE 
CARBURANȚI. ÎNTREPRINDEREA 
ARE ASIGURATA CANTITATEA 
NECESARA DE ENERGIE ELEC
TRICA ȘI MOTORINA PE CARE O 
SOLICITA. Ba, mai mult, are în stoc atîția carburanți, de cea mai bună calitate, cît le-ar trebui autobuzelor să circule cîțeva zile în șir, fără o- prire. Tocmai de aceea specialiștii avizați ai I.T.B.-ului aveau curajul să afirme :— Dacă nu ne-am lovi atît de des de greutăți obiective, de împrejurări neprevăzute, ziariștii nu și-ar mai da noaptea întîlnire în fața direcției noastre generale...

Au dreptate specialiștii. 1.T.B.-UL 

suprafață de 230 000 hectare, crein- du-se astfel condiții pentru realizarea integrală a celor peste 700 000 hectare prevăzute în acest cincinal. Importante mijloace financiare sint alocate dezvoltării zootehniei ; anul acesta vor fi construite și date în funcțiune complexe de tip industrial cu o capacitate totală de 210 000 locuri pentru taurine, 5,4 milioane pui pentru carne etc. Fonduri însemnate de investiții sînt alocate pentru extinderea mecanizării lucrărilor in agricultură, dezvoltarea legumiculturii. viticulturii și pomiculturii.Problema esențială a înfăptuirii acestui program de investiții o constituie utilizarea cu maximum de eficiență economică a fonduri lor materiale si bănești în acest deosebită are fost pregătită vestlții pentru me, asigurarea punerea in funcțiune a noilor capacități . și obiective la termenele stabilite. Datorită măsurilor luate de organele de specialitate, mare parte din documentații pentru viitoarele obiective de investiții au fost asigurate din timn. Cu toate acestea, la data aprobării planului pe 1974. in volumul total de investiții erau cuprinse o serie de obiec-

alocate,context, o importanță care a de inși anu- uentrumodul în activitatea acest an — condițiilor

(Continuare în pag- a III-a)
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SE CONFRUNTA. EFECTIV, CU 
MULTE GREUTĂȚI OBIECTIVE PE 
CARE NU LE CUNOAȘTE ÎN AMĂ
NUNT PUBLICUL : LIPSA CADRE
LOR CALIFICATE, LIPSA UNOR 
PIESE DE SCHIMB STRICT NECE
SARE, A ADĂPOSTURILOR PEN

DIMINEAȚA, LA UN SCHIMB 
de păreri Ungă sediul

DIRECȚIEI GENERALE I. T. B.
AFLĂM :• CĂ I.T.B.-UL E IN PLINĂ DEZVOLTARE : NU DUCE LIPSĂ DE COMBUS
TIBIL... DAR N-ARE PIESE DE SCHIMB • CĂ ARE LIPSĂ DE PERSONAL Șl MULTE 
ÎNCURCĂTURI CU PUBLICUL • DE CE MERG AUTOBUZELE IN „PACHETE" • DE 

CE N-AU VOIE SALARIAȚH SĂ SPUNĂ CUM ll CHEAMĂ ?

TRU AUTOVEHICULE Ș.A.M.D. A- 
SUPRA ACESTOR GREUTĂȚI VOM 
REVENI NEAPARAT.Cu toate acestea, și în ciuda tuturor greutăților, I.T.B.-ul depune e- forturi remarcabile, reușește zilnic să transporte milioane de oameni la lucru și acasă, spre centrul și cartierele orașului.

Se știu toate acestea, dar raidul
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ANUL MONDIAL
AL POPULAȚIEI

• La București — prima Conferință mondială a popu
lației • Simpozioane naționale vor dezbate fenomenele 

demografice și factorii de influențăDupă cum se cunoaște.-anul 1974 a fost declarat de Organizația Națiunilor Unite drept Anul mondial al populației, care va fi marcat în principal — sublinia secretarul general al O.N.U. — de întrunirea Conferinței mondiale a populației, prima reuniune interguvernamen- tală de acest fel, manifestare de anvergură internațională ce se va ține, în luna august, la București.Atenția deosebită acordată în țara noastră acestui însemnat eveniment își găsește expresie în constituirea Comitetului național român pentru organizarea nregăti- rilor în vederea desfășurării Conferinței mondiale a populației, din care fac parte personalități politice, conducători ai unor instituții centrale, savanți și specialiști in domeniul demografiei. Este prevăzută, de asemenea, o suită largă de acțiuni, la realizarea cărora colaborează, în mod nemijlocit, Comisia națională de demo- 
• ți'i1 y

Chemări /a întrecerea socialistăPeuiru a cinsti cu rezultate de prestigiu, cu noi și importante succese in muncă evenimentele de insem- nătate istorică din acest an — a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lca al partidului — alte colective de unități fruntașe își asumă entuziaste angajamente și cheamă la intrecere socialistă întreprinderile similare din țară. Obiectivele majore propuse : depășirea planului de producție pe anul 1971 și creșterea eficienței întregii activități economice, obținerea unor realizări marcante în înfăptuirea înainte de termen a cincinalului. Che-

mările la întrecere, angajamentele asumate exprimă hotârirea t'ermâ a acestor colective de a traduce în viață sarcinile stabilite de documentele Plenarei comune a C.C, al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din noiembrie 1973, indicațiile prețioase cuprinse in ampla cuvintare rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, de a contribui cu toate forțele Ia accelerarea dezvoltării economico-so- ciale a țării.
Textul chemărilor în pagina a IILa

nostru a avut însă alt obiectiv : ce face I.T.B.-ul pentru atenuarea respectivelor greutăți obiective ? N-am apucat bine să întorc întrebarea pe toate fețele, că dinspre piața Ilie Pintilie apăruseră o pereche de cizme, o căciulă și un palton : era co

legul subsemnatului, Mihai Ionescu. în 7—8 minute, lingă zidurile clădirii direcției generale se adunaseră 10... căciuli. Direcția generală nu era încă deschisă, de aceea conferința de presă a început în picioare, fără să fie prezent și reprezentantul I.T.B. A început să vorbească, fără invitație, reporterul Ion Lazăr.
— Am impresia că se acordă prea 

grafie, organ al Consiliului de Stat, institutele de specialitate.Menționăm, în același timp, simpozioanele naționale care vor dezbate diferite aspecte ale acestei importante probleme, diferite fenomene demografice și factori de influență, precum și inițierea de expoziții, de activități cultural-ar- tistice.Prefațînd toate aceste manifestări. acad. prof. dr. Theodor Bur- ghele, președintele Comisiei naționale de demografie, organ al Consiliului de Stat, vicepreședinte al Comitetului național român pentru organizarea pregătirilor Conferinței mondiale a populației, a subliniat — într-o expunere făcută la posturile noastre de televiziune — că țara noastră iși va aduce pe deplin contribuția la efortul internațional pentru buna Anului mondial al conferinței ce va București. desfășurare a populației și a avea loc la(Agerpres)

mare importanță greutăților obiective. Făceți-vă o idee. Eu am ajuns la Depoul Dudești în jurul orei 4,30 dimineața. Iau creionul și carnetul în mînă, mă uit la cronometru și notez ceea ce îmi apare de domeniul absurdului : tramvaiele pleacă din start 

cu mari întirzieri. Ies tramvaiele care poartă nr. 13 : turul 4 are o în tirziere de 30 minute, turul 11 — o intirziere, tot din start, de 37 minu te ; turul 24 — 60 minute ! Tram vaiele cu nr. 14 : turul 36 întirzie chiar la plecare cu 20 de minute, turul 15 cu... o oră și 40 minute. Ai senzația că e haos. Mai departe : ies și tramvaiele cu nr. 19. Turul 24 are

UNITATEAidee centrală în luptapoporului român pentruindependență și progres
politico- și institu- a aspira- multîsecu- de unitate

Unirea Moldovei și a Țării Românești, înfăptuită prin dubla alegere la 24 ianuarie 1859 ca domnitor a colonelului Alexandru Ioan Cuza, revoluționar pașoptist și înflăcărat luptător pentru cauza Unirii, s-a înscris pentru totdeauna între marile momente, de excepțională însemnătate, ale istoriei multiseculare a poporului român. Rezultat al proceselor obiective ale dezvoltării societății românești, al luptei celor mai înaintate forțe politice din Țara Românească, Moldova și Transilvania. Unirea din 1859 a pus temeliile statului român modern, creînd astfel condițiile indispensabile independenței și desăvîrșirea, ulterioară, a unității naționale.Actul de la 24 ianuarie 1859 a marcat realizarea pe planul structurilor statale ționale fiilor la re ale poporului român. în ciuda toriei, care au {iile Evului mediu, la fărîmițarea statală. poporul român a păstrat întotdeauna vie conștiința unității sale. Fie că străbateau Carpații, fie că treceau Milcovul, românii, do unde ar fi fost, din Transilvania, din Tara Românească, din Moldova, știau că sînt în țara lor, între, ai lor. Același teritoriu, aceeași limbă, aceleași obiceiuri și aceeași cultură îi făceau să se simtă în această arie românească la ei acasă. Vorbind aceeași limbă și recunoscîndu-se unii pe alții ca aparținind aceluiași neam, românii din statele care acopereau zona locuită de ei mai știau că au o origine comună, că sînt descendenții romanilor. Amintirea Romei sau, pentru a întrebuința expresia lui Nicolae Iorga, „sigiliul Romei", a rămas veșnic vie in rîndurile descen-

pentru cucerirea

vicisitudinilor is- dus, în condi-

o intirziere de 17 minute, turul 19 — tot 17 minute, iar turul 22 — o oră și 30 minute. în total, tramvaiele din acest depou pleacă cu o întîrziere de 6 ore. Dacă la tramvaie, ale căror motoare nu îngheață, cărora nu le lipsesc piesele de schimb, există o a- semenea brambureală, chiar din start, de ce la Direcția I.T.B. ni se vorbește de fiecare dată doar de greutățile obiective ?— Chiar așa, sări ca ars reporterul Al. Plăieșu, oprindu-se din tropotit. Eu am fost prezent la ora 3,30 noaptea la garajul Floreasca. La ora 4 au început să iasă autobuzele. La ora 6 fără 2 minute a ieșit al 163Mea.i — Dar Înăuntru cîte au rămas ?[ — De necrezut : 54 I Unele, în-| tr-adevăr, din lipsa pieselor de i schimb — altele pentru că le-au în- ; ghețat motoarele, sau nu le veniseră i șoferii, sau nu fuseseră reparate... Să ; vedeți voi cum se resimt pe trasee aceste greutăți, mai mult sau mai puțin obiective. Eram la locul unde întorc autobuzele 35 și troleibuzele 90. Din 36 de autobuze cu nr. 35 funcționau doar... 19 ; din 30 de troleibuze cu rir. 90 circulau doar 18. Multe mașini și troleibuze, adică majoritatea, plecaseră în cursă cu Întîrziere, așa că se grăbeau în grup spre stații...— Acum am înțeles mai clar de ce mijloacele de transport în comun umblă pachete, pachete — zice Mihai Ionescu. La ora 6,30 eram in cel mai mare cartier bucureștean : Balta Albă, în stația Postăvarului, pe linia autobuzului 42. Trec 10 minute și nu se vede nimic. La 6,42 apare mașina cu nr. (de I.T.B.) 1801. Nimeni nu poate urca. Mașina este ticsită iar lumea stă pe scări. Mai așteptăm, dar nu mult. In următoarele secunde iși fac apariția alte două autobuze — unul după altul — nr. 1811 (I.T.B.)
Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a Il-a) 

denților coloniștilor romani, a constituit un factor de unitate și, ulterior, un steag în lupta de emancipare națională.Cind, de la sfîrșitul veacului al XIV-lea, înaintarea otomană în Peninsula Balcanică a creat o amenințare directă pentru statele românești, conducătorii lor politici și militari cei mai de seamă au înțeles că salvarea nu putea veni decit din conjugarea eforturilor lor. Ajutat și de legăturile economice care începuseră să se închege in prima jumătate a secolului al XV-lea între teritoriile românești de o parte și de alta a Carpaților, Iancu de Hunedoara a 
In preajma aniversării unui

mare moment al istoriei noastre

încercat să creeze un bloc al Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești care să constituie o stavilă in fața expansiunii turcești. în efortul multisecular de apărare in fața cotropitorilor, țările române și-au trecut una alteia ștafeta rezistenței eroice care le-a permis să păstreze ca_- dreje vieții de stat și autonomia, în timp ce atiția din vecinii lor cunoșteau regimul apăsător al pașalîcului. Cînd, după moartea lui Iancu. steagul luptei de apărare a independenței a trecut în miinile marelui Ștefan, domnul Moldovei, el însuși posesor de feude in Transilvania, a încercat să asigure un control politic asupra Țării Românești, în care nu vedea decît o „altă Valahie".în condițiile înăspririi, la sfîrșitul secolului al XVI-lea, a regimului de exploatare impus țărilor române de Poarta otomană, Moldova, Țara Românească și Transilvania au acționat din nou solidar împotriva dominației străine. în desfășurarea marelui război antiotoman, început concomitent la Iași și București In 1594, Mihai Viteazul a realizat cea dinții unire a celor trei țări românești. O însemnare autografă a lui Mihai sintetizează programul de unitate al celui care apărea contemporanilor drept un „Restitutor Daciae" : „Și hotaru Ardealului pohta ce am poh- tit, Moldova, Țara Românească".Dacă împrejurările economice și politice au lipsit de trăinicie opera politică a lui Mihai Viteazul, conștiința unității românești avea să găsească, in secolul al XVII-lea forme mereu mai expresive de manifestare în scrierile marilor cronicari ai „epocii de aur" a culturii medievale românești. Originea romană și unitatea poporului român constituie adevărate permanențe ale istoriografiei românești în Evul mediu,
COMUNICAT COMUN

a ministrului federal
al afacerilor externe al Republicii Austria,
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Primatul 
sintezelor în critica 
literaraOrice cultură națională își durează e- dificiul din valorile ei individuale unice și nerepetabile, variate ca stil și distincte ca expresie particulară a unor puternice personalități creatoare. Aceste va- lori-unicat se structurează pe parcursul unui anume proces istoric, in anumite școli, curente, direcții, mișcări și stiluri artistice, conturînd un peisaj spiritual organic și armonios, capabil să definească într-o sinteză unitară fizionomia morală a unui popor, orizontul său de gînduri și simțiri, modul său propriu de a fi și de a înțelege omul în mijjocul lumii și lumea în sufletul omului. Numai într-un asemenea context național, aflat în relații directe sau indirecte cu întreaga cultură universală, o operă își dezvăluie toate valorile intrinsece, toate dimensiunile ideologice și artistice, devenind creație reprezentativă pentru cultura națională și tocmai de aceea și pentru cea universală. In procesul de integrare organică a valorilor în structura intimă a unei culturi naționale, un rol deosebit le revine teoriei literare, esteticii și 

criticii de specialitate, care au menirea să găsească în apariția fiecărei opere, cu a- devărat valoroase și inedite, un fericit prilej de dezbateri teoretice, de generalizare a experienței artistice și a mesajului de idei.
Așa au procedat toți

puncte 
de vedere 

de Ion Dodu
BĂLAN

marii critici care au avut un cuvînt de spus in istoria unei culturi și care au determinat sau au încurajat o- rientări noi în evoluția literaturilor naționale. Critica fără ori- tont filozofic, mărunt tehnicistă, care fetiși- rează cronica în sine jl nu deschide un dialog cu publicul se a- rată pină la urmă Ineficientă.Din păcate, uneori nivelul teoretic al recenziilor și cronicilor literare, al comentariilor, al articolelor de critică de astăzi, fie că se limitează didac

adevărate idei-forță, a căror afirmare a avut o incontestabilă finalitate politică. Unitatea românilor din Moldova, Țara Românească și Transilvania era dedusă din originea lor latină comună, pentru a se sugera apoi că o moștenire atît de glorioasă ca cea a Romei reprezintă chezășia că, peste „răutățile" vremurilor, poporul român avea să-și realizeze unitatea. Ideea fundamentală, exprimată lapidar de Grigore Ureche, că românii „do la Râm se trag", a fost aprofundată în operele lui Miron Costin șl ale stolnicului Constantin Cantacuzi- no, pentru a găsi in „Hronicul vechi- mei a româno-moldo-vlahilor" al luiDimitrie Cante- mir cea mai amplă argumentare științifică din literatura veche.La fel, silvania, lupta de pare conferă
noastrăîn Tran- unde emanci- națională o nouă■ dimensiune afirmării unității românești, originea romană a poporului român, continuitatea populației daco-romane și deci autohtonia românilor, caracterul lor majoritar în Transilvania au fost principalele idei pe care s-a clădit opera de știință și de cultură a Școlii ardelene. Cind Gheorghe Lazăr a trecut munții în Țara Românească, unde a pus bazele învățămîntului superior in limba română, el a realizat în fapt unirea dintre luminismul transilvănean și cel moldo-muntcan.In contextul procesului de destrămare a feudalismului și de dezvoltare a relațiilor capitaliste, înfăptuirea unității țărilor române devenise o necesitate obiectivă, o condiție esențială a progresului societății, a angajării poporului român pe calea pe care pășiseră popoarele țărilor avansate ale Europei. în a- ceste împrejurări, cei mai luminați cărturari din Moldova, Țara Românească, Transilvania și-au consacrat întreaga energie dezvoltării conștiinței naționale, mobilizării tuturor forțelor vii ale națiunii în vederea făuririi statului național unitar român.închegarea unei ideologii naționale a fost expresia pe planul suprastructural a procesului de formare a națiunii. în cadrul acestei ideologii, diversele forțe politice ale societății românești și-au conturat orientările lor politice, toate programele cu caracter progresist avînd drept element comun, formulat mai mult sau mai puțin răspicat, ideea de unitate.Revoluția română de la 1848, al cărei caracter unitar decurgea în mod obiectiv din similitudinea realităților social-istorice și din identitatea obiec-

Constantin CAZANIȘTEANU
(Continuare în pag. a IV-a)

tic la unele particularități minore ale operei, fie că se pierde în generalități pedante, dar fără nici un o- biect. Așa se face că nu o dată avem senzația că opera nu e decît un pretext minor pentru exercițiul critic extravagant, menit nu să dezbată opera, ci să lustruias- că monumentul ambițiosului critic. Dacă într-o astfel de scriere critică am înlocui autorul și titlul cărții la care ea se referă — chipurile — cu oricare altele, lucrurile ar rămîne aproape neschimbate. Uneori, în numele rafinamentului teoretic, se practică, în fond, cel mai anost didacticism. Lipsesc, nu o dată, din actul critic actual perspectiva ideologică, preocuparea pentru generalizări reale, pentru stabilirea de relații in interiorul creației ținui autor și in interiorul unei culturi. Lipsește cîteodată — și nu prea rar — și simțul proporțiilor din judecata de valoare, în actul atît de necesar al comparării operelor și autorilor. Răsturnarea criteriilor o- biective în judecata critică, ignorarea
(Continuare 
in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 20 ianuarie 1974

■FAPTUL!
1 DIVERȘI

IARNA LA SATE

Altora le-a

- UNDE I ȘCOALA ?
- PRETUTINDENI

“ no„ghicit 
rocul. Dar nu
și pe al luiMult se mai lăuda nevasta lui Aurel Bulea din (Arad) cu bărbatul care se că :...„cică boală".■••„cică . _____________o căsnicie fericită"....„cică îți deseîntă de noroc în slujbă".Tot cu de-alde „cică" azi, „cică" mîine, A. B. își sporea cîștigurile direct proporțional cu balivernele pe care le debita. Ba, mai mult : a vrut să-l „vrăjească" cică (uite, că ne-am molipsit și noi !) chiar și pe un lucrător de miliție, ca să nu-1 dea pe mîna... miliției. Dar cum acesta nu s-a lăsat „vrăjit" și nici instanța „fermecată", A. B. a fost depus pentru un timp în- tr-un loc unde — nu „cică", precis — se va lecui !
O horă 
a»«» morții

Hălmagiu ei, despre dusese vestea, precumte vindecă de oriceîți face farmece, să ai

ci

întorcîndu-se de la o nuntă, Gh. Burducea, Jana Ghizdavu, Angela Croitoru, Elisabeta Me- dragoniu și alții au încins o horă în dreptul satului Comanda (Mehedinți) tocmai cînd traversau linia ferată. Și tot săl- tînd, cu toții, bătuta pe loc, chiar pe terasament, printre șine și traverse, n-an mai avut timp să observe trenul care apăruse brusc la o cotitură. Toți cei patru și-au pierdut viața, ceilalți reușind să se salveze în ultima clipă.
Una receDupă ce mai dăduse de dușcă niște păhărele, lui V. Rusu din Bacău i s-a făcut poftă și de o bere. Dar nu de la restaurant, ci direct de la sursă, de unde se fabrică. Intrînd (cum ?) pe poarta fabricii din Mărgineni, s-a dus glonț la secția de îm- buteliere. Văzînd însă că nu-și poate potoli setea cu bere rece, își vărsă focul pe paznicul D. Berzintiu, lovindu-1 atît de dur, încît a trebuit să fie înlocuit din post și dus la spital. Pînă la urmă, „potolit11 de muncitori, lui V.R. 1 se pregătește una rece.

,N-ați auzit
de frații 
mei ?“

»>

„Vă scriu cu mare durere în suflet și cu ultima mea speranță...11 Așa își începe scrisoarea, adresată rubricii noastre, Nico- lae A. Istrate, muncitor la Hidrocentrala de pe Lotru (oficiul Ciunget, Bloc 36, ap. 10). „M-am adresat, pînă acum, de ani de zile, tuturor autorităților, pentru a putea da de urma fraților mei, dar fără folos. La dv. mi-a rămas ultima speranță11... Semnatarul scrisorii povestește împrejurările în cafe si*a pierdut pe cei doi frați : Dumitru (născut în 1933) și Va- sile (născut în 1942). în 1946, rămași fără părinți, Nicolae era argat, iar cei doi locuiau într-o căsuță singuratică, în mijlocul cimnului, la punctul Recea, a- parținînd de comuna Plugari — Iași, de unde au fost duși, de primărie, la un orfelinat din Iași. „De aici le-am pierdut urma și nu mai am liniște. Dacă află cineva ceva din toată inima veste11.Și noi adresăm minte.
Ultima 
fotografie

După mai multe cești de țuică 
fiartă, A. Sinea, N. Bulacu și 
C. Bădiță din Vaideeni (Vilcea) 
au făcut-o fiartă. Unul din cei 
trei tineri a avut ideea ca prie
tenia lor să fie imortalizată, 
chiar atunci, intr-o poză. Primii 
doi n-au găsit un loc mai potri
vit de fotografiat decit un stilp 
de înaltă tensiune. Cățărîndu-se 
pînă in virful lui, in momentul 
in care au vrut să-și dea mina, 
cei doi s-au dezechilibrat, au 
atins firele și au fost electrocu
tați. Primul, A.S., a murit pe 
loc, Iar al doilea, N.B., a fost 
salvat, ca prin minune, la spita
lul din Horezu.

Setea — sete, 
pofta — poftă

Făcindu-și rondul de noapte, 
in cadrul pazei obștești, N. Do- 
brin din comuna Arpașu 
Jos (Sibiu) a observat o

„Să-ți faci iarna car și vara sa- , nle", propune un dicton românesc, vechi de cînd lumea. Altfel spus, îndeamnă să-ți pregătești treburile din vară acum, iarna, cînd timpul nu presează chiar atît de mult, cînd poți face totul pe-ndelete, calculat. Ceea ce și fac, în aceste zile, comuniștii din comuna Valea Mare, județul Dîmbovița. „Bine calculat" se desfășoară aici, în aceste zile, și o intensă muncă politică de masă, realizată In forme diverse, cu un obiectiv clar : dezvoltarea conștiinței socialiste a țăranilor cooperatori, creșterea responsabilității lor față de bunul mers al cooperativei agricole de producție.Un plan bogat și concret, minuțios elaborat de comitetul comunal de partid se transpune în viață aici la fel de minuțios, punct cu punct. Acum, în mijlocul iernii, o bogăție de fapte, de reușite atestă rodnicia activității comuniștilor, a seriozității cu care privesc și organizează munca po- litico-educativă.Cîteva rînduri doar despre agitatori. La Valea Mare nu sînt mulți. Circa 50. Dar ce mare forță de înrîurire au ! Iată doar un singur exemplu :— Iarna aceasta, ne spune tovarășa Stela Neacșu, președinta C.A.P. din localitate, am avut multe treburi. Și afară-i frig, oamenii trag pe lingă casă, mai intîi trebuia să prevenim excesul de umiditate, adică să săpăm șanțuri și canale de scurgere. Singuri n-am reușit. Atunci am făcut apel la organizația de partid, la agitatori. S-au dus, ca și in alte rînduri, la casele cooperatorilor, au discutat cu cite unul, pe grupuri de familii. Le-au vorbit ca de Ia om la om, spunîndu-le că nu poate să le fie indiferentă recolta viitoare. Și nu le-a fost. Am efectuat pînă acum 6 500 m 1 de canale, iar alți 1 500 m 1 i-am finisat. De asemenea, am făcut tăieri de coroană la circa 2 000 de pomi. Lucrările continuă. Zilnic ies pe cîmp zeci și zeci de cooperatori. Bineînțeles, agitatorii sint în mijlocul lor, constituie exemple demne de urmat.O prezență bine definită are Ia Valea Mare și agitația vizuală. De la intrarea în comună și pînă la celălalt capăt al său, cale de peste 8 kilometri, sînt înșirate, de o parte și de alta a șoselei, din loc în loc, 60 de panouri. în culori vfi, atrăgătoare, ele îndeamnă și cheamă la muncă rodnică, exemplară, relevă sporurile de producție ce trebuie rea-, lizate în comună, cantitatea de produse agricole ce va fi livrată la fondul centralizat al statului în 1974. Interesantă, sugestivă este, de asemenea, expoziția permanentă de planșe, grafice, afișe, diagrame în- fățișînd „Dezvoltarea economico-so- cială a României în anii 1971—1975“ de la consiliul popular comunal, plasată într-un loc deosebit de frecventat și care reține atenția a numeroși locuitori ai comunei.Cu multă inventivitate sînt realizate aici și alte forme de agitație vizuală. La consiliul popular, spre exemplu, pe un ax rotativ, s-au montat șase „palete". Pe fiecare, foto

grafii tn antiteză — „Ieri și azi In viața comunei" : cum arătau casele în trecut la Valea Mare — cîteva din cele 400 case noi construite aici ; drumuri desfundate — șoseaua asfaltată care traversează comuna ; de Ia fosta doftoroaie — la moderna clădire a dispensarului ; micuța școală din trecut cu două săli — 6 școli noi azi, cu 19 săli de clasă, 29 cadre didactice și 518 elevi.Reține atenția și un alt panou — „Fruntași în muncă și în viața obștească" — întîlnit la căminul cultural. Este simplu, dar plin cu portrete sau fotografii ale unor grupuri de oameni. în mijloc, pe o hîrtie, o explicație scrisă caligrafic — la fel de simplă : „Din mulțimea de fruntași ai obștei, lor li se cuvine onoarea de a sta la acest panou. In tot ce au făcut au depus muncă, pasiu
însemnări despre munca politico-educativă 

a organizației de partid din comuna Valea Mare 

județul Dîmbovița

ne, dăruire — au fost exemple demne de urmat. Cinste lor" !Ne-am oprit îndelung în fața gazetei de perete de la C.A.P. : — o adevărată „combină politică", cum i se spune mai în glumă mai în serios. Practic, sint trei vitrine tra- pezoidale, zidite într-un perete. In stînga — panoul de onoare, din care menționăm fotografiile cooperatorilor Ana Minoiu, care a depășit producția de struguri cu 120 kg la hectar, Gheorghiță Voicu, realizatorul unei producții suplimentare de 1726 kg porumb la hectar în condițiile efectuării lucrărilor în acord global. In mijloc — pe un panou — trei prticole despre sarcinile ce revin comuniștilor în perioada de iarnă pentru gospodărirea furajelor, aplicarea îngrășămintelor și efectuarea lucrărilor din pomicultură. în dreapta — „Să cunoaștem legile, hotărîrile", un alt panou pe care se afișează diferite extrase din legi, hotărîri mai importante, articole din presa centrală. In comună există încă două gazete cetățenești și două satirice — „Reflector" și „Ghimpele" — care redau, într-o varietate de forme, diferite aspecte pozitive ori critice din viața comunei.— în munca politico-educativă, spupea Iliuță Dinu, locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid, participă cu un înalt simț de răspundere cadrele didactice, inginerii, specialiștii, practic, toți intelectualii satului. Pe bliza unui program întocmit de comitetul comunal dei partid, ei au fost incluși în colectivul de conducere al căminului cultural, al universității agrozootehnice, al cercului de cultură și educație socialistă, în comisia de răspîn- dire a cunoștințelor științifice, în brigada artistică de agitație ș.a. Ei aduc o contribuție însemnată la acțiunile susținute sau în curs de desfășurare la căminul cultural. Amintesc, între altele, expunerile — „Tabloul general al dezvoltării patriei în anii cincinalului 1971—1975", „Ridicarea nivelului material și cultural al poporului — țel suprem al politicii P.C.R.", „A XXX-a aniversare

a eliberării — moment glorios !n istoria României" ; simpozionul — „Cooperativa noastră învață, produce și educă" ; consfătuirea — „Căile creșterii producției de lapte, lină și carne în sectorul zootehnic" ; serile de calcul despre acordul global ; masa rotundă •— „Munca politică educativă — factor esențial în dezvoltarea conștiinței socialiste a țăranilor cooperatori". în cadrul ciclului Călătorie pe hartă s-au programat prezentări despre relațiile e- conomice ale României, noi centre muncitorești pe harta industrială a județului Dîmbovița etc.La căminul cultural se desfășoară și o bogată activitate cultural-educa- tivă. Un cor de 70 persoane, două echipe de dansuri, un grup vocal și o brigadă artistică de agitație reprezintă, realmente, un centru de atracție spre care gravitează tot mai mulți țărani cooperatori și care aduc astfel o contribuție prețioasă la acțiunile educative. Numai iarna aceasta, spre exemplu, brigada artistică de agitație a prezentat de două ori spectacolul „Doi cu sapa, cinci cu mapa", precum și cele intitulate — „Cu brigada prin comună" și „Harap Alb și Ileana Cosîn- zeana din Valea Mare", bucurîndu-se de un binemeritat succes.Cum era și firesc, o grijă deosebită se acordă educării tineretului. Organizația de partid îndrumă organizațiile U.T.C.' să desfășoare acțiuni cit mai atractive, variate, cu un bogat conținut educativ. Ca urmare, de două ori pe săptămînă la căminul cultural au loc asemenea manifestări. Cu prilejul „Joii tineretului" se organizează dezbateri pe teme de e- tică, responsabilitate civică, orientare profesională. Au avut loc, de asemenea, manifestările „Bătrinii satului vorbesc tinerilor" și „Să le urmați exemplul", în cadrul cărora cițiva comuniști au vorbit despre meseria lor, despre idealurile lor de viață.Interesante acțiuni au loc In cadrul Universității populare (67 cursanți) organizată pe trei cercuri: viticultură și pomicultură, cultura mare, zootehnie. în afara temelor strict profesionale, a lecțiilor de la televiziune urmărite in colectiv miercuri după-amiază, a unor tilme documentare, au loc, frecvent, dezbateri pe teme privind apărarea și dezvoltarea averii obștești, calitatea lucrărilor ș.a. Deseori, dezbaterile au avut loc la cabinetul de științe sociale, excepțional de bine dotat : reținem lecțiile prezentate prin diapozitivele despre istoria României, istoria filozofiei, modurile de producție capitalist și socialist, materialismul dialectic șl istoric, industria României, precum și diversitatea de planșe, grafice,, diagrame, broșuri, pliante, colecții de ziare și reviste existente aici.Așadar, la Valea Mare o campanie cedează locul alteia, chiar dacă afară e frig și gerul mușcă cumplit. O intensă muncă politico-educativă se înscrie organic în tot ceea ce se face acum, iarna, ca să avem la vară o recoltă bogată.
Ioan VLANGA

Noul spital din Buzâu care va fi dat în curind in folosință Foto : E. Dichiseanu

Un schimb de păreri lingă sediul 
Direcției generale I.T.B.

(Urmare din pag. I)și 33—B—7377. Ultimul, bineînțeles, gol. Rămînem în stație să vedem ce se întîmplă în continuare. Povestea se repetă. Pînă la 6,47 nu mai trece nici o mașină. Pentru ca, deodată, să apară in stație două autobuze (1694 și 1720). Iar trec 10 minute și™ nimic. Acum — ați înțeles — vine „pachetul" ! La 6,58 apar trei mașini deodată : 1706, 1709 și 1827 (numere I.T.B.).Ce se întîmplă ? De ce circulă mașinile alandala 7 Se dereglează graficul lor pe traseu din cauza condițiilor atmosferice ? Să vedem. A- jung la capătul de linie Barajul Dunării (de unde pornesc traseele 42, 40 și 92). Notez în fugă mersul mijloacelor de transport. Mașinile pleacă sau vin tot în grupuri : autobuzul nr. 1827 pleacă în cursă odată cu 1762, 1828 și 1709. Pe linia 40 autobuzele au plecat astfel : nr. 1798 — la ora 7.20, 1799 — după 4 minute, 1313 — după 2 minute, 1704 după 5 minute, 1826 — pleacă ținîndu-se lanț cu 1835, 1791 ; 1857 pleacă după 7 minute, 1795 după 3 minute. Pe linia 92 „graficul" a fost următorul : 4258 — a plecat la 7,28, 4230 — o dată cu 4258 și 4663 (după 6 minute), 4231 — după 1 minut, 4655 — odată cu 4231. După „pachete" urmează, firește, golul : de la ora 7,38 pînă la 8,06 n-a mai plecat nici un troleibuz, în schimb, la ora 8,06 și-au făcut a- pariția 6 troleibuze deodată : 4613,4614, 4272, 4625, 4245, 4241.Te apucă durerea de cap.— Oprește-te puțin. Multe dintre cele povestite de tine le cunosc a- proape toți călătorii. Le cunosc pînă și acei călători care se grăbesc, indiferent unde merg, se reped ca la luptă pe scările tramvaielor, se îm- brîncesc, se insultă. Asupra cetățeanului care nu știe să călătorească civilizat vom reveni însă în mod special. Acum alta e întrebarea : dintr-o duzină de reporteri nu s-a interesat nimeni, acolo, la fața locului, de ce nu pun capăt acestor situații oamenii I.T.B.-ului — controlorii și dispecerii.— Am încercat eu — tremură In aerul rece vocea lui Aurel Papadiuc. Eram pe la 5—6 seara pe traseul liniei 111. Din cauza înghesuielii, practic, nu te puteai mișca, iar cei care vor să coboare pe traseu sînt duși cu multe stații mai departe.

Cam așa decurge transportul în comun, seară de seară, pe traseul liniei 111. Timp pierdut, nervi, înghesuială și nasturi săriți de la haine.Am cerut explicații controloare! de cap de linie — din bd. Macaralei.— Sint redactor la ziarul „Scîn- teia". Am dori să ne spuneți de ce nu circulă mașinile pe linia 111.— Nu vă pot da nici o relație. Nici cum mă numesc. Așa sună ordinul. Așteptați o clipă. Și, grăbită, controloarea face un apel la telefon. „Alo, domnișoară, dă-mi te rog serviciul circulație. Sînt 3145, controloarea de cap de linie din Macaralei. Am un tovarăș de la ziarul „Scînteia" care se interesează de mersul mașinilor pe linia 111. Vorbiți dv. cu dinsulIau receptorul :— Vă rog să ne spuneți cîte mașini trebuie să se afle acum pe traseul liniei 111 ?— Tovarășe, cunoaștem perfect situația, dar nu am competența să vă dau nici o relație. Poate găsesc pe cineva din conducerea depoului.— Și conducerea depoului ce ți-a spus Papadiuc ?— Ei, se înțelege, „nu era nimeni pe acolo". Dacă n-au voie să spună oamenii nici cum îi cheamă 1Tocmai cind se crăpa de ziuă, iar noi ne edificasem pe deplin, cînd știam de ce ies din depouri tramvaiele „pachet", de ce nu merg toate autobuzele, de ce întîrzie și unele și altele ș.a.m.d. — de după zidurile Direcției generale I.T.B. mai apăru o ...căciulă ! Așadar, nu le numărasem bine. Fuseserăm nouă, nu zece!— N-am putut ajunge la timp — ne aruncă I. Teodor scuzele de la distanță. Am așteptat prea mult în stație pe 84. Trecuse de 5 dimineața și tot nu venea. în fine, apare troleibuzul cu turul 34. Toată lumea se îndreaptă spre el. Deziluzie. Șoferul Florian Alexandru coboară și spune că nu poate pleca în cursă. Ne interesăm de ce ? „Compresorul este înghețat și frîna nu funcționează. Așa se intimplă în fiecare dimineață. Am stat în garaj o jumătate de oră numai ca să dezgheț conducta. Dar dacă nimeni nu verifică mașinile, rămînem în pană pe traseu".Vin trei troleibuze, tururile 43, 40 și 42, în care oamenii din stație reușesc să se urce. Urmează însă o pauză de 15 minute în care nu mai apare nici un troleibuz. Urmează iar o

de ei. îl rog să-mi dea deaceeași rugă-

Deși sintem in miez de Iarnâ. oamenii muncii din agricultura se pregătesc pentru lucrările agricole de 
primăvară. Fotografia noastră înfățișează un aspect din activitatea mecanizatorilor de la secția S.M.A. Stoică- 

nești — Olt, la repararea tractoarelor

de 
„„„ _______ , _ __________ fe
reastră deschisă la bufetul din 
comună. „Măi să fie, cită ne
glijentă la gestionarul ăsta ! 
Dacă o vedea unul cu gind 
rău ?“ Și tot zgilndu-se

comună.

el la 
fereastră și, prin fereastră, la 
sticlele cu băuturi dinăuntru, 
l-a prins o sete grozavă. .Noap- 
te-noapte, el de pază-pază, bău- 
turica-băuturică, pofta-poftă și... 
zdup, înăuntru. După ce a luat 
toți bănuții din tejghea, s-a tot 
„cinstit" cu rachiu, pînă s-a... 
încălzit peste măsură. Acum 
așteaptă să vadă cit o să i se 
dea, să se și „răcorească".

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
(I corespondenții „Scinteli"

A,

r

i

---?

serie de 4 troleibuze și din nou o pauză. „De ce vă mirați că nu vin la timp troleibuzele ? — ne întreabă mirată și ea, taxatoarea de pe troleibuzul nr. 4314. Uneori, nici noi, cei de la I.T.B., nu avem cu ce ajunge la depou. Azi dimineață, la ora 4, peste 50 de angajați ai I.T.B.-uIui au mers pe jos, toată Calea Grlviței, pentru că nu au găsit o mașină de serviciu sau de noapte ca să ajungă la garajul Bucureștii-Noi".Care va să zică !— Ei, hai să intrăm In direcție, că a venit și directorul general — propuse Ilie Ștefan.— Sînt împotrivă — sări Dan Oze- ranski. Dacă pătrundem toți 10 la tov. Horia Iacob Teiușan, o să i se pară biroul mai aglomerat decit mașina 65 1 ,...Tovarășul director general cunoaște o mulțime de fapte pe care subsemnatul, în calitate de delegat, i le pune pe masă. E de acord cu tot ce spunem ; ne furnizează și date suplimentare. Dar noi cunoaștem sau nu cauzele obiective 7 Aaa, le cunoașteți 7 Discuția e amabilă, plăcută, iar tov. director, un foarte bun interlocutor. Ne spune că acum e mai greu, dar se vor lua măsuri, că a început o școală specială pentru cadre I.T.B., că sînt gata 8 cămine speciale, curse speciale, sancțiuni drastice...E adevărat, întreprinderea de transporturi are — cum spuneam — foarte multe greutăți obiective. O înțelegem și o înțeleg și cetățenii. Dar ceea ce rămîne de neînțeles se referă numai la ordinea pe care ar trebui s-o facă în propria casă.
In ce ne privește, vom revent.

SPOREȘTE ZESTREA j I COMERCIALĂ i A CRAIOVEI I Pentru unitățile comercialei din Craiova, anul care a trecut a fost bogat nu numai în reall- ) zări privind îndeplinirea planu- i lui la desfacerea mărfurilor in- J dustriale și alimentare, ci și l prin darea în folosință a unui J mare număr de unități comer-
LA 29 IANUARIE

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 
DUPĂ 0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂAdministrația de 1 Stat Loto Pronosport ț organizează, în ziua i de 29 ianuarie 1974, o 1 tragere excepțională i Loto după o nouă for- mulă tehnică. Se vor ț efectua 6 extrageri l din care : 3 extrageri > de cîte 8 numere din l 90, efectuate în con- tinuare și alte 3 ex- ț trageri de cîte 6 nu- t mere din 90, efectuate ' in continuare. In to- 

i tal vor fi extrase 42 ’ de numere cîștigă- i toare.' Noua formulă teh- 
ț nică, după care va < avea loc tragerea ex- ‘ cepțională Loto din 29 ianuarie, oferă mari
l_____ _____________

avantaje participanți- lor : se vor efectua 6 extrageri în loc de 5 ca pînă acum ; se vor extrage cu 13 numere mai mult, adică 42 față de 29 ; biletele de cîte 5 lei participă la 3 extrageri de cîte 6 numere, în loc de numai 2 extrageri ca pină acum ; se vor atribui cîștiguri pentru 3 numere din 18 și din 24 extrase ; valoarea unitară a celui mal mare premiu a sporit de la 70 000 lei la 100 000 lei.în afară de premii 
in bani (fixe și variabile) la tragerea excepțională Loto din 29
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Grigore, Gri
gore, meștere 

Grigore...
Legenda spune că ceea ce Meșterul Ma- nole construia ziua se dărima noaptea. Pentru ca zidirea sa să nu se prăbușească, 

Grigore Uță — București, Calea Giulești nr. 288 — a schimbat tactica : a construit noaptea. Spre surprinderea sa, _ construcția a avut aceeași soartă — s-a dărîmat. Dar să luăm lucrurile de la capăt.în urmă cu cițiva ani, între S. C. — în calitate de vînzător — și soții Eugenia și Grigore Uță — în calitate de cumpărători— a intervenit un contract. Contract prin care S.C. le ceda soților Uță o parte din proprietatea sa de la adresa de mai sus— un imobil și 340 mp teren. Proprietate care a fost despărțită de restul gospodăriei lui S.C. printr-un gard — ridicat prin bună învoială. Numai că soților Uță li s-a părut că au fost trași pe sfoară cu... un metru pătrat ! Și, atunci, s-au decis să curme ei înșiși... „ilegalitatea" : intr-o noapte au distrus gardul dintre cele două proprietăți și și-au ridicat o „con-
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

strucție" de un metru pătrat pe proprietatea lui S.C.Hotărîrea instanței : cîte 2 000 lei amendă penală pentru fiecare dintre soți. Inclusiv obligația de a dărima... construcția !Paradoxal, soții Uță sînt însă „în dificultate" din alt punct de vedere : cu ocazia uneia dintre expertizele dispuse de instanță s-a constatat că ei nu numai că sint in posesia întregii suprafețe de teren cumpărate, dar au în plus... 1,93 mp teren !
„Nepriceput" 

la hirtii, 
priceput 

la prietenii
I.C.R.A.L. — Giulești, strada Constantin Miile nr. 12.Pentru fals în acte publice, uz de fals și înșelăciune în dauna avutului obștesc, Ștefan Cîțu, maistru, este judecat în sala clu

bului Întreprinderii, în fața foștilor săi tovarăși de muncă. în loc să întocmească actele de plată a lucrărilor corect, potrivit muncii efectiv prestate de echipele în subordine, Șt. C. le „suplimenta11... cu lucrări fictive : ba făcea un zid, ba o cornișă... în sfirșit, construia nu glumă... pe hîrtie ! Lucrări pe care tot el le plătea... din buzunarul obștii 1— Am greșit, onorată instanță ; nu mă prea pricepeam la hirtii...Răsfoim actele dosarului. Ciudată nepricepere ! Unele acte sînt întocmite corect, altele incorect ! Iar „greșeala" privește mereu și mereu aceiași oameni 1Pentru cei 14 840 lei astfel sustrașl, Șt. C. a fost condamnat la 3 ani închisoare. Timp in care va Învăța, sperăm, nu numai ce înseamnă cinstea, ci și... imparțialitatea 1
Logica 

pumnului
— Actul este ilegal, onorată instanță. E- liberarea lui s-a făcut de către un organ necompetent. Vă rog să țineți seama de

iianuarie se vor atri- | 
bui autoturisme „Da- i cia-1300" și „Skoda 1 S-1100", precum și i 
excursii in U.R.S.S. / pe itinerariul Moscova ț— Alma Ata — Taș- 1 kent — Buhara, Sa- > markand — Dușamba i— Ashabad (cu trenul Jșl avionul, pe o du- ' rată de circa 20 de l zile). ’Depunerea biletelor i cîștigătoare se va face l pînă In ziua de sîm- ‘ bătă, 2 februarie 1974, i la ora 13, în orașele i reședință de județ și J pină vineri, 1 februa- ț rie 1974, la ora 13, în t celelalte localități.

cererea mea și să solicitați — organelor In drept 1 — un act legal 1După îndîrjirea cu care vorbește în fața instanței — Judecătoria sectorului 7 din Capitală — se pare că inculpatul I.P.Gh. — a fost victima unei grave încălcări a legii, a unei flagrante nedreptăți. $i totuși, răsfoind dosarul...Cu cîteva luni în urmă, la una din ușile imobilului in care locuiesc soții P. Gh. suna o femele — soția inculpatului, E. P. Gh. Bătută, sumar îmbrăcată, cu hainele rupte — așa cum reușise să scape din miinile... soțului. în urma unei divergențe de păreri, acesta nu găsise cu cale să-și impună punctul de vedere decit cu... pumnul. Pentru a se reface, soția a avut nevoie de 
15 zile îngrijiri medicale. Lucru constatat prjn certificat medico-legal de către organele de specialitate ale județului Ilfov — actul contestat cu atita vehemență in instanță.Deși certificatul era perfect legal — victima lucrează pe teritoriul județului în cauză — pentru înlăturarea oricărui dubiu președintele completului a admis cererea inculpatului, a dispus efectuarea unei expertize medico-legale de către organele de specialitate din municipiul București. Rezultatul 7 Același : ca urmare a agresiunii soțului, E. P. Gh. a avut nevoie de 15 ’zile îngrijiri medicale 1Notăm soluția instanției: 4 000 lei amen

*
*

claie noi. AStiei, m caruereie Piața Gării, Valea Roșie și Craiovița Nouă au fost struite șl date în folosință mari complexe comerciale cu unități de produse textile și alimentare, legume și fructe etc. în vederea creării de spații merciale corespupzătoare din credite de mică mecanizare și din cheltuieli de circulație au fost amenajate în clădiri vechi două bazare cu un mare număr de unități de desfacere a produselor de galanterie, mărunțișuri, textile, de uz casnic etc., precum și 13 unități alimentare de tip magazin în cartierele mărginașe. Totalul suprafeței comerciale a sporit anul trecut în orașul Craiova cu 6 650 mp.— Anul 1974 va fi și mai rodnic din acest punct de vedere — ne-a spus tovarășul Gheorghe Ghițoiu, director adjunct al Direcției comerciale județene Dolj. Atît din investiții, cit și din fonduri proprii se vor construi unități comerciale cu o suprafață de două ori mai mare

con-
co-

decit în anul trecut.
Nlstor ȚUICU
corespondentul „Scinteli"

*
țIA

dă penală. Ilegale erau, deci, nu actele din 
dosarul instanței, ci... actele de violență 
ale soțului !

Bigamul
Judecătoria Slatina. I. C. i~ In virstă de 27 ahi — este trimis in judecată pentru bigamie. Deși căsătorit de aproape patru ani — cu M.C. — inculpatul s-a mai căsătorit o dată — cu N.G. I...Procesul se apropie de sfirșit. După cuvenitele mustrări aduse vinovatului (care, in paranteză fie spus, a declarat că totul a fost doar... un capriciu), președintele instanței i se adresează și lui N.G. — victima. îi arată ușurința de care a dat dovadă în alegerea făcută — N.G. s-a hotă- rit să-l ia de bărbat pe I.C. numai după... citeva ore de cind se cunoșteau — o statuie să fie mai atentă in relațiile pe care le statornicește...Spășită, N.G. dă aproape tot timpul din cap — în semn de aprobare. Apoi cere și ea cuvîntul :— Așa e, tovarășe președinte ; da, eu n-am bărbat de lăsat. De aceea, vă rog, divorțați-I de prima soție !Fără comentarii.

Tltus ANDREI

/
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Chemări la întrecerea
socialistă

PENTRU PROGRESUL Șl MAI RAPID AL ECONOMIEI
W •

NAȚIONALE, PENTRU BUNĂSTAREA TUTUROR
I

SPIRITUL
GOSPODĂRESC-

LA NIVELUL
INVESTIȚIILOR!

(Urmare din pag. I)

Combinatul de celuloză Imreprinderea județeană
o producție suplimentară in valoare de cel puțin 5 milioane lei, înființîn- du-se """ ’ ' ’Iută. 250 noi unități și puncte pentru primiri de comenzi.Sarcina de plan la export se va depăși cu cel puțin 200 mii lei va-

si hîrtie Suceava de industrie locală Bacău
către toate unitățile din industria 

celulozei și hîrtiei
către toate unitățile de industrie 

locală din țară

Se va realiza un beneficiu suplimentar de 3 milioane lei.Productivitatea muncii va crește peste sarcina de plan cu 2 la sută la activitatea comercială și cu 3 la sută la producție și prestări de servicii.• Cheltuielile materiale vor fi reduse față de plan cu 1,5 milioane lei, îndeosebi prin reducerea cheltuielilor de administrație și gospodărești cu 900 000 lei și a consumului de carburanți, lubrifianți și energie electrică cu 450 000 lei.• Se va califica la locul de muncă prin cursuri de gradul I un număr de 90 de lucrători, și se va asigura perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor de la toate nivelurile.
• Depășirea planului la producția globală și la producția-marfă cu 10 milioane lei. Producția suplimentară se va concretiza în : 500 tone celuloză ; 500 tone hîrtie ; 3 000 000 saci, din care 1 500 000 din producția suplimentară de hîrtie și 1 500 000 prin reducerea consumului specific de hîrtie la fabricarea acestora ; 300 tone confecții din carton ondulat ; 100 tone mucava.• Depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii cu 2 500 lei.• Depășirea planului de export cu 1 milion lei valută.• Realizarea peste plan a 4 lucrări de cercetare cu caracter aplicativ, cu o eficiență economică de minimum 1 milion lei.• Depășirea planului la autodotări cu 500 000 lei.• Reducerea cheltuielilor totale de producție cu 1 milion Iei față de prevederile planului.• Depășirea planului de beneficii cu 1 milion lei.• Realizarea, față de consumurile anului 1973, a următoarelor economii : abur — 22 500 tone la secțiile de fabricație ; gaz metan — 1,15 milioane mc ; energie electrică — 1 milion kWh ; lemn — 6 900 mc, prin valorificarea mai bună a masei lemnoase ; fibră — 2 500 tone, ca urmare a îmbunătățirii circuitelor existente și întăririi disciplinei tehnologice.

• Depășirea planului producției globale și marfă cu 1 la sută și a planului in unități naturale la confecții metalice cu 500 tone, la agregate de balastieră cu 200 000 mc și la mobilier din lemn cu 1 milion lei.
o Livrarea suplimentară de mărfuri către fondul pieței in sumă 1 000 000 lei și la export de 100 009 lei valută.Reducerea planului de cheltuieli la 1 000 lei producție-marfă de Direcția județeană de postă

1 leu.
cuRealizarea de beneficii peste plan în valoare de 1 000 000 lei. Îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelorÎmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor cu sută și a indicelui de folosire a timpului de lucru al muncitorilor la sută.Extinderea volumului cooperării cu unitățile republicane cu

si telecomunicații Prahova
către toate întreprinderile și unitățile

Întreprinderea de prospecțiuni

2,3 la cu 0,8•8 000 000 lei.• Acțiunea de modernizare a tehnologiilor de fabricație și introducere a progresului tehnic se va concretiza prin asimilarea peste plan a 20 noi sortimente, elaborarea unui număr de 19 studii și cercetări, experimentarea a 14 noi procedee tehnologice și modernizări ale celor existente, precum și reproiectarea a 10 produse.• Folosirea judicioasă a combustibililor și energiei, ceea ce va duce,comparativ cu anul 1973, la următoarele economii : 255 tone combustibil lichid ; 920 Gcal energie termică ; 426 MWh energie electrică ; 10 tone benzină. .• Cuprinderea in cursuri de calificare și perfecționare a pregătirii profesionale a unui număr de 2 500 salariați.a. Se vor îmbunătăți condițiile de muncă și viață ale salariaților prin montarea a 7 instalații de ventilație, asigurarea a 224 locuri în cămine și a 4 săli pentru servirea mesei.

de poștă și telecomunicațiiDepășirea planului de venituri cu 2 900 000 lei prin : folosirea mal a capacităților existente în centralele telefonice și telegrafice ; mon-

si explorări geologice I Direcția județeană de drumuri
„Maramureș" - Baia Mare \ si poduri Buzău
către toate întreprinderile 

de prospecțiuni și explorări 
geologice

către toate direcțiile județene 
de drumuri și poduriVîi; . inodoo n>.ii• Depășirea planului de rezerve de minereuri neferoase la categoriile B+C! cu 10 la sută și reducerea cheltuielilor cu 5 lei/tona de minereu explorat, ceea ce va contribui la îndeplinirea planului cincinal în patru ani și jumătate.• Intensificarea lucrărilor de cercetare geologică în vederea atragerii în circuitul economic înainte de termen a trei zăcăminte noi.• Depășirea planului fizic de lucrări cu 300 metri galerii șl 1 000 metri foraje.• îmbunătățirea indicatorilor tchnico-economici prin : depășirea vitezei de avansare în galerii cu 5 la sută, a vitezei de foraj cu 4 la sută față de plan și reducerea timpului de montaj al instalațiilor de foraj cu 3,5 la sută• Extinderea metodelor de susținere a lucrărilor miniere prin înlocuitori ai lemnului, in proporție de 50 la sută din totalul lucrărilor susținute, ceea ce va contribui la reducerea consumului anual de lemn de mină cu 500 mc.• Diminuarea consumurilor de carburanți, lubrifianți și energie, în medie cu 3 la sută față de norme, ceea ce va duce la economisirea a 251 tone carburanți, 15 tone combustibil și 600 000 kWh, precum și reducerea cheltuielilor materiale cu 2 la sută.• Depășirea planului de beneficii cu 500 000 Iei.• îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților prin : extinderea cu 5 la sută, față de realizările anului 1973, a mecanizării la încărcarea materialului derocat, ameliorarea microclimatului în subteran, creșterea spațiului de cazare cu 100 paturi, în special pentru personalul din șantierele izolate.• Calificarea a 129 muncitori și perfecționarea calificării unui număr 

de 547 salariați.

■r.:; ’ \ l ....... . 1 ■■ - ' iu OțUl/UI II• Depășirea planului fizic la drumuri, cu imbrăcăininți ușoare, cu lă Solicitanții de servicii, la sută, prin organizarea mai bună a muncii, sporirea contribuției inmtmcă a cetățenilor și asigurarea în regie a tuturor agregatelor de fnasă ; ridicarea stării tehnice a rețelei rutiere prin pietruirea a 25 km de drumuri de pămint.• Sprijinirea consiliilor populare comunale pentru depășirea cu150 km a planului de întreținere a drumurilor ce se execută prin contribuție in muncă.
0 Darea în funcțiune cu 30 zile înainte de termen a 2 poduri de beton armat și realizarea unei economii de 2 000 lei pe metru de pod, realizînd în acest scop prin autodotare unele utilaje, precum și un stand de prefabricate.• Proiectarea în regie a tuturor documentațiilor tehnice, obținîndu-seeconomie anuală de 500 000 lei.• Reducerea costurilor lucrărilor cu 500 000 lei prin folosirea rațională a combustibilului, energiei și materialelor, precum și prin reducerea cu 5 la sută a distanțelor de transport de la stațiile de sortare la cele de produs mixturi asfaltice.
0 Creșterea cu 5 Ia sută față de anul 1973 a coeficientului de folosirea utilajelor și a mijloacelor de transport.
0 Calificarea la locul de muncă a unui număr de 50 muncitori în meseriile specifice activității de drumuri și perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.

o

meșteșugărești din județul Urges
Institutul de proiectare către toate unitățile cooperației 

meșteșugărești

II Proiect-București"
către toate institutele 
de proiectare județene• Pregătirea și asigurarea documentațiilor pentru executarea lucrărilor de investiții și construcții din anul 1975 prin elaborarea și predarea către beneficiari, pînă Ia 30 mai 1974, a proiectelor de execuție pentru lucrările de locuințe și social-culturale ce vor fi date în folosință în anul 1975 și scurtarea termenelor de predare la proiectele elaborate în 1974 cu 2 500 zile față de termenele contractuale.• Elaborarea pînă la 20 august 1974 a detaliilor de sistematizare pentru centrele civice ale tuturor comunelor subordonate municipiului București.• Fundamentarea și pregătirea investițiilor de locuințe și social-culturale pentru cincinalul 1976-1980 prin elaborarea pînă la 30 martie 1974 a propunerilor de amplasamente pentru construcțiile de locuințe ce se vor realiza în cincinalul 1976—1980, întocmirea pînă la 30 septembrie 1974 a detaliilor de sistematizare pentru toate amplasamentele construcțiilor de locuințe și social-culturale ce se vor realiza în 1976 și elaborarea a 3 secțiuni refolosibile de locuințe în care se vor urmări îmbunătățirea funcționalității, confortului și aspectului arhitectonic, creșterea gradului de

e Depășirea planului producției-marfă și ai prestărilor de servicii industriale și neinduștriale cu 5 200 000 lei, adică cu 2 la sută, și a livrărilor la export cu 200 000 lei valută.• Depășirea cu 1 G00 000 lei, adică cu 2 la sută, a livrărilor către fondul pieței, dînd numai produse de bună calitate șj realizînd un număr de peste 300 sortimente noi.• Diversificarea, în continuare, a nomenclatorului de prestări de servicii către populație,și înființarea unui număr de 35 unități noi; asigurarea servirii demne,' prompte și civilizate a tuturor clienților.• Prin utilizarea judicioasă și cit mai completă a fondurilor fixe productive și a forței de muncă se va obține la 1 000 lei fonduri fixe o producție cu 10 la sută mai mare decit în anul 1973.
” o Reducerea prețului de cost cu 2 lei ia 1 000 lei produeție-marfă, obținînd economii peste plan de 520 000 lei și un beneficiu suplimentar de 750 000 lei.• Se vor asigura instruirea practică a 550 noi muncitori prin diferite forme de calificare și perfecționarea pregătirii profesionale a unui număr de 2 400 cadre.

Uniunea județeană si întreprinderea
ționalității, confortului și aspectului arhitectonic, creșterea gradului industrializare și a eficientei economice. economică județeană

de proiectare, reducînd productivității muncii pe de plan pe 1974 și utili- de 95 la sută la locuințe a cooperativelor de consum Ilfov• Utilizarea eficientă și sporirea capacității durata de elaborare a proiectelor prin creșterea proiectant în medie cu 500 lei față de sarcinile zarea proiectelor tip și refolosibile în proporție și de 85 la sută la obiectivele social-culturale.• Extinderea utilizării in proiecte a soluțiilor care să ducă la creșterea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantiere în proporție de 90 la sută din numărul total de apartamente ce vor fi date în folosință în anul 1975 și în proporție de 75 la sută la construcțiile social-culturale.• Ridicarea calității proiectelor pentru investițiile anului 1975 prin generalizarea utilizării betonului celular autoclavizat la elementele despărțitoare la toate categoriile de construcții de locuințe cu P plus 10 niveluri, obținîndu-se o reducere a greutății construcțiilor cu 5 la sută și extinderea folosirii elementelor de beton celular autoclavizat armat la pereți, planșee și fațade în proporție de pînă la 75 la sută din volumul total al acestor lucrări la construcțiile social-culturale de serie — creșe, grădinițe, școli, cămine etc — obținîndu-se o reducere a greutății construcțiilor cu pină la 30 la sută.• Reducerea cu 5 000 tone de ciment și 150 mc material lemnos prin proiectele ce se vor elabora in anul 1974, față de cantitățile calculate în baza normelor in vigoare ; utilizarea eficientă a terenurilor pentru construcții, prin extinderea prevederii de spații comerciale și de servire a populației la parterul construcțiilor de locuinje in proporție de 80 la sută.• Pentru reducerea consumului de combustibil se vor studia și elabora proiecte de secțiuni noi de locuințe, cu îmbunătățirea termoizolațiel la elementele exterioare, prin care să se obțină în exploatare o economie de combustibil de circa 10 la sută.

către toate unitățile cooperației 
de consum• In domeniul aprovizionării populației cu bunuri de consum : depășirea ritmică a planului de desfacere cu amănuntul cu 1 la sută, mobilizarea la desfacere — din stocuri’ — a unui volum de mărfuri nealimentare în sumă de 7,6 milioane lei, desfacerea unui volum sporit de mărfuri din secțiile proprii de producție, extinderea unităților de alimentație publică, modernizarea magazinelor și creșterea suprafețelor de expunere a mărfurilor, repartizarea judicioasă a mărfurilor pe cooperative, comune și localități.• In domeniul achizițiilor și valorificării produselor agroalimentarc din sectorul zootehnic se va realiza, peste sarcinile de plan, din crescătorii proprii și din achiziții 15 000 gîște, 50 000 găini, 5 000 curcani, 5 000 porci, 2 500 ovine și 2 000 000 ouă. Se vor asigura și difuza din incubatoare și gospodării proprii 25 000 pui de găină, de curcă și boboci de gîscă, precum și 3 000 purcei.în sectorul de produse vegetale se vor achiziționa peste plan 2 500 tone diverse legume și zarzavaturi, 2 270 tone cartofi, 265 tone ceapă, 30 tone fasole, 1 335 tone tomate, 850 tone varză, 1 000 tone pepeni, 1 800 tone fructe și 700 tone struguri.• In activitatea de prestări de servicii și de producție se va realiza

bună —-- 1------- ,----  -- ... ■?. dXlW , lixvxi-tarea de noi utilaje tehnologice de telecomunicații în spații existente ; devansarea punerii în funcțiune a unor obiective prevăzute in planul de investiții ; continuarea acțiunii de automatizare a telefoniei interurbane ; raționalizarea unor procese de muncă ; creșterea indicelui de folosire a fondului de timp ; întărirea disciplinei în producție.Aceste măsuri vor duce la depășirea productivității muncii cu 1 100 lei pe salariat.• Reducerea cheltuielilor planificate de întreținere și exploatare cu 1 300 000 lei prin : reducerea consumului de energie electrică cu 6 la sută ; a celui de combustibil cu 4 la sută și a consumului de cabluri telefonice, precum și prin folosirea mai intensă a materialelor rezultate din recuperări.• îmbunătățirea calității serviciilor de telefon, telegraf, radio și televiziune, asigurînd funcționarea în condiții optime a instalațiilor de telecomunicații prin : efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere și a reviziilor periodice ; perfecționarea pregătirii personalului.Printre acestea se va realiza : reducerea numărului și a duratei medii de restabilire a deranjamentelor la posturile telefonice cu 15 la sută față de anul 1973 ; reducerea numărului de convorbiri telefonice interurbane întîrziate cu 16 la sută ; reducerea numărului de telegrame întîrzia- te cu 9 la sută.• îmbunătățirea activității de poștă și presă prin : eliminarea îndrumărilor greșite de trimiteri poștale, legături de corespondență și pachete de ziare ; înlăturarea pierderilor și a deteriorărilor obiectelor de mesagerii și corespondență.Se va extinde acțiunea de constituire a brigăzilor de bună servire și educație in scopul îmbunătățirii comportării salariaților in relațiile cu
Oficiul National de Turism

„Camati'-Brasov
către toate întreprinderile 

și oficiile județene de turism din țară, • PeP*?ire? planului de încasări valutare cu 8 Ia sută si lansarea a zone^și^obiective1111' tUriStice not prin Punerea în valoare a unor trasee,• Depășirea planului de încasări din prestații hoteliere și alte acti- vitați cil 3 milioane lei., n * ?e,pașirea plan,u'ui de desfacere a mărfurilor cu amănuntul cu 5 900 000 lei prin : înființarea unei secții tip „Gospodina" și a unei cofetarii ; deschiderea unui bar de zi și a 6 puncte volante de desfacere a mărfurilor alimentare ; reprofilarea unei unități în restaurant pentru cina ; introducerea servirii mesei de prînz în sistem de pensiune la încă 3 restaurante ; introducerea în vînzare a 20 preparate noi de bucătărie îndeosebi cu specific local și 15 produse de cofetărie-natiserie.« îmbunătățirea calității serviciilor oferite turiștilor prin : calificarea la locul de muncă a unui număr de 100 salariați din care 30 bucătari și 70 ospătari ; perfecționarea calificării profesionale a unui număr de 150 de lucrători operativi din activitatea hotelieră și de alimentație publică, prin organizarea de cursuri speciale ; verificarea periodică a cunoștințelor profesionale și instruirea lucrătorilor ; organizarea de concursuri profesionale și schimburi de experiență.• Reducerea cheltuielilor de circulație și prestații planificate cu 500 000 lei.• Depășirea planului de beneficii cu 2 000 000 lei.• Creșterea cu 2 la sută a volumului de activități pe salariat prin : folosirea rațională a forței de muncă ; organizarea în unitățile de alimentație publică și hoteliere a 20 de brigăzi de bună servire ; generalizarea metodei autocontrolului individual și colectiv.
întreprinderea județeană
de gospodărie comunală

si locativă Boli
către toate întreprinderile 

de gospodărie comunală și locativă 
din țară• Creșterea volumului de producție și al serviciilor cu 4,5 la sută față de sarcina de plan prin îmbunătățirea utilizării instalațiilor, mașinilor și utilajelor, precum și prin înființarea unui număr de 10 centre zonale specializate.• Ridicarea calității servirii populației, asigurînd continuitatea serviciilor cu caracter permanent, îmbunătățirea și respectarea graficelor de transport în comun orășenesc și îmbunătățirea activității de administrare, întreținere și reparare a fondului locativ.• Reducerea pierderilor de apă cu 2 la sută și a pierderilor de gaze cu 1 Ia sută prin remedierea conductelor de distribuție, contorizarea consumatorilor și controlul permanent al rețelelor.• Reducerea consumului de combustibil cu 3 000 tone și a celui de energie electrică cu 218 000 kWh, prin optimizarea transporturilor, modernizarea aparatelor și dispozitivelor din centralele termice, ateliere, secții și autobaze.• Depășirea planului de beneficii cu 2,4 la sută.• îmbunătățirea coeficientului de utilizare a parcului auto din dotare cu 10 Ia sută față de plan.• Elaborarea documentațiilor de execuție Ia lucrările tehnico-edili- tare cu valori pînă la 5 milioane lei prin forțele proprii ale întreprinderii.• Darea in funcțiune. înainte de termen, în medie cu 15 zile, a lucrărilor tehnico-edilitare prevăzute în planul de investiții pe anul 1974 a se executa în regie.• Calificarea în meseriile specifice a unui din care 100 muncitori la locul de muncă și profesionale a unui număr de 2 000 salariați.• Efectuarea unui număr de 140 mii ore executarea unor lucrări edilitar-gospodărești.
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număr de 250 muncitori, perfecționarea pregătiriimuncă, patriotică pentru
-/

i'b

tive agrozootehnice care nu a- veau aprobate studiile tehnico-e- conomice și, cu atît mai puțin, documentația de execuție. Este vor- • ba, între altele, de sistemul de irigații Sinoe din județele Constanța și Tulcea, complexul de creștere a puilor pentru carne de la I.A.S. „30 Decembrie", județul Ilfov, silozul pentru cereale Independența, județul Galați etc. în alte cazuri, elaborarea unor documentații de investiții a trebuit reluată de la capăt, deoarece nu s-a aprofundat suficient tocmai latura esențială : eficiența economică. Un exemplu concludent îl constituie documentația pentru fabrica de nutrețuri combinate Tîrgu-Jiu, la care proiectantul — I.S.C.P.C.Z. București — a introdus soluții in afara temei date și cu evaluări e- ronate la unele elemente de construcții. De asemenea, în documentația pentru îngrășătoria de taurine de la I.A.S. Rădăuți sînt nefundamentate datele cu privire la valoarea investiției, beneficiu, durată de recuperare, unitățile agricole care vor asigura animale pentru îngrășat etc.Dimensiunile programului de investiții din acest an în agricultură pun cu o deosebită acuitate cerința ca pe fiecare șantier, la fiecare lucrare, să se depună toate eforturile pentru realizarea la termen și chiar mai devreme a noilor capacități de producție. Subliniem această necesitate stringentă deoarece, pe multe șantiere agricole, se constată întîrzieri mari față de graficele de execuție. Astfel, nu mai puțin de 30 de obiective a- gricole dintre cele mai importante, planificate a fi puse în funcțiune în cursul anului trecut, se găsesc și acum în diferite stadii de execuție, iar alte 13 capacități au fost date în exploatare numai parțial. Dintre cele mai importante amintim complexele intercoopc- ratiste de creștere a porcilor Făgăraș, Codlea și Zimnicea. Mult rămase în urmă sînt și lucrările de la Fabrica de nutrețuri combinate Birda, județul Timiș, ca și la lozul de la Timișoara.O atenție deosebită trebuie cordată lucrărilor de investiții se execută în regie de către cooperativele agricole, mai ales în ce privește asigurarea condițiilor materiale șl a fondurilor menite să permită terminarea lucrărilor la termenele stabilite. Se începe construirea unor grajduri sau hale pentru animale fără să fie asigurate materiale de construcții — executarea lor prelungindu-se după un an la altul. Este, bunăoară, cazul unor ferme zootehnice din județele Ialomița. Botoșani, Ilfov etc.Efrirturil'e constructorilor în perioada imediat următoare trebuie concentrate asupra terminării lucrărilor la aceste obiective restante și încadrării în graficele de e- xecuție.la cele care au termen de punere în funcțiune in prima parte a anului. In același timp, sînt necesare măsuri și din partea unor furnizori de utilaje, pentru lichidarea restanțelor la livrări. Faptul că anul trecut întreprinderea „Metalica" — București a întîrziat livrarea bateriilor pentru găini a determinat restanțe în execuția complexelor avicole, precum și ne- îndeplinirea planului de investiții în acest sector de activitate. Din rîndul restanțierilor remarcăm, de asemenea, întreprinderea mecanică de utilaj minier Baia Mare și Fabrica pentru producerea celulelor electrice Băilești.Maximă responsabilitate se cere din partea titularului de investiții la recepția lucrărilor. Facem această remarcă întrucît în activitatea comisiilor de recepție se manifestă, nu de puține ■ ori, serioase neajunsuri, ceea ce transformă actul de recepție într-o operațiune formală. Cum se poate, bunăoară, considera recepționată și dată în exploatare o suprafață amenajată pentru irigații, atîta timp cît probele generale de presiune nu au fost efectuate ? Așa cum s-a arătat la plehara din noiembrie, recepția marilor sisteme va trebui să se facă de misie specială, numită al Consiliului de Stat, cazul obiectivelor mai buie să se manifeste aceeași exigență, pentru ca de la început să poată fi exploatate la întreaga lor capacitate.Esențial este, totodată, ca la noile obiective construite să se atingă cît mai repede indicatorii tehnico- economici proiectați. Este inadmisibil ca, după ce cheltuiești 18 000 lei cu amenajarea pentru irigat a unui hectar, să cultivi apoi o “parte din teren tot în sistem neirigat sau pur și simplu să nu-1 însă- mînțezi, așa curn s-au petrecut lucrurile, anul trecut, în sistemele Sadova-Corabia, Gălățui-Călărași, Terasa Brăilei etc. Sau să construiești un complgx pentru creșterea vacilor unde pentru locul unui singur animal se cheltuiesc 10 000—13 000 lei, ca apoi, după ce e gata, să constați că nu ai cu ce să populezi comDlexul — cum s-a întîmplat la I.A.S. Dorobanțu și Amzacea — Constanța.Sînt numeroase lucrări — montarea instalațiilor și utilajelor interioare, finisajele etc. — ce se pot executa chiar în condiții de iarnă. Iată de ce trebuie făcut totul pentru continuarea acestor lucrări, întrucît tot ce se va realiza acum, în avans, va constitui un bun cîștigat, va permite evitarea perioadelor de „grabă" nejustificată pe șantiere, va asigura condiții pentru punerea în funcțiune la timp a noilor obiective.Sarcini mari revin organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, care trebuie să acționeze nemijlocit, cu perseverență, pentru îmbunătățirea activității pe șantierele investițiilor din agricultură, să urmărească sistematic evoluția lucrărilor, să sprijine conducerile unităților de construcții și beneficiare în soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă un șantier sau altul, să mobilizeze activ constructorii în vederea grăbirii ritmului și asigurării unei înalte calități a lucrărilor, dării în funcțiune la termen a capacităților de producție prevăzute pentru acest al patrulea an al cincinalului.
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de irigație către o co- prin decretDar și în mici tre-



PAGINA 4 SClNTEIA - duminică 20 ianuarie 1974UNITATEA
(Urmare din pag. I)tivelor urmărite, a făcut din acțiunile revoluționare de la Iași și Izlaz, ca și de la Blaj — unde a răsunat cu putere dorința țărănimii ardelene „Vrem să ne unim cu țara !“ — verigile unui lanț revoluționar care a unit intr-un remarcabil efort de renovare a societății forțele înaintate din cele trei țări românești.Brutala intervenție străină nu a putut stinge focul luptei revoluționare a poporului român. Nicolae Bălcescu sublinia cu clarviziune : „Revoluția viitoare nu se mai poale mărgini a voi ca românii să fie liberi, egali, proprietari de pămint și de capital și frați asociați la fapta unui progres comun. Ea nu se va mărgini a cere libertate dinlăuntrul care este peste putință a dobindi fără libertatea din afară, libertatea de sub dominarea străină, ci va cere unitatea și libertatea națională. Deviza ei va fi dreptate, frăție, unitate".Ideea unității devenise o uriașă forță materială pentru că ea cuprinsese masele poporului român. Cînd în 1857, în noua conjunctură Internațională creată de încheierea războiului Crimeii, locuitorii Moldovei și Țării Românești au avut posibilitatea de a-și exprima liber dorințele în legătură cu viitorul lor statut politic, ei s-au pronunțat într-un singur glas pentru unirea celor două țări românești. Ca un torent năvalnic, voința de unire a românilor a măturat din cale toate obstacolele înălțate de forțele retrograde interne, ca și de susținătorii lor din afară, care se temeau că un stat românesc unitar va stinjeni politica lor de expansiune în această parte a Europei. Unirea era, după cuvintele lui Mihail Ko- gălniceanu, „dorința cea mai mare, cea mai generală, firească, legiuită și neapărată a românilor".Marii luptători pentru Unire, Al. Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, Vasile Alecsandri, C.A. Rosetti, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac, au exprimat în acțiunile lor năzuințele profunde ale poporului român, opera lor integrîn- du-se în procesul legic al dezvoltării societății românești. Conștiința celor mai înaintați conducători ai mișcării unioniste că nu prin bunăvoință sau prin jocul intereselor guvernelor străine, ci prin lupta sa proprie va dobindi poporul român

se să in și al

Sesiune de comunicări
a Academiei

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) ; 
Concert simfonic pentru elevi. 
Dirijor : Mircea Basarab. Solist ; 
Mihai Constantlnescu — 11, Ciclul 
„După-amiezele muzicale ale tine
retului" ; Recital de flaut susți
nut de Constantin 
Recital de violoncel 
Attila Cseh — 18.
• Opera română : Madame
Butterfly — 11, Răpirea diu Serai 
— 1«.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10,30, Mătușa mea, Faus
tina — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale” (sala mare din bd. N. Băl* 
cescu nr. 3) : Un fluture pe lampă
— 10,30, Zodia Taurului — 19,30. 
(sala Comedia) : Prizonierul din 
Manhattan — 10,30, Trei frați ge
meni venețleni — 15,30. Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
a Teatrul de comedie : Un
Hamlet de provincie — 10,30, In
teresul generai — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bit- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
deck tăcere — 10; 20, Joc de pi
sici — 15, ■ (sata din str. Alex. 
Sahia) : Noile suferințe ale tină- 
rului „W“ — 10; 20, Puterea și 
adevărul — 15.
• Teatrul Mic : A opta minune
— 10.30. Viața e ca un vagon ? — 
premieră (seria de bilete 180) —
19.30.
a Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio, Charlie - 
Bună scara, domnule Wilde
15.30. Hotelul astenicilor — 
(sala Studio) : Bărbați fără neves
te — 10,30, Gaițele — 20.
• Teatrul Glulești : Scufița roșie
— 10, Răzbunarea sufleurulul —
19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie
— 10; 19,30, (la sala Palatului) : 
Caruselul melodiilor — 16; 20.

flaut susți- 
Toniulescu ; 
susținut de

biruința, i-a determinat pe deputății Rartidei naționale în adunările din Moldova și Țara Românească să se sprijine și să folosească presiunea maselor populare spre a impune îndoita alegere a domnitorului Cuza. Zecile de mii de meseriași, lucrători, comercianți, țărani, adunați pe Dealul Mitropoliei din Capitală în zilele de 22—24 ianuarie, au exercitat o asemenea presiune îneît majoritatea covirșitoare a Adunării a fost silită să accepte voința maselor. Așa cum relata publicistul N.T. Orășanu, martor ocular, „poporul nu mai reprezenta o adunătură de oameni, ci o mare vie, ale cărei valuri abia puteau mișca și care amenința năvălească pe uși și pe ferestre Cameră ca să susțină drepturile principiul său". Sprijinul activmaselor explică, de altfel, și caracterul ireversibil al actului realizat la 24 ianuarie 1859, faptul că, în ciuda tuturor uneltirilor și intrigilor urzite împotriva ei, Unirea n-a mai putut fi clintită.24 ianuarie 1859 reprezintă un moment de hotar în istoria poporului român. Constituirea statului național a asigurat o puternică creștere a forței poporului român, a favorizaj dezvoltarea economiei naționale, a permis înfăptuirea unui lung șir de reforme — între care cea mai importantă a fost reforma agrară — a creat cadrul politic prielnic accelerării procesului de modernizare a instituțiilor publice și a creat premise pentru cucerirea prin grele lupte a independenței'_în 1877. Pentru românii din statului național român stituit un reazem și un stimulent puternic în lupta lor pentru emancipare și unitate națională. In pofida măsurilor represive ale autorităților habsburgice, ei au păstrat nestrămutat convingerea că nu mai putea să zăbovească ziua cînd acel „Vrem să ne unim cu țara I" strigat la Blaj va deveni o realitate. Intr-adevăr, la 1 decembrie 1918, Unirea Transilvaniei cu România, realizată prin lupta neistovită, plină de abnegație, a celor mai largi mase de pe ambele versante ale Carpați- lor, a împlinit năzuința seculară a poporului român de desăvîrșire a făuririi statului național unitar.Drumul spre unitate al poporului român a fost lung și presărat de numeroase stavile ; adversarii Unirii au fost numeroși și puternici. Și dacă poporul român și-a realizat în cele din urmă statul său național, l-a apărat cu neînfricare împotriva dușmanilor și a izbutit să-i asigure în deplinătatea sa, sub conducerea Partidului Comunist Român, înflorirea pe care o cunoaște astăzi, în condițiile socialismului, aceasta se datorește faptului că a găsit mereu în conștiința unității sale o forță care s-a dovedit invincibilă.. Este un adevăr enunțat cu mare forță de sinteză de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Ideile unității naționale au insuflețit poporul, i-au înzecit forțele în lupta pentru apărarea și propășirea patriei".

După cum s-a anunțat, în zilele de 17—19 ianuarie a avut loc sesiunea de comunicări a Academiei Republicii Socialiste România, care și-a propus, așa cum sublinia in alocuțiunea inaugurală acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, să lămurească unele aspecte privind contribuția înaltului for științific, în prima sa jumătate de veac de existență la dezvoltarea societății românești. In acest sens, în programul reuniunii au fost incluse numeroase comunicări privind locul și rolul Academiei, aportul său la progresul vieții culturale și științifice, la cultivarea și menținerea ideii de unitate și desă- vîrșire a conștiinței naționale. într-o declarație făcută redactorului „Ager- pres", Constantin Pavel, acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, a arătat că sesiunea continuă larga suită de manifestări organizate în diferite centre universitare și de cultură din țară — Cluj, Sibiu, Timișoara — de colectivul pentru elabora-

rea „Istoriei Academiei române", în vederea obținerii de noi date despre bogata activitate desfășurată de prestigioasa instituție. întocmirea monumentalei monografii, a subliniat interlocutorul, necesită, pe lingă studierea documentelor existente In biblioteca Academiei, și în alte unități academice, consultarea unor personalități ale științei și culturii care cunosc sau dețin materiale originale despre trecutul acestei instituții. în lumina celor de mai sus, reuniunea de la București, la ‘care au participat academicieni, dadre didactice universitare, cercetători din diverse domenii, alți specialiști, a evidențiat, prin valoarea comunicărilor prezentate și prin dezbaterile pe care le-a generat, atit interesul manifestat de oamenii de știință față de această lucrare, cit și noi date revelatoare pentru prezența activămembrilor săi în viața spirituală și materială a poporului român.(Agerpres)
a Academiei și a

Transilvania existențaa con-
cinema

a Capcana : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30.
• Insula misterioasă : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
2V BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Veronica se Întoarce : SCALA
— 9, CENTRAL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 
20,30, ARTA — 10,30; 15,30; 18; 20. 
A Judo : FESTIVAL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21. A
• Coloana de la miedul nopții :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30.
• Răscoala : DOINA — 8,45; 16.
A Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : DOINA — 11; 13,30; 18,
LIRA — 16; 18; 20.
• Program de filme documenta
re î DOINA — 20.
• Joe Kldd : SCALA — 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16<; 18,30; 
20,45.
A Legenda lui Rustam : TIM
PURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 18; 
18,15; 20,30.
A Marele vals : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9,30; 
12,30: 16; 19,15.
• „Vila** noastră de vacanță : 
DRUMUL SARI; — 15.30; 18; 20,15. 
a Anatomia dragostei : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Grand Hotel — 14,30, Fundă
tura — 16,30, Greva — 18,45, Inci-

dent la Ox-Bow — 20.45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Fapt divers In prima pagină :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
13,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20.3IL
a tntimplări cu 
VICTORIA 
18,15; 20,30, 
13,30-, 15,45; 
9,15; 11,30; :
• Ceața : :
20,15.
• Misiunea

Cosa Nostra : 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 
AURORA — 9; 11,15; 
18; 20,15, FLACARA — 

‘ ’ 18,15: 20,30.
— 15,30; 18;

„ ________  ______  a maiorului
Cook : BUCEGI — 15,30; 18; 20.1'5, 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
A Decolarea: CRÎNGAȘÎ — 16; 18.
• Ultimele sase minute î ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 15,30; 18; 
20,15.
• Pădurea de mesteceni : VII
TORUL — 15.30: 18.
a Clasa muncitoare merge 
paradis : VIITORUL — 20.
• Torino negru : DACIA - 
11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Dragostea începe vineri : PRO
GRESUL — 15,30: 18; 20.15.
A Doi pe un balansoar : UNIREA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : GIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,15.
• Cea din urmă zî : MUNCA — 
18; 20.
a Eliberarea Iui L. B. Jones : 
MUNCA — 10; 16.
• Cu cărțile pe față : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : 
POPULAR — 10; 15,30; 19.
A Vis de dragoste : VITAN — 
15,30; 19.
• Vagabondul ; COSMOS — 9,15; 
12,30; 15,30; 19.

1.3,45; 16; 
RAHOVA

secretă

In

Cu premiera „Olandezul zburător" pe scena Operei Române se împlinește un act de cultură, iricluzîntiu-se în repertoriul curent încă o operă din grandioasa creație wagneriană. Este o operă de tinerețe, un pas spre monumentele teatrului liric ce le va înălța Wagner mai tîrziu, prin „Tannhăuser" sau „Lohengrin", prin „Tristan și lsolda" sau capodopera sa, „Maeștrii cîutăreți".Deja autor al unei spumoase comedii in stil i- talian, „Dragoste interzisă", al operei istorice „Rienzi", romanticul Wagner căuta un subiect de mare vibrație. Cucerit de povestea frămîntată a o- landezului zburător, găsită printre scrierile Iui Heine, completîndu-și impresiile printr-o lungă Călătorie pe lingă fiordurile norvegiene, prilej cu care a aflat de la marinari mai complet amănuntele legendei, Wagner a scris în șapte săptămîni întreaga operă, pornind cu a- cest opus pe drumul reformării spectacolului liric.Cu „Olandezul zburător", Wagner incepe, de fapt, pledoariile sale de o viață pentru marea iubire, pentru noblețea a- cestui sentiment. în operă se comentează furtunile sufletului, legate da furtunile aprige ale o- ceanului, apoi dragostea Sentei- și un al treilea plan, pitorescul scenelor populare în care lși spun cuvintul marinarii, torcătoarele. Se împletesc firesc realul cu fantasticul, stihia mării cu glasul nălucilor de pe vasul-fan- tomă, dragostea unui oin simplu pentru Senta, cu jertfa Sentei pentru un rătăcitor... Sînt „lumi" care se contopesc pledind pentru suprema jertfă în fața marii, adevăratei iubiri. „Olandezul zburător" este o lungă și solemnă baladă, din care transpar pregnant clocotul muzicii wagneriene, forța rară a desfășurării unei profunde drame muzicale.

tv
PROGRAMUL I

,R O M Â NIA - FIL prezintă
pe Omar Sharif, în Coproducția* franca-italo-spanioTâ

INSULA MISTERIOASA
după JULES VERNE

ULTIMA AVENTURĂ A LEGENDARULUI CĂPITAN NEMO. REGIA I JUAN ANTONIO BAR- 
DEM Șl HENRI COLPI

Pe scena Operei Române, montarea „Olandezului zburător" constituie, după cum am spus, un act de cultură. Regizorul A- lexandru Szinberger. a reușit în mare parte să compună un spectacol de ținută, îmbinînd cu e- fecte artistice remarcabile culorile vii ale scenelor de masă cu straniul legendei, cu fantasticul din povestea rătăcitorului. Mai ales scenele de

existență dintre real șl fantastic. Efectele de lumină sînt ingenioase, costumele impun printf o linie sobră, cu virtuți plastice reale. Ni s-a părut însă nepotrivit decorul actului al doilea, împrumutat parcă din montarea unor cunoscute o- pere istorice, nejustificate intr-un opus wagnerian.S-a evidențiat In reușita interpretării „Olan
Premieră la Operă

„OLANDEZUL
ZBURĂTOR"

de Richard WAGNER

ansamblu au fost bine conduse : cu vioiciune, cu ritm, convingător. Prin comparație însă, celelalte momente au căpătat gravitate mai mult din jocul static forțat și nu din dramatismul interpretării partiturii muzicale, cum ar fi fost firesc. Regia semnată de Szinberger e- vidențiază, deci, exact datele legendei, contrastele, dar nu reușește pe deplin să confere suflu wagnerian desfășurării, să asigure spectacolului mal multă fluență, cursivitate. Este știut că scenografia este unul din e- Iementele principale ale unei opere de Wagner. Ion Clapan îmbină cu fantezie imaginea vasului- fantomă, proiectată gigant pe fundal, cu corabia norvegianului, su- gerînd această stranie co

6.3» Gimnastica pentru toți.
8,49 Cravatele roșii.
9.35 Film . serial : Daktari. Episo

dul „Căsuțele leilor" (1).
10,09 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre... Sisteme calendaristice 
in trecut și astăzi. 
Bucuriile muzicii, 
unei interpretări. 
„Creâțiunea" de 
Haydn. Dirijor : Igor Marke- 
viteh. Interpretează orchestra 
simfonică și corul Radlotele* 
viziunii.
De Strajă patriei. 
ALBUM DUMtNICAL. 
Film serial pentru 
„Pistruiatul".

17.35 Cîntare patriei — 
corpi interjudețean.

19,00 Lumea copiilor. „Cu 
la... carnaval".

19.30 Telejurnal a Săptămlna po
litică internă și internaționa
lă în imagini.
Reportajul săptămlnii : ..O
garoafă pentru. București". 
Publicitate.
Film .artistic : „Fracul", in 
rplul principal, Fernandel. 
Regla : Mastrocinque. Pre
mieră pe țâră.
tntîlriire cu Johann Strauss, 
«elecțiuni dim spectacolul 
prezentat de orchestra Filar
monică și baletul Teatrului 
Volksoper din Vlena.

22,OS Telejurnal.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL U

Geneza 
Oratoriul

Joseph

tineret :

concurs

Dantela

20,10 Film serial pentru copii : 
„George" — episodul I.

20.35 De pe scenele '.trice ale tării. 
Onera „Silvia" de Kalman

21.35 Film serial : „Brett și Danny".

dezului zburător" în primul rind ansamblul coral, pregătit de Stelian Ola- riu. Impecabil ca sonoritate, joc, o „prezență" .cu meritate aplauze. Mariana Stoica compune cu inteligență portretul Sentei, vocea sa se impune in tălmăcirea unei astfel de partituri (păcat că nu a reușit să dea celebrei Balade mai multă strălp- cire 1). Nicolae Florei are toate datele de a face un foarte expresiv Olandez. Sint recunoscute : vocea, prestanța sa. Rămîn de împlinit însă : jocul — deocamdată destul de static — și acea vibrație care face ca muzica să treacă dincolo de rampă. Octav Enigărescu in a- celași rol a fost mai convingător, a realizat mai uman por-

tretul rătăcitorului. Și-au spus cuvintul experiența sa, maturitatea actoricească. loan Hvorov prezintă cu înțelegere, cu expresie figura marinarului norvegian. Reținem jocul degajat al Iuliei Buciucea- nu, George Lambrache, eforturile lui Antonius Niculescu de a depăși dificultatea stimei față de ambitusul vocii sale. Din cea de-a doua distribuție amintim creația lui Mihai Panghe-Daland — semnificativă pentru talentul acestui tînăr actor, participarea Luciei Becar și a Mihaelei Botez.Ar fi fost de așteptat ca în partitura wagneriană, această dramă muzicală, în care prezența orchestrei este covirșitoare, in care comentariul orchestral are rol de prim comentator, să fi îndemnat orchestra Operei și pe dirijorul ei Ia un mai vizibil efort. Uvertura a părut fără sfir- șit, dezlînată, „motivele" care unifică opera și o structurează în mari simboluri nu au fost subliniate Cu pregnanța cuvenită, au trecut neobservate. Partitura orchestrală se arată a fi incă in faza de studiu și fără îndoială că sub bagheta Iui Constantin Bugeanu, con- tinuînd efortul de cizelare a interpretării, de tălmăcire mai profundă, se va ajunge la conturarea suflului acestei muzici.Premiera „Olandezului zburător" pe scena Operei Române a stîrnit un viu interes. S-a demonstrat că : avem soliști căre știu să cînte Wagner, că se poate monta o lucrare de asemenea anvergură ; publicul va putea să cunoască acest o- pus de tinerețe al creatorului de la Bayreuth. Fără îndoială că, în timp, spectacolul se va perfecta și. intrînd în repertoriul curent, se va impune ca o prestigioasă „carte de vizită" a primei noastre scene lirice.
Smaranda OȚEANU

Primatul sintezelor
(Urmare din pag. I) sența exigenței și a unui spirit critic responsabil și intransigent. Asemenea sinteze vor trebui să ducă fără întir- ziere la redactarea unei Istorii a literaturii române actuale, a cărei lipsă se resimte acut atit în țară, în învăță mîntul de toate gradele, cît și în străinătate, la lectoratele de limbă și literatură română.Recunoscînd importanța tuturor speciilor criticii literare, prețuindu-le atunci cînd sint de o înaltă ținută științifică și artistică, cred că instituțiile noastre de stat care acordă . . ___ , premii și încurajează dezvoltarea cri-socială a criticii dacă nu e integrată ticil ar trebui să le atribuie în pri- înir-o Viziune de sinteză.Acum, la capătul a trei decenii de istorie încărcată de semnificații majore, a trei decenii de lupte și împliniri, întregul front al criticii literare e chemat să sintetizeze etapele de dezvoltare ale literaturii române de după eliberare, atributele ei specifice, locul ei in dialectica raportului dintre tradiție și inovație, relațiile sale cu literatura română clasică și cu cea universală, locul și ponderea pe care le ocupă în evoluția spiritualității românești, direcțiile ei fundamentale de dezvoltare, definirea celor mai de seamă personalități, marcarea diversității stilurilor individuale. Astfel ar putea să fie explicate unele noțiuni estetice de bază precum : specificul național, umanismul socialist, natura conflictului in epica și dramaturgia actuală, oglindirea luptei dintre vechi și nou în creația de astăzi, militantismul criticii noastre împotriva recrudescențelor esteticii idealiste și atîtea alte probleme care ar alunga cu folos, din paginile revistelor și ale cărților de critică, sterilele ți, adesea, anostele prezențe critice, care se răsfață nestingherite în ab-

unităților de măsură și sfidarea bunului simț ne oferă nu o dată un sistem de valori atit de anapoda incit nimeni nu-1 mai recunoaște. Așa- zisele „judecăți de valoare" ajung să-i zăpăcească și pe autori și pe cititori. Acesta e unul din motivele pentru care, cred, actul critic își pierde în unele cazuri autoritatea și prestigiul in fața creatorilor și a publicului. Analiza în sine, oricît de minuțioasă și aplicată ar fi, pierde mult din eficiență, știrbește menirea ni

adnotări • adnotări •adnotări • adnotări • adnotări • adnotări
Cartea cu cele mai multe

personajeA văzut lumina tiparului Ia editura Minerva, nu de mult, cartea cu totul neobișnuită a neobositului cercetător al istoriei literare Mihail Straje : „Dicționar de pseudonime, alo- nime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor și publiciștilor români". încă din titlu pătrundem, însoțiți de marea răbdare și meșteșugul filologic al autorului, in a- devăratele și. în numeroase laturi, în insolitele spații interioare ale cărții, prima de acest fel In cultura noastră și in preocupările altor culturi. Lipsită de aureola „originalității", cartea a reținut pentru Început atenția specialiștilor prin adresa aparte și profilul „tehnic", de instrument de lucru, cu utilitate imediată pe masa oricărui cercetător al istoriei literaturii și publicisticii noastre.Dicționarul de față, cercetare filologică cu profil aparte, este o amplă culegere (peste 800 pagini) de substitute de nume a qua- sitotalității celor ce au folosit aceste semne în presa noastră, de la apariția acesteia, Numai întinderea neobișnuită a cercetării, nevoită să abordeze cu mare grijă un număr impresionant de săȘ> de ră le •ublinieze munca de o via-

ță a unui cercetător tenace, dar mai cu seamă pasionat de o activitate dificilă. Cartea aceasta, poate cartea cu cele mai multe personaje, are_ o viață proprie fascinantă, dezvăluind din această succesiune de semne viata trepidantă a unei culturi, a oamenilor ce-i insuflau viața in presă, unii schim- bindu-și foarte adesea numele de împrumut (pentru exemplificare, la pag. 325,

semnăturile pseudonime ale scriitorului și publicistului Al. Hodoș mai mult de trei file dicționar). Ne acum, cind le vedem înșirate ca mărgelele pe ață, inventivitatea și debordanta pasiune pentru pitorescul alegerii, rostul adine, în unele situații, a! folosirii numelor de împrumut. Evident, Mihail Stra- je ne-a oferit o carte de riguroasă ținută științifică (păcat că au rămas în afară cîteva nume cunoscute) necesară în orice cercetare de istorie literară.

acoperă de surprind Dincolo
de succesul imediat...Dezvoltarea^ impetuoasă industriei Buzăului în tot pregnant un nou și

Emil VASILESCU

Imbătrinire prematurăSînt teatre muzicale, precurr) secția de Operetă a Filarmonicii din Craiova, ale căror colective au vîrsta medie de 25—30 de ani. Deci, colective tinere, artiști tineri, bine pregătiți (spectacolele ' convins), dornici' ’ să apară fața perpetuează
au facă mnilor să cit publicului.cu

documente, confrunte surse diverse să elimine unele erori atribuire este în măsu- să confirme dificultăți- acestei activități, să

ar.tă, mult în Dar se multă insistență în aceste teatre o practică inadecvată : pentru fiecare spectacol se pregătește o singură distribuție ! Fără îndoială, pentru autorii spectacolului este mai comod. Lucrează doar cîteva săptămîni cu un grup de actori. Ceilalți actori așteaptă să intre în cea doua distribuție. Și teaptă, și Craiova, la peretă sint dintre care tate sînt în această
așteaptă... teatrul vreo 10 aproape

de-a aș- La de o-soliști, jumă- situa-

ție. Cintă rar. Așteaptă, după cura spuneam, ca distribuția la opereta „Singe vienez", sau recenta premieră „Bal la Savoy" să fie împrospătată...Este greșită, fără îndoială, această optică ; ea vorbește despre o anume lipsă ' tru pe soliștilor, solist l_ a avea cît mai des contact cu publicul, cînd rolurile care i se oferă sint cît mai variate, îi dau prilejul etalării, dezvăluirii calităților sale — evoluția lui este sigură.Oare direcțiile teatrelor (Și nu

de preocupare pen- urmărirea îndeaproa- a evoluției actorilor, Atunci cînd un are posibilitatea de cit

muzicale, operetelor teatrul din Craiova este singurul exemplu) nu sînt interesate în desăvir- șirea măiestriei colectivelor lor artistice ?
Maria SAVU

a ultimii ani a conturat mai mare consumator de informații — tînăra muncitorime provenită cu precădere clin mediul rural. A crescut in același timp numărul tinerilor încadrați în diferite forme de învațămînt profesional sau de cultură generală, care se pregătesc să participe la realizarea producției materiale ca lucrători cu un bogat volum de cunoștințe teoretice.Pe acest fond de cerințe spirituale s-a desfășurat o manifestare care a polarizat interesul localnicilor : „Luna cărții social- 
politice". Ea a prilejuit organizarea unor acțiuni cu adînci rezonanțe educative, ce au stimulat interesul pentru problematica socială și politică oglindită in literatura de specialitate. Astfel, prin grijâ comitetului municipal pentru cultură și educație socialistă, a comitetului municipal al U.T.C., în colaborare cu biblioteca municipală. au fost tipărite o serie de bibliografii speciale și recomandări, ce au însoțit standurile de carte deschise în diferite școli și unități industriale. Conferințele, au- dițiile-lecții desfășurate aici, avind drept lectori redactori ai Editurii politice, activiști de partid s-au bucurat de participarea a peste 5 000 de muncitori, maiștri, elevi și intelectuali. Volumul crescut al vînzărilor înregistrate cu aceste prilejuri la standurile de carte și la libră-

rii demonstrează odată plus interesul larg pentru literatura social-poîitică. că publicul dorește o informație largă, la zi in- acest domeniu de activitate.Dar, dincolo de succesul imediat, „Luna cărții so- cial-politice" a constituit un rodnic prilej de învățăminte pentru organele locale. „Oare numai o dată pe an se pot organiza asemenea acțiuni de succes ?“ — s-au întrebat pe bună dreptate localnicii. Desigur că nu 1 Instituțiile de

în
cultură, organizațiile de tineret, bibliotecile ar trebui să permanentizeze manifestările legate de popularizarea universului cărții social-politice in fiecare unitate economică și instituție școlară. Asigurarea unui contact sistematic cu problematica socială și politică a tinerei muncitorimi buzoiene este reclamată cu necesitate de ritmul rapid al sporirii rindurilor sale. Diversificarea acțiunilor, un coeficient cît mai ridicat de atractivitâte. pătrunderea in cît mai multe unități economice — iată sugestii fertile ale manifestării, care așteaptă o cit mai grabnică materializare.

obținute în urma studiului. respectiva instalație demonstrează elocvent — de pe acum — cit de harnici, pricepuți și inventivi pot fi tinerii de pe băncile
școlii atunci cînd sînt îndrumați cu pasiune și simț pedagogic de către profesorii lor.

Gheorqhe SUS A

Mlhal BAZU

Studiou 
de televiziuneDupă ce și-au construit, cu propriile mîini, noua clădire a școlii, după ce au amenajat-o cu gust și spirit gospodăresc, elevii și profesorii Centrului școlar de construcții din Baia Mare au trecut la o nouă etapă de... lucru : modernizarea mijloacelor de predare a lecțiilor. Preocupare meritorie, cu rezultate nu mai puțin notorii. Cea mai recentă realizare în a- epst domeniu : un studiou de televiziune cu circuit închis, care dispune de a- parate de proiecție, cameră de luat vederi, monitor și televizoare instalate în sălile de curs.Instalația — de profesorii Gheorghe Velea Nichita și construită cu a- jutorul elevilor — permite.

concepută de fizică și Nicolae

printr-un circuit fonic dublu, ca din clase să se poată solicita proiectarea filmului sau a imaginii dorite, precum și revenirea a- supra unei secvențe la momentul oportun din lecție. Sint utilizate filme documentare, didactice, pelicule realizate pe șantierele de construcții de către membrii cineclubului din școală, privind metode eficiente de lucru, utilajele tehnice folosite etc.Anul acesta este considerat de profesori ca etapă de studiu a posibilităților de folosire în cit mai diverse modalități a studioului în procesul de formare profesională și educare a viitorilor constructorii precum și de pregătire a materialului didactic necesar. Pe lîngă datele ce vor fi

Pictura... circulăA educa în sensul respectului pentru frumos ; a educa atit din punct de vedere ideologic, cit și estetic în spiritul aprecierii a tot ceea ce a valoros gindirea românească de-a timpului sînt pări permanente ale muzeelor noastre. Expozițiile menite să valorifice lucrări de artă ale patrimoniului lor, neaflate in expunere permanentă, numeroasele expoziții itinerante organizate la cluburi și case de cultură, la sediul unor mari întreprinderi industriale propun, de fiecare să stabilească un mai viu, mai antrenant cu publicul amator de Ele oferă premise cele mai favorabile nu numai cunoașterii, dat și unei comunicări adecvate cu a* cest public ; un mijloc imediat și operativ de educație estetică, civică, ral umană.Intre acestea, sînt ne de tot interesul nile desfășurate în sens de unul din cele mai importante muzee ale Capitalei — Muzeul Siniu. Expozițiilor retrospective care-și propuneau reactualizarea unor personalități ale picturii noastre ca Bob Bulgaru sau cea dedicată recent lui Ștefan Di- mitrescu, deschise la sediul muzeului, li s-au alăturat în cursul anului trecut numeroase expoziții itinerante. Căminul cultu-

creat mai artistică lungul preocu-

iȘi dață, dialogartă, dintre
gene-dem- acțiu- acest

ral din Măgurele, clubul M.A.I. din Capitală, Liceul german din București, Școala de ofițeri Băneasa au beneficiat de asemenea expoziții. Tematica inclus imagini ale reștiului văzut de artiștii plastici, selecții de ’ ~românească mai puțin cunoscută publicului larg, reproduceri după lucrări a- flate în expunerea Muzeului Zambaccian. Imaginea vie, sugestivă a celor mai bune realizări ale picturii românești a care dată un blic. Venind rea acestuia, nevoia adîncirii dialog început sub auspicii favorabile, a discutării unor probleme de imediat, și nemijlocit interes, organizatorii expozițiilor și-au propus să stabilească mai frecvent intiiniri ale unora dintre artiștii expozanți cu publicul. Schimbul de idei pe care graficianul Mircea Olarian îl va întreține în cadrul expoziției sale „Bucureștiul de Ieri și de azi", ce se va deschide în cursul lunii februarie la clubul uzinelor Vulcan, conferințele menite să prezinte muzeele Ta- ttarescu sau Medrea, se înscriu, alături de expoziția de grafică militantă ce va cuprinde lucrări inspirate din lupta partidului, printre proiectele primului trimestru din acest an.

lor a Bucu-pictură

atras de fie- numeros pu- în întîmpina- conștienți de acestui

M. PREUTU

mul rind unor lucrări de sinteză. E momentul ca și critica să se ridice prin preocupările ei teoretice la nivelul istoriei literare unde s-au înregistrat, în ultimul deceniu mai ales, opere remarcabile. Aș cita aici numeroasele lucrări de sinteză privind specificul folclorului românesc, înrîurirea lui asupra literaturii culte, monografii asupra unor specii sau a unor teme și motive cu circulație europeană sau universală. Nu putem uita sintezele consacrate umanismului românesc, concretizat în opera cronicarilor, cele privitoare la clasicism și romantism, la ideologia pașoptistă, la simbolism, naturalism, sămănătorism, poporanism, gîndi- rism, la curentele avangardiste, ca și numeroasele și impunătoarele monografii despre scriitori mai mari sau mai mici, despre revistele literare care au determinat școli, curente și orientări noi In evoluția culturii românești, despre raporturile dintre literatura română și literatura universală. Istoricii altor, arte (plastică, muzică, teatru) au publicat, de asemenea, lucrări fundamentale. Neîndoios, cultura, arta și literatura română din ultimii treizeci de ani merită cu prisosință prin ineditul, varietatea și bogăția lor lucrări de sinteză care să le sublinieze etapele de dezvoltare, originalitatea și contribuția specifică la evoluția vieții spirituale, din țara noastră. Valorificarea teoretică a experienței creatoare din această etapă istorică, sublinierea neimplinirilor și a împlinirilor ei sînt de o importanță deosebită pentru mersul înainte al vieții noastre spirituale. Pentru aceasta e nevoie de o conlucrare mai eficientă între critici, de dezbateri teoretice principiale și nu de polemici mărunte, fără orizont științific și fără finalitate. E nevoie, cred, de activizarea secției de critică din cadrul U- niunii scriitorilor, de un spirit de inițiativă mai rodnic din partea institutelor de cercetări ale Academiei de științe sociale și politice, precum și a revistelor și editurilor. Ințele- gîndu-și cit mai profund menirea de arhitecți ai culturii, editurile ca și revistele literare pot avea un rol decisiv în această privință. Pentru a- cegsța e nevoie în permanență de gindire creatoare, de atitudine activă, de îndrăzneală și fermitate, concretizate în comenzi bine chibzuite, în stabilirea de priorități, in conlucrarea demnă, înțeleaptă și comprehensivă cu autorii.Depinde în ponsabilitatea iul sintezelor facă simțită prezența. Numai pro- movînd cu precădere lucrările critice de sinteză, in paralel cu publicarea creațiilor originale cu adevărat valoroase, editorii noștri se pot ilustra ca adevărați arhitecți de cultură nouă, socialistă. Cită vreme editorul rămine impasibil la ideea de valoare, de necesitate culturală obiectivă, introducind alte criterii în activitatea sa, aceasta nu va putea conduce la plămădirea unei culturi active, funcționale, la realizarea unor lucrări critice de sinteză, capabile să dea imaginea reală a dezvoltării literaturii române actuale. O cultură matură, înfloritoare, se caracterizează prin organicitate, prin spirit de sinteză și construcție, iar nu prin acte dispersate și snontane. La împlinirea acestei opere care ne structurează ființa spirituală, critica are menirea gravă a unei participări active și a unei răspunderi permanente. Un asemenea gind. un asemenea principiu se cer așezate la temelia activității editoriale. Astfel, literatura noastră nouă, tot mai puternic afirmată, va afla în critică un necesar spirit director, se va defini cu pregnanță și obiectivitate științifică.

IM

mare măsură de res- editorilor ca tnomen- sâ nu înlirzie să-ș!
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VIZITA MINISTRULUI FEDERAL 
AL AFACERILOR EXTERNE AL AUSTRIEI, 

DR. RUDOLF KIRCHSCHLAEGER
Încheierea convorbirilor oficialeSimbătă dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr". Rudolf Kirchschlaeger.La convorbiri au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Aninoiu, am

basadorul țării noastre la Viena, Dumitru Mihail, Nicolae Blejan și Gheorghe Bădescu, directori in M.A.E.Din partea austriacă au fost pre- zenți Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București, dr. Ludwig Steiner, ambasador, director în M.A.E., dr. Walter Magrutsch și dr. Franz Wunderbaldinger, miniștri

plenipotențiari, șefi de secție în M.A.E.Cu acest prilej, cei doi miniștri de externe ai României și Austriei au procedat la un schimb de vederi privind unele probleme ale situației internaționale actuale de interes comun.Convorbirile s-au desfășurat lntr-o atmosferă cordială.

Întîlnire la C. C. al P. C. R.Sîmbătă, tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar a! C.C. a! P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Petre, membru al Comisiei Centrale de Revizie' a P.C.R., secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., au avut o Întîlnire, la sediul C.C. al P.C.R., cu delegația Partidului Socialist Popu

lar din Danemarca, formată din Gert Petersen, membru al Comitetului Executiv al partidului, conducătorul delegației, Dorte Helsted, Jens Otto Madsen și Troels Taaftkaer, membri ai C.C. al P.S.P., precum și Soeren Kolstrup, membru al conducerii organizației partidului din orașul Arhus.Convorbirile s-au desfășurat Intr-o atmosferă de prietenie și cordialitate.
Cronica zileiSimbătă a avut loc adunarea generală anuală a secției române a Uniunii medicale balcanice, prezidată de acad. Ștefan Milcu. La lucrări a participat prof. dr. M. Popescu-Bu- zeu, președinte de onoare și secretar

general al Uniunii medicale balcanice.Adunarea a aprobat darea de seamă asupra activității pe anul 1973 și planul de activitate pe anul 1974— 1975. (Agerpres)

Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit, sîmbătă Ia amiază, delegația Ministerului Comerțului Interior și Serviciilor din R. P. Bulgaria, care se află în țara noastră, la invitația Ministerului Comerțului Interior.In timpul convorbirii,'desfășurată într-o atmosferă tovărășească, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare între cele două ministere, sporirea volumului schimburilor de mărfuri, intensificarea schimburilor de experiență.Au luat parte Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și Radu Abagiu, adjunct al ministrului.Au participat, de asemenea, Nicola

Stoev, consilier la Ambasada R. P. Bulgaria, alțl membri ai ambasadei.*Sîmbătă, Radu Abagiu, adjunct al ministrul comerțului interior al Republicii Socialiste România, și Pan- cio Ivanov, adjunct al ministrului comerțului interior și serviciilor al R. P. Bulgaria, au semnat, la București, protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum și colaborarea pe anul 1974 între ministerele de resort din cele două țări. Protocolul prevede creșterea volumului schimburilor de mărfuri între cele două ministere cu 15 la sută față de 1973, lărgirea gamei de produse destinate schimburilor. Se va dubla, de asemenea, volumul schimburilor de sortimente între marile magazine din cele două țări.(Agerpres)
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La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, a făcut o vizită oficială în România, în perioada 17—20 ianuarie 1974.în timpul vizitei, ministrul de externe, dr. Rudolf Kirchschlaeger, a fost primit de președintele Consillu- lu-' de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Ministrul de externe austriac a făcut o vizită protocolară președintelui Marii Adunări Naționale, Ștefan Voi tec, și a avut o întîlnire cu membri' ai Comisiei de politică externă și ai Grupului parlamentar de prietenie România—Austria.între ministrul de externe român, George Macovescu, și ministrul de externe austriac, dr. Rudolf Kirchschlaeger, au avut loc, într-o atmosferă de prietenie și înțelegere, convorbiri cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și în legătură cu unele probleme internaționale de interes comun.Cele două părți au constatat cu deosebită satisfacție că de la vizita oficială a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, in Austria, ca răspuns la vizita oficială a președintelui federal, Franz Jonas, în România, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două țări au cunoscut o dezvoltare continuă.Cei doi miniștri au constatat, de asemenea, cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a relațiilor economice dintre România și Austria, în cadrul cărora schimburile comerciale au crescut în ultimii trei ani cu peste 25 la sută, s-au stabilit relații de cooperare în multe domenii între organizații și întreprinderi din cele două țări. în acest context, s-a remarcat că Austria se numără printre principalii parteneri comerciali ai României.Miniștrii au subliniat rezultatele bune ale activității Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică, industrială și tehnică și au evidențiat importanța acordurilor și înțelegerilor semnate în timpul sesiunii din aprilie 1973.în dorința de a adinei și dezvolta colaborarea economică, cele două părți vor acorda o atenție șl mai mare sporirii și diversificării schimbului de mărfuri, precum și cooperării industriale și tehnice, care sâ
întrevederi

la Marea Adunare NaționalăPreședintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit, simbătă la amiază, la Palatul M.A.N., pe dr. Rudolf Kirchschlaeger, ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria.Is întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, au luat parte A- lexandru Sencovici, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Austria, și Ilie Rădulescu, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale.Au fost prezenți Dumitru Aninoiu, ambasadorul României Ia Viena, precum și Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.în cursul întrevederii au fost relevate o serie de aspecte ale activității parlamentare din cele două țări,
întîlnire cu ziariștiiSimbătă seara, ministrul federal al afacerilor externe al Austriei, dr. Rudolf Kirchschlaeger, s-a întîlnit cu reprezentanți ai presei centrale, Agerpres și Radioteleviziunii.Răspunzind întrebărilor adresate de ziariști, privind rezultatele vizitei întreprinse în țara noastră, ministrul austriac a spus : „Conținutul întrevederilor mele a fost redat de Comunicatul comun care a fost dat publicității. Dar acest comunicat nu poate atinge decît unele puncte. De fapt, convorbirile au fost mai cuprinzătoare, iar atmosfera foarte bună. Pe scurt, pot spune că am făcut o vizită prietenească în România, utilă atit pentru statele noastre, cît și pentru popoarele noastre. Ea mi-a permis să cunosc mai profund politica României și, în același timp, să expun liniile directoare ale politicii austriece, spre mai buna înțelegere reciprocă".în continuare, abordînd problema relațiilor româno-austriece, șeful diplomației austriece a declarat : Raporturile dintre statele noastre au atins un punct culminant în perioada vizitelor președintelui Franz Jonas la București și a președintelui Nicolae Ceaușescu la Viena. De la aceste vizite au pornit o serie de inițiative valoroase. Astfel, de la vizita întreprinsă în Austria de Excelența Sa președintele Nicolae Ceaușescu, schimburile comerciale au crescut reciproc. Prin vizita mea, a subliniat ministrul austriac, am urmărit să continuăm evoluția actuală a relațiilor dintre cele două țări — obiectiv care consider a fost atins.Vorbind despre schimburile culturale dintre România și Austria, 

asigure o bază stabilă și de durată relațiilor economice bilaterale.Cei doi miniștri și-au exprimat satisfacția în legătură cu evoluția pozitivă a raporturilor culturale și științifice și îndeplinirea prevederilor Acordului de colaborare dintre România și Austria.Pornind de la rolul mereu cres- cînd al științei și culturii, ca factor pentru o mai bună cunoaștere și a- propiere reciprocă, părțile au convenit să dezvolte în continuare colaborarea și schimburile în acest domeniu. în timpul vizitei, cei doi miniștri de externe au semnat Programul de colaborare culturală pentru anii 1974/1975 și Protocolul adițional la Acordul cultural din anul 1971.Totodată, cei doi miniștri au procedat la schimbul instrumentelor de ratificare a Protocolului adițional la Convenția de asistență juridică dintre cele două țări.Cei doi miniștri de externe au 4 făcut un schimb larg de păreri cu privire la aspecte importante ale problemelor internaționale și au constatat o concordanță sau apropiere a punctelor lor de vedere.Părțile au reafirmat convingerea că dezvoltarea unor raporturi între state, pe baza tuturor principiilor elaborate și înscrise în recomandările finale de la Helsinki, printre care egalitatea suverană a statelor, renunțarea la folosirea forței sau Ia amenințarea cu forța, neintervenția în treburile interne, egalitatea în drepturi, reprezintă condiții esențiale pentru asigurarea unei păci trainice în Europa și în lume, precum și pentru dezvoltarea unor relații de colaborare și înțelegere între popoare.Cei doi miniștri de externe au a- cordat o atenție deosebită problemelor celei de-a doua faze a Conferinței de securitate și cooperare în Europa și au subliniat necesitatea ca a- ceastă importantă conferință să ducă la intensificarea relațiilor între statele europene, la crearea unui climat de‘ încredere și la o strinsă co- laborare între toate țările continentului, prin care să se asigure pentru toate națiunile o dezvoltare liberă și nestînjenită, la adăpost de orice a- menințare cu forța și folosirea forței.Cele două părți au evidențiat, de asemenea, necesitatea ca această conferință să consfințească în documentele sale principiile și scopurile stabilite și să adopte măsuri corespunzătoare pentru realizarea practică a acestora. în același timp, conferința trebuie să ducă la o colabo-

9necesitatea dezvoltării continue a relațiilor parlamentare româno-austriece, rolul parlamentarilor și personalităților parlamentare în asigurarea destinderii internaționale, în edificarea unui sistem de securitate colectivă și colaborare în Europa, în crearea unui climat de înțelegere și pace in lume.în continuare, dr. Rudolf Kirchschlaeger s-a întîlnit cu membrii Comisiei de politică externă a M.A.N. și ai Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie . România-Austria.în cursul discuțiilor s-a făcut o informare reciprocă asupra activității comisiilor permanente ale parlamentelor celor două țări și a grupurilor parlamentare de prietenie din România și Austria.

Rudolf Kirchschlaeger a spus : Relațiile culturale dintre popoarele noastre sint străvechi. Noi avem ce să ne oferim reciproc și facem acest lucru. Schimburile culturale au o mare valoare prin aceea că contribuie la crearea respectului față de capacitatea spirituală a partenerului. Și noi dorim să ne respectăm reciproc.Referindu-se apoi la unele probleme legate de securitatea europeană, domnia sa a exprimat părerea că actualele tratative de la Geneva — care se desfășoară la nivelul experților — vor intra în următoarele săptămîni sau luni in faza unor eforturi constructive. Sînt convins, a spus el, că acest lucru este posibil. Noi așteptăm de la aceste tratative elaborarea instrumentelor corespunzătoare care să permită trecerea la faza următoare — aceea a întrunirii șefilor de state și guverne. Sint convins că acest lucru este posibil în 1974.Subliniind în continuare că este necesară crearea unei atmosfere de încredere între statele europene, ministrul austriac a relevat importanța micșorării potențialului militar pe continentul european, fapt care ăr înlătura teama față de conflicte. De altfel, actualele lucrări, a spus vorbitorul, vor trebui să ducă la stabilirea unei stări de încredere pe continent, la o stare de securitate.în Încheiere, vorbitorul a subliniat necesitatea găsirii de mijloace care să ducă la eliminarea folosirii forței ca mod de soluționare a diferendelor între state,, pentru ca statele să-și rezolve prin tratative controversele.

•rare largă lntereuropeanâ și la o intensificare a relațiilor între state în domeniile economic, științific, tehnic, mediului înconjurător, contactelor umane, culturii, tineretului, turismului, informațiilor.Cel doi miniștri de externe au procedat, totodată, la un schimb de vederi privind dezarmarea în Europa, ca unul din aspectele fundamentale ale securității pe continent. El au subliniat că înfăptuirea securită- ții europene necesită luarea unor măsuri concrete și eficiente de dezarmare.Cei doi miniștri au avut, de asemenea, un schimb de vederi în legătură cu negocierile care se desfășoară în prezent la Viena.Părțile au subliniat necesitatea promovării unor relații de bună vecinătate și de colaborare între toate țările_ Europei, ca o contribuție importantă la consolidarea păcii și securității pe continent.în legătură cu conflictul din Orientul Apropiat, cei doi miniștri consideră semnarea acordului de dezangajare și separare a forțelor militare ale Egiptului și Israelului ca un pas important spre o soluție de pace și stabilitate în regiune. Cei doi miniștri de externe s-au pronunțat pentru aplicarea cît mai curînd posibil a rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 pentru a se ajunge la o pace durabilă și justă pentru toate statele și popoarele din această parte a lumii.Miniștrii de externe au subliniat, de asemenea, rolul activ al statelor mici și mijlocii la examinarea și soluționarea problemelor internaționale și au evidențiat contribuția a- cestor țări în cadrul eforturilor pentru consolidarea securității și păcii în lume și pentru colaborarea între popoare.Cele două părți au subliniat necesitatea întăririi rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite, pentru ca aceasta să-și poată îndeplini răspunderea sa pentru dezvoltarea colaborării internaționale șt Menținerea păcii mondiale-™-w-t
Cei doi miniștri de externe și-au exprimat satisfacția în legătură cu colaborarea fructuoasă a delegațiilor Austriei și României la O.N.U. și în cadrul altor organizații internaționale și au convenit să continue și să intensifice această colaborare în viitor.Cele două părți și-au exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei și au subliniat importanța continuării contactelor și schimbului de păreri între reprezentanții Austriei și României, in toate domeniile, în interesul colaborării dintre cele două popoare și al păcii în Europa.Ministrul federal al afacerilor externe, dr. Rudolf Kirchschlaeger, ainvitat pe ministrul afacerilor externe, George Macovescu, să facă o vizită oficială în Austria. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd să fie stabilită pe cale diplomatică.

Semnarea programului 
de colaborare culturală 

intre România și AustriaLa 19 ianuarie, la Ministerul Afacerilor Externe a avut loc semnarea Programului de colaborare culturală între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul federal austriac pe anii 1971—1975 și a Protocolului adițional la Acordul cultural.Documentele au fost semnate, din partea română, de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, iar din partea austriacă, de dr. Rudolf Kirchschlaeger, ministru de externe federal.Cu același prilej, cei doi miniștri de externe au procedat la efectuarea schimbului instrumentelor de ratificare a Protocolului adițional la Convenția de asistență juridică dintre Republica Socialistă România și Republica Austria, încheiat la Viena, la 18 februarie 1972.La ceremonia semnării au participat membri ai guvernului, membri ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, precum și ambasadorul României la Viena.Au fost de față ambasadorul Austriei la București și persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul austriac în vizita sa în țara noastră.în alocuțiunile rostite cu acest prilej cei doi miniștri de externe au subliniat importanța documentelor semnate pentru extinderea conlucrării în domeniile învățămîntului, științei, culturii, sănătății, presei și radioteleviziunii, intre România și Austria.Totodată, a fost relevată semnificația documentului juridic încheiat pentru dezvoltarea bunelor relații existente între cele două țări și popoare.
★După-amiază, ministrul federal al afacerilor externe al Austriei a vizitat Institutul național de gerontologie și geriatrie din București.Oaspetele a fost întîmpinat de prof. dr. Ana Aslan, directorul institutului, de alte cadre de conducere, de cercetători ai acestui prestigios for științific.în cursul vizitei, dr. Rudolf Kirchschlaeger a luat cunoștință de remarcabilele rezultate ale cercetătorilor acestui institut și de preocupările tar vulaare. (Agerpres)

IERI Șl AZI

Hochei - Bob - SchiPe pîrtia de Ia St. Moritz (Elveția) au început Campionatele mondiale rezervate boburilor de două persoane. După disputarea a două manșe, pe primul loc în clasament se află primul echipaj al R.F. Germania (Wolfgang Zimmerer-Peter Utz- schneider) Cu timpul total de 2’36” 17/100, urmat de Franța I (Alain Roy- Serge Hissung) — 2’37”09/100 și R.F. Germania II (Georg Heibl-Fritz Ohlwaerter) — 2’37”27/100. Cele două echipaje ale României ocupă următoarele locuri : Ion Panțuru-Marian Huzum, locul 14 (2’39”94/100) și Dra- goș Panaitescu-Marcel Furdui, locul 18 (2’40”43/100).La Poiana Brașov a început ieri concursul internațional de schi alpin pentru „Cupa Dinmo Brașov", la care participă sportivi din Austria, Polonia, U.R.S.S., și România. în prima zi, pe Pirtia Lupului, s-a disputat o probă masculină de slalom uriaș, care a fost dominată de schiorii români. A cîștigat Constantin Văideanu (A.S.A. Brașov) cu timnul de 2’41 ”9/10, urmat de Alexandru Manta (A.S.A. Brașov) - 2’42”9/10 și Ioan Cavași (Dinamo) -- 2’43”3/10. Competiția continuă astăzi, cu proba de slalom special.Reunite în Capitală, pentru a participa la turneul final al campionatului de hochei, echipele din grupa A au început ieri cursa decisivă. Chiar dacă doar Steaua și Dinamo se află în lupta directă pentru titlu, nu în-

Mai mulți dintre pugiliștii noștri cons'acrați sau de perspectivă își vor îmbogăți experiența internațională cu prilejul unor apropiate reuniuni organizate peste hotare.Astfel, la turneul „Ring Sofia* (Bulgaria, 30 I—3 II), vor pleca, sub conducerea maestrului Petre Mihail, următorii boxeri : Petre Ga- nea (semimuscă), Dinu Teodor (muscă), Ștefan Duminecă (cocoș), Vasile Lehâduș (grea). Un grup, cuprinzînd cîțiva dintre cei mai re- putați pugiliști români, se va deplasa la Belfast (Irlanda de Nord, 16 II) pentru întreceri la șase categorii de greutate, conform cerin-
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• „BOLSOI" VA FI 
RECONSTRUIT. In 1976 - cînd va împlini 200 ani de existență — renumitul teatru „Bol-. șoi“ din Moscova va fi supus u- nor lucrări radicale de reconstrucție. Aspectul exterior al clădirii nu va fi schimbat, modernizările urmînd a fi efectuate, în primul rînd, în ce privește scena și sala de spectacole. în timpul lucrărilor vor fi luate măsuri speciale pentru a se menține acustica excepțională a sălii, datorată tavanului din lemn de rezonanță.

• INFLAJIA Șl MAI
MUȚELE DIN GIBRAL
TAR. Pe stîncile din Gibraltar trăiește, de mai multă vreme, in libertate o colonie de maimuțe, care aduc unele beneficii prin faptul că atrag un mare număr de turiști. Supravegherea și îngrijirea lor cad în sarcina garnizoanei britanice, în ale cărei scripte maimuțele figurează cu o alocație pântru hrană de 7 pence pe zi. Dar în Anglia, ca și in Gibraltar, inflația a devenit un fenomen la ordinea zilei, cu consecințe directe și asupra subzistenței maimuțelor gibral- tariene care au început să devină costelive. în consecință, printr-o hotărîre a comandamentului, adoptată după o dezbatere caracterizată prin cunoscuta seriozitate britanică, alocația destinată „protejatelor" va crește de Ia 7 la 9 pence.

• VA DISPĂREA FLA
GELUL țînțarilor ? De ce oare țințarii și alte insecte înțeapă cu predilecție numai pe unii oameni, în timp ce pe alții îi ocolesc 1 Pentru a răspunde la această întrebare, savantul american W.A. Skinner a întreprins cercetări îndelungate El a constatat că transpirația unor oameni conține o substanță al cărei miros îndepărtează țințarii, in timp ce a altora ii atrage. Descoperirea doctorului Skinner a fost primită de specialiști cu viu Interes, fiind apreciată ca deschizătoare de perspective pentru adoptarea 

seamnă că interesul pentru întrecere, pentru o cît mai bună comportare a celorlalte două formații — S.C. Miercurea Ciuc și Dunărea Galați — este scăzut ; în fond, acestea au, pe de o parte, de tranșat rivalitatea directă (fiecare dorind să ocupe locul al treilea in clasamentul general), iar, pe de altă parte, nu vor să lase izolate bunele rezultate, scorurile strînse realizate recent în fața fruntașelor clasamentului.Aseară, intr-un prim cuplaj al turneului final, am putut urmări mai întîi disputa dintre Steaua și Dunărea. Victoria liderilor nu părea o problemă. Curiozitatea spectatorilor era însă legată de replica ho- cheiștilor gălățeni ; au prins ei mai mult curaj, au deprins, totuși, o seamă de mijloace pentru a putea să-i pună în „încurcătură" pe mult mai experimentalii lor adversari ? în mod cu totul surprinzător însă, echipa dunăreană a fost parcă... absentă de pe teren. Scorul, pe reprize și final, spune totul: 13—1 (5—1, 5—0, 3—0), pentru Steaua. în cel de-al doilea meci al zilei : Dinamo '— S. C. Miercurea Ciuc 6—1 (2—0, 3—0, 1—1).Astăzi, de la ora 16 : Dinamo — Dunărea și Steaua — S.C. Miercurea Ciuc. Prin prisma pronosticurilor, primele apar virtual cîștigătoare. Dar, firește, adevăratul amator de sport nu vine la stadion - doar pentru rezultatul tehnic al meciului.
I. D.

țelor organizatorilor. Ei sînt : Constantin Gruescu (muscă) și Simion Cuțov (semiușoară), campioni europeni, Caiistrat Cuțov (ușoară), Mircea Țone (cocoș), Ilie Tirîlă (semi- mijlocie), Vasile Croitoru (semigrea). Tot la mijlocul lunii februarie va avea loc dubla întîlnire dintre echipele de tineret ale României și Iugoslaviei (Belgrad, 15 și 17 II). Formația probabilă va fi, în ordinea categoriilor : Paul Dragu, Niță Ro- bu, C. Buzduceanu. Florian Ghiță. Virgil Sîrbu, Hajnal Carol. Damian Cimpoieșu, Pavel Istrate, Vasile Di- dea, Mircea Simon, Constantin Da- flnoiu.

unor mijloace menite să ferească vaste regiuni ale lumii de flagelul țînțarilor și malariei.
• CEASUL CARE MER

GE ÎN SENS OPUS. LaFlorența a fost repus In funcțiune ceasul Domului Santa Maria del Fiore, unul dintre cele mai frumoase și originale din lume. Cadranul este împărțit în 24 de sectoare, corespunzind ce

lor 24 de ore ale zilei, numerotarea orelor începînd din partea inferioară, astfel incit ora 12 a- pare în partea de miazăzi, la fel cum soarele arată amiaza cînd se află în partea cea mai înaltă a orizontului. Originalitatea acestui prețios ceas o constituie faptul că acele sale aurită se învîrtesc în sens invers celui obișnuit.
• O „MAGNA CHAR- 

TA” IMFOTRIVA PO
LUĂRII. Parlamentul vest- german a adoptat o nouă lege împotriva poluării mediului înconjurător, deosebit de severă și calificată de ministrul de interne, Hans-Dietrich Genscher, drept o „Magna Charta" in domeniul conservării mediului ambiant. încălcarea acestei legi — prima care se aplică la nivel

Actualitatea Ja șahîn localitatea balneoclimaterică spaniolă Palma de Mallorca, a început și cel de-al patrulea meci — sfert de finală — din turneul can- didaților, între Tigran Petrosian (U.R.S.S.) și Lajos Portisch (Ungaria). La propunerea lui Portisch, după 18 mutări, cei doi jucători au căzut de acord asupra remizei.în cadrul aceleiași competiții, la San Juan (Porto Rico) Boris Spasski (U.R.S.S.), jucînd cu piesele negre, a întrerupt la mutarea a 41-a, a treia partidă a meciului său cu Robert Byrne (S.U.A.). Primele două partide s-au încheiat remiză.La Augusta (S.U.A.) a continuat prima partidă, întreruptă, a meciului dintre Henrique Costa Mecking (Brazilia) și Viktor Korcinoi (U.R.S.S.). La mutarea 80-a a fost consemnată remiza. După cum se știe și a doua partidă dintre acești jucători s-a încheiat la egalitate, rezultatul meciului fiind în prezent 1—1.La Moscova, prima partidă a meciului Anatolie Karpov (U.R.S.S.) șitN CÎTEVA RÎNDURIBASCHET. — Competiția internațională masculină de baschet dotată cu „Marele premiu al orașului Varșovia" s-a încheiat cu victoria selecționatei orașului Moscova, care cîș- tigă astfel pentru a patra oară trofeul pus în joc. în finala turneului, baschetbaliștii sovietici au învins cu scorul de 73—66 (32—39) formația Legia Varșovia.• La Leningrad. In meci returcontînd pentru grupa B a sferturilor de finală ale „Cupei cupelor" la baschet feminin, Spartak — Ze- lezniciar Sarajevo : 99—52 (43—28).învingătoare și în primul joc (scor : 102—41), Spartak Leningrad a luat o serioasă .opțiune pentru calificarea în semifinalele competiției.• Peste 10 000 de spectatori au urmărit Ia Sao Paulo meciul Internațional amical de baschet dintre echipele Braziliei și U.R.S.S. Brazilienii au ciștigat cu 82—78 (40—42).YACHTING. — La Sydney a luat sfîrșit Campionatul mondial de yachting la clasa „5,5 m“. Titlul de campion al lumii a revenit australianului Norman Booth. Din șase regate, Booth a ciștigat trei.PATINAJ VITEZA. — în stațiunea italiană de sporturi de iarnă Cortina d’Ampezzo se desfășoară, în prezent, prima ediție a Campionatelor mondiale de patinaj viteză rezervate juniorilor. în prima zi, un dublu succes a repurtat vest-ger- mana Monika Pflug (500 m în 

federal — atrage după sine a- menzi de pînă la 100 000 de mărci și chiar pedepse cu închisoarea pînă la 10 ani. Sînt vizate sursele poluante de orice natură — furnalele înalte, stațiile de incinerare, automobile etc. De asemenea, se prevede ca circulația autovehiculelor să fie restrînsă in perioadele de „smog", intens.
• PUNEȚI UN CO

COȘ IN REZERVORUL 
DUMNEAVOASTRĂ I ° reformulare a binecunoscutei reclame occidentale pentru carburanți (puneți un tigru etc) ? Posibil, în cazul în care energia necesară funcționării automobilelor se va obține pe baza procesului, în fază de experimentare în Marea Britanie, ce utilizează reziduurile organice ale păsărilor de curte. Rezervorul, etanș și încălzit, e umplut cu asemenea reziduuri, produeîn- du-se astfel gazul metan, care printr-un canal de alimentare ajunge la carburator. Aici are loc combinarea aerului cu metanul, amestec de natură să activeze apoi cilindrii motorului. Sistemul descris e dotat și cu un dispozitiv special permițînd revenirea oricind la folosirea tradiționalei benzine.

• „PRIETENUL" Sl-A 
RECĂPĂTAT GLASUL. Un episod mai puțin obișnuit, acum, cînd se iau tot felul de măsuri împotriva poluării sonore. „E ca și cum s-ar fi oprit vocea unui prieten" — a declarat cu nemulțumire un locuitor al orășelului Canton, din statul Illinois (S.U.A.), după ce sirena uzinei „International Harvest" din localitate fusese redusă la tăcere, autoritățile apreciind că sunetul ei depășește normele fonice în vigoare. Ca atare, mai mult de 7 000 de semnături au fost strînse pe o petiție, în cadrul campaniei pentru salvarea sirenei amuțite, al cărei glas orășelul se obișnuise să-l audă zilnic din 1912. Și într-una din primele zile ale lunii ianuarie, locuitorii din Canton au resimțit o mare bucurie, auzindu-șl „vechiul prieten" lansindu-și binecunoscuta sa chemare.

/Lev Polugaevski (U.R.S.S.) s-a încheiat remiză la mutarea 33-a.
♦Au început tradiționalele turnee Internaționale masculine de șah de la Wijk aan Zee (Olanda). în turneul marilor maeștri, pe primul loc, la e- galitate, se află Pianinei (Igoslavia) și Browne (S.U.A.) cu cite 2,5 puncte. Urmează Sosonko (Polonia), Hecht (R. F. Germania) cu cîte 2 puncte, Ghițescu (România), Donner (Olanda), Adorjan (Ungaria), Ree (Olanda) și Matulovici (Iugoslavia) cu cîte 1,5 puncte. în primele trei runde, Ghițescu a obținut următoarele’ rezultate : a cîștigat la Langeweg (Olanda), a pierdut partida cu/bulgarul Radulov și a remizat cu Hecht (R. F. Germania).în turneul maeștrilor conduce bulgarul Popov cu 2,5 puncte. Ciocîltea (România) ocupă locul 8—9, la egalitate cu Hartoch t'an Scheltinga (Olanda), cu 1,5 puncte. în cele trei partide susținute pînă în prezent, Ciocîltea a remizat cu Mohrlok (R. F. Germania), Pytel (Polonia) și Garcia (Cuba).

45”04/100 și 1 500 m în 2’25”31/100). Proba masculină de 500 m a revenit canadianului Gerard Cassan in 41”88/100. Olandezul Jan de Vries s-a clasat pe primul loc la 3 000 m (4’29”57/100).HOCHEI PE GHEAȚA. — într-un meci contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la hochei pe gheață echipa cehoslovacă Tesla Pardubice a învins cu 2—1 (0—1, 2—0, 0—0) echipa norvegiană Vaaleregen.TENIS. — în turneul internațional de tenis de la Roanoke (Virginia), americanul Jimmy Connors l-a învins cu 4—6, 6—1, 6—3 pe columbianul Molina, . . calif ieîndu-șș pentru semifinale., în altă partidă, indiatîul V. Amritraj a dispus cu/"'' 14—6, 6—3, 6—3 de americanul Jeff \Austin. Pentru semifinale s-au mai 'calificat Meiler (R. F. Germania) și Gerulaitis (S.U.A.).LUPTE, — Continuîndu-și turneul tn S.U.A., echipa de lupte a Japoniei a obținut un nou succes între- cînd la Allendale (Michigan) cu scorul de 6—1 echipa Rapid Area. A- ceasta a fost cea de-a 8-a victorie obținută de luptătorii japonezi din cele 11 întîlniri susținute.RUGBI — La Paris s-a disputat ieri meciul Franța — Irlanda, contînd pentru tradiționala competiție internațională de rugbi „Turneul celor cinci națiuni". Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 9—6 (0-3).
Ședința Comisiei 

permanente C.A.E.R, 
pentru poștă 

și telecomunicațiiMOSCOVA 19 — (Corespondență de Ia N. Crețu) : între 15 și 18 ianuarie 1974, la Moscova a avut loc cea de-a șasea ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru poștă și telecomunicații. Au luat parte dele- “ gații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia. Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. în conformitate cu convenția dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugoslavia, la ședința comisiei a participat o delegație din această țară.Comisia a examinat sarcinile ce decurg din protocoalele ședințelor a 64-a și a 65-a ale Comitetului Executiv al C.A.E.R., a adoptat programul său de activitate pe anul 1974, în care sînt prevăzute măsuri pentru realizarea programului complex și hotărîrile celei de-a XXVII-a sesiuni a consiliului, destinate dezvoltării, adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul poștei și telecomunicațiilor. Comisia a analizat stadiul îndeplinirii lucrărilor în domeniul colaborării tehnico-științi- fice și a adoptat recomandări corespunzătoare. Comisia a adoptat programul de colaborare între țările membre ale C.A.E.R., pentru elaborarea unei prognoze privind dezvoltarea legăturilor internaționale de poștă și telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune, pe o perioadă de 15—20 de ani.Ședința comisiei s-a desfășurat Intr-o atmosferă de colaborare și înțelegere reciprocă.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 ianuarie. în țară :Cerul va fi variabil, mai mult no- ros in sudul și estdl țării. Vor cădea precipitații locale. Vînt moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. La munte se va semnala ninsoare. In București : Cerul va fi variabil, mai mult noros. Precipitații de scurtă durată. Vînt moderat. Temperatura ușor variabilă.
i



DUPĂ ÎNCHEIEREA acordului
DINTRE EGIPT SI ISRAEL

' •>

„DEZANGAJAREA DESCHIDE DRUMUL CĂTRE 

INSTAURAREA PĂCII IN ORIENTUL APROPIAT"
CAIRO 19 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută înaintea plecării sale din Cairo într-un turneu prin- tr-o serie de capitale arabe, președintele egiptean, Anwar Sadat, și-a exprimat satisfacția față de încheierea acordului cu Israelul, mențio- nînd că „în prezent, problema a evoluat și nu mai admite imobilismul", relevă agenția M.E.N. „Ea a depășit, a spus președintele egiptean, situația de „nici pace, nici război, inirind acum într-o fază de dinamism".„în prezent, a reafirmat Anwar Sadat, principala problemă o reprezintă dezangajarea forțelor pe cele două fronturi, egiptean și sirian. O altă problemă, de o însemnătate la fel de mare, este reorganizarea internă a Egiptului".Totodată, președintele egiptean a anunțat că dezangajarea forțelor se va putea încheia într-un termen de 40 de zile după care ar putea să înceapă cea de-a doua fază a conferinței de la Geneva. „Această dezangajare, a subliniat el, reprezintă o chestiune pur militară, ce pregătește

calea pentru o acțiune politică. Sper că dezangajarea va deschide drumul către instaurarea păcii în Orientul Apropiat". Pe de altă parte, A. Sadat a arătat că nici o hotărîre nu va fi adoptată in ceea ce privește Canalul Suez pînă la terminarea acțiunilor de dezangajare. Președintele Sadat s-a referit, in același timp, la reconstruirea orașelor din zona Canalului Suez, Port Said, Ismailia, El Kantara și Suez.Abordînd problema palestineană, președintele Sadat a menționat că a avut cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, o „convorbire foarte constructivă, desfășurată într-o atmosferă de înțelegere și coordonare totală". Totodată, președintele egiptean a precizat că la cea de-a doua fază a Conferinței de la Geneva pentru pace in Orientul Apropiat participarea palestinenilor este inevitabilă, întrucît, a menționat el, „nu se poate discuta despre instaurarea păcii in regiune in absența lor".

LUCRĂRILE COMISIEI
0. N. U. PENTRU 
CONDIȚIA FEMEII

Intervenția reprezentantului 
RomânieiNEW YORK 19 (Agerpres). — La New York se desfășoară lucrările Comisiei O.N.U. pentru condiția femeii. Pe agenda comisiei figurează probleme privind programul de măsuri in cadrul anului internațional al femeii — 1973. Din partea țăriinoastre participă Florica Paula Andrei, judecătoare la Tribunalul Suprem, membră a Consiliului Național al Femeilor.Luînd cuvîntul, reprezentanta Ro- mânieț a expus pe larg politica partidului și statului nostru în ce privește creșterea rolului femeilor și promovarea lor mai activă în societate. Delegata României a sprijinit programul propus de secretariatul O.N.U. pentru Anul internațional al femeii.

Se anunță o vizită 
a președintelui S.U.A. 

in U.R.S.S.MOSCOVA 19 (Agerpres). — Lu- Ind cuvîntul la Erevan la ceremonia înmînării Ordinului Prietenia Popoarelor R.S.S. Armene, Andrei Gro- miko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., s-a referit și la unele probleme internaționale. Cu acest prilej, el a anunțat că a fost realizată o înțelegere privind o nouă vizită a președintelui S.U.A., Richard Nixon, în U.R.S.S.
★Un purtător de cuvînt al Casei Albe a confirmat, la 19 ianuarie, că președintele Richard Nixon intenționează să facă o vizită în U.R.S.S. în acest an. Data vizitei încă nu ■ fost stabilită.

sindicale din Europa
Central al U.G.S.R.Cuvîntarea președintelui Consiliului

întîlnirea consultativă de la Geneva
la

France Presse:

„Atmosferă constructiva 
la conferința europeană"

„ACORDUL ESTE IN FAVOAREA AMBELOR PĂRȚI"

Conferința europeană a înregistrat 
primul său progres palpabil odată 
cu reluarea lucrărilor fazei a doua 
— transmite din Geneva corespon
dentul A.F.P. Acest progres a fost 
realizat in cadrul discuțiilor asupra 
cooperării economice, delegații ho- 
tărind să treacă, incepind de săptă-

mina viitoare, la redactarea docu
mentului final. Ulterior, și in comi
sia pentru problemele cooperării 
in domeniul cultural și al contac
telor umane participanții au ajuns 
la înțelegerea de a se angaja in 
munca de redactare. Atmosfera este 
intr-adevăr constructivă.
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DE PRESĂ

TRANSMIT:

„Consider că acordul este favorabil ambelor părți și că implicațiile sale vor fi pozitive", a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, David Ela- zar, șeful Statului Major al armatei israeliene, după ce a participat la ceremonia semnării acordului dintre Egipt și Israel, de dezangajare și separare a trupelor, relatează agențiile France Presse și United Press International.Șeful Statului Major al armatei israeliene și-a exprimat speranța că acest acord „va modifica relațiile dintre cele două țări, fiind, poate, simbolul unei ere noi". Trebuie să știm însă, a adăugat el, că, astăzi, a semna Un acord nu înseamnă soluționarea problemei, întrucît viitorul nu este asigurat de acordurile încheiate, ci de aplicarea lor. atît de către o parte, cit și de cealaltă.Referindu-se la poziția israeliană, David Elazar a precizat că țara sa „va aplica prevederile acordului încheiat". Potrivit clauzelor, a arătat

el, „trupele israeliene vor fi retrase Ia o distanță suficientă de Canalul Suez pentru ca egiptenii să se poată considera satisfăcuți, dar, totodată, Israelului i se asigură poziții noi, astfel incit securitatea sa să fie garantată".Totodată, șeful Statului Major al armatei israeliene a arătat că pentru Israel prima consecință concretă și pozitivă a acordului de dezangajare o reprezintă posibilitatea de a elibera o parte importantă a rezerviș- i tilor. Ia sfîrșitul procesului de dezangajare. „Primul pas spre reîntoarcerea la o viață civilă, a adăugat el. va fi. sperăm. și- primul pas spre pace".Șeful de Stat Major al armatei .israeliene a arătat apoi că. începind de duminică, urmează să se înțil- nească cu omologul său egiptean, Mohamed Gamassy, cinei zile consecutiv. la kilometru) 101. pentru a examina detalii ale concretizării a- cordului.

Comunicat la încheierea vizitei
lui Santiago Carrillo in R. D. Vietnam

GENEVA 19 (Agerpres). — Sîmbătă a avut loc la Geneva, In cadrul celei de-a 2-a conferințe regionale europene a O.I.M., o întîlnire consultativă la care au participat conducătorii centralelor sindicale din Europa de diferite afilieri și autonome, precum și reprezentanți ai organizațiilor sindicale internaționale.Din partea U.G.S.R. a participat o delegație condusă de tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Cu prilejul acestei Intîlniri, ln- tr-un spirit constructiv, s-a procedat la un schimb larg de păreri privind posibilitățile și formele de realizare a unei cooperări între toate organizațiile sindicale naționale de pe continent. Toți vorbitorii și-au exprimat părerea că există multiple posibilități în acest sens pe baza intereselor și preocupărilor comune ale oamenilor muncii și organizațiilor lor sindicale din Europa.In cuvîntul său, tovarășul Mihai Dalea a apreciat ca pozitivă această intîlnire care constituie un moment important'în relațiile sindicale europene și reflectă progresele însemnate realizate pe calea destinderii, a colaborării și înțelegerii între popoarele de pe continent.Apreciind că relațiile bilaterale dintre organizațiile sindicale din Europa s-au dezvoltat in ultimul timp, vorbitorul a subliniat că acestea corespund intereselor oamenilor muncii și a evidențiat noile posibilități pentru a pe diferite comun.Președintele
colaborareaintensificaprobleme de interesU.G.S.R._____ a arătat că una dintre condițiile esențiale ale

indezvoltării unității de acțiune mișcarea sindicală pe plan internațional o constituie respectarea principiilor egalității în drepturi a organizațiilor sindicale, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc, în spiritul solidarității muncitorești.Reprezentantul U.G.S.R. s-a pro- • nunțat pentru organizarea unei conferințe sindicale europene cu participarea tuturor sindicatelor, care să ia în discuție condițiile de muncă și de viață ale celor ce muncesc, urmărind ca la pregătirea acesteia să poată să-și aducă contribuția toate organizațiile de pe continent.Președintele sindicatelor din România a exprimat încrederea că întil- nirea, prima de acest fel după 25 de ani, va marca un bun început pentru o activitate colectivă viitoare și a arătat că U.G.S.R. este gata să-și aducă contribuția la orice inițiativă menită să impulsioneze sindicală în Europa.în comunicatul comun de presă, adoptat in unanimitate
colaborareade către participant la sfîrșitul întilnirii, se subliniază spiritul unitar, constructiv al dezbaterilor, posibilitățile de dezvoltare între Europa ciproc.Este rința unanimă pentru

a colaborării organizațiilepe problemeexprimată, de
multilaterale sindicale de interes din re-do-asemenea... ...............  ,_______ ca reuniuni similare să aibă loc și in viitor. In acest sens, comunicatul menționează acordul tuturor particioanților privind organizarea, la sfîrșitul acestui an. a unei conferințe sindicale europene avind ca temă condițiile de muncă ale celor ce muncesc.
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Activitate diplomaticăPreședintele R.A. Egipt, Anwar Sadat, a avut sîmbătă, la Damasc, convorbiri cu președintele Siriei. Hafez Assad, asupra evoluției situației din Orientul Apropiat. Șeful statului egiptean a expus președintelui Assad o serie de aspecte ale acordului privind dezangajarea forțelor la Canalul Suez. Anwar Sadat a făcut, anterior, o scurtă vizită la Djeddah. unde a avut convorbiri cu regele Feisal al Arabiei Saudite.*Secretarul de stat american, Henry Kissinger, a avut, sîmbătă, o întrevedere cu regele Hussein în localitatea iordaniană Akaba. Convorbirile s-au referit la recentul acord intervenit între Egipt și Israel.
★Șeful statului sirian, Hafez Assad, s-a întreținut, vineri seara, prin telefon, cu președintele Algeriei, Houari

Boumediene, și cu regele Hussein al Iordaniei — a anunțat o sursă oficială de la Damasc. In cursul convorbirilor a fost discutată evoluția situației din Orientul Apropiat.
★La încheierea vizitei în Etiopia a unei delegații a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, la Addis'Abeba a fost dat publicității un comunicat în caro se exprimă convingerea că o pace durabilă în Orientul Apropiat poate fi stabilită mimai prin recunoașterea și restabilirea drepturilor legitime ale poporului p.alestinean — informează agenția M.E.N.
★Grupul de lucru militar creat în cadrul Conferinței de pace de la Geneva asupra Orientului Apropiat se va întruni, de acum înainte, la kilometrul 101 de pe șoseaua Cairo- Suez — anunță agenția M.E.N.

■ DBBBQBBBOpinia publică din țara noastră a aflat cu satisfacție vestea .încheierii acordului dintre Egipt și Israel asupra dezangajării și separării forțelor lor militare. Așa cum s-a relatat în presa de ieri, acordul prevede retragerea trupelor israeliene la circa 30 de km est de Canalul Suez, paralel cu o anumită reducere a efectivelor și armamentului trupelor egiptene de pe malul răsăritean al Canalului. In coridorul de circa 10 km lățime, ce se va crea între forțele armate ale celor două părți, vor fi amplasate forțe ale O.N.U. Este consemnat, totodată, angajamentul ambelor părți de a respecta cu scrupulozitate încetarea focului, ho- tărîtă de Consiliul de Securitate.Semnarea acordului de dezangajare militară reprezintă un prim pas important spre soluționarea gravului conflict din Orientul Apropiat care, persistînd de atîția ani, a cauzat mari pierderi materiale și umane popoarelor din această parte a lumii, a împiedicat angajarea mai deplină a forțelor lor pe făgașul dezvoltării economice și sociale și a constituit, în același timp, o sursă de alimentare a tensiunii internaționale. Sînt semnificative ecourile pozitive pe care acest acord le-a stîrnit în opinia publică, in rindul factorilor responsabili atit din zona respectivă, cit și din întreaga lume.încheierea acordului egipteano-is- raelian — rezultat al negocierilor laborioase ce au debutat cu o lună in urmă, sub auspiciile Națiunilor Unite — dovedește justețea profundă a poziției internaționale statornice a României, care a subliniat cu perseverență că reglementarea conflictului din Orientul Apropiat, ca și a oricăror focare de tensiune, este posibilă numai pe calea tratativelor, prin mijloace politice, că securitatea popoarelor se poate realiza nu prin recurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, ci prin eforturi pentru așezarea raporturilor dintre state pe baze noi, care să conducă la relații de bună vecinătate, de colaborare și prietenie.Este îndeobște cunoscut că, in spiritul acestei concepții, țara noastră a militat cu nedezmințită consecvență, chiar de la izbucnirea, in iu

nie 1967, a conflictului armat din Orientul Apropiat, pentru încetarea ostilităților și soluționarea diferendelor dintre Israel și țările arabe pe cale politică, corespunzător cu interesele fundamentale ale popoarelor respective, ale păcii și securității internaționale. In întreaga perioadă ce s-a scurs de atunci, România socialistă a desfășurat o activitate internațională deosebit de bogată, principială și dinamică, pentru afirmarea necesității de a se evita orice noi confruntări militare în Orientul A- propiat, pentru soluționarea proble-

HANOI 19 (Agerpres). — In comunicatul privind vizita de prietenie pe care o delegație a, P.C. din Spania, condusă de Santiago Carrillo, secretar general al partidului, a făcut-o in R. D. Vietnam, la invitația C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, se arată că convorbirile pe care delegația comuniștilor spanioli le-a avut cu delegația de partid con

dusă de Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc dm Vietnam, s-au desfășurat într-o atmosfera de prietenie și solidaritate frățească. Cu acest prilej, cele două părți s-au informat reciproc asupra situației din cele două țări și au avut un schimb do opinii in probleme legate de dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate dintre cele două partide și popoare.
CAMBODGIA: Exod spre zonele eliberate

Mii de locuitori din zonele ollaie sub controlul temporar șl din ce in ce 
mal precar al forțelor ionr.oiiste, trec în zonele eliberate pentru o se 
sustrage terorii exercitate de regimul de la Pnom Penh. In fotografie: 
locuitori din apropierea Pnom Psnh-ului folosesc bărcile pentru a trece 

in regiunile eliberate

conflagrației, România, prin declarații oficiale, a adresat apeluri ferme pentru încetarea neîntîrziată' a ostilităților și trecerea la acțiuni de reglementare politică în concordanță cu rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Sînt cunoscute, de asemenea, Intensa activitate politico-diplomatică. demersurile multiple întreprinse de România, mesajele adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu statelor implicate direct în conflict și altor state privind inițierea unor acțiuni prin care să se asigure o soluționare con-

necesară stabilirea unei zone de separare a armatelor aflate în conflict, zonă care să se realizeze in primul rînd prin retragerea trupelor israeliene, avîndu-se în vedere că ele ocupă teritorii arabe. In acest sens, guvernul român a formulat o inițiativă oficială privind dezangajarea și separarea forțelor militare ale celor două părți, în zona astfel creată urmind să fie trimiși observatori sau forțe de menținere a păcii ale O.N.U., constituite pe baza contingentelor oferite de statele membre ale organizației.

Iii pas consinictiy pe calea statornicirii 
păcii in Orientul Apropiat

mei pe cale politică," prin aplicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate. In cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în alte documente de partid și de stat, în acte guvernamentale, în declarații comune semnate de România cu alte țări, în expuneri ale diplomaților români la O.N.U., țara noastră a subliniat de nenumărate ori în toți acești ani că rezolvarea trainică a conflictului reclamă imperios retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, asigurarea dreptului la existență liberă și independentă. în condițiile respectării suveranității naționale și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune, inclusiv a Israelului, reglementarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime.Această poziție a- fost reafirmată deosebit de energic la reizbucnirea confruntării militare în octombrie trecut ; imediat după declanșarea

structivă, pașnică și trainică a diferendului.După încetarea focului, România și-a concentrat atenția în direcția consolidării acestui prim pas și trecerii de la confruntarea armată la negocieri politice. în acest sens, la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „în situația existentă, considerăm că este necesar să se facă totul pentru consolidarea încetării focului, realizată in urma rezoluției Consiliului de Securitate din octombrie anul curent. Este necesar să se ajungă cit mai rapid la dezangajarea militară și crearea condițiilor pentru desfășurarea negocierilor intre statele interesate. Apreciem că trebuie făcut totul pentru a se ajunge la o soluție rapidă și definitivă in Orientul Apropiat".Concretizînd această concepție in declarația sa, guvernul român aprecia că pentru a se evita orice noi confruntări militare și a se crea un climat favorabil tratativelor este

In același timp, România a propus convocarea unei conferințe sub auspiciile O.N.U. și la care ar putea să participe, alături de părțile implicate, și alte state — mari, mijlocii și mici — care doresc și pot aduce o contribuție constructivă la statornicirea păcii în această parte a globului.Activitatea politico-diplomatică intensă desfășurată de România pentru soluționarea problemei Orientului Apropia^ și-a găsit expresie și in faptul că reprezentanți ai președintelui Consiliului de Stat au vizitat 13 țări arabe. Totodată, cu prilejul vizitei la București a ministrului de externe al Israelului, in noiembrie trecut, precum și cu alte prilejuri, România și-a reafirmat punctul de vedere potrivit căruia securitatea statului israe- lian nu se poate realiza prin ocuparea de teritorii arabe, ci numai prin statornicirea unor relații noi, de prietenie și cooperare intre a- ceastă țară și vecinii săi.

„PROGRAMUL COMUN AL FORȚELOR 
DE STÎNGA MAI ACTUAL CA ORICÎND"

Un interviu al secretarului general al P.C. Francez, 
MarchaisGeorgesPARIS 19 — (Corespondență de la P. Diaconescu) : Vineri seara, Georges Marchais, secretar general al P.C. Francez, a acordat un interviu postului de radio Europa nr. 1, în care a arătat că programul comun de guverhămirit al forțelor de stingă este azi mai. actual ca oriclnd întru- cit propune soluții valabl’e șl fundamentale pentru rezolvarea crizei
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energetice, pentru stăvilirea inflației și a șomajului. El a subliniat, de asemenea, că evoluția și consolidarea stîngii tac posibilă îmbogățirea programului comun în domenii importante, cum sînt,: construcția europeană, organizarea securității colective in Europa, democratizarea vieții na-' ționale la toate nivelurile.
Convocarea parlamentului francez

într-o sesiune extraordinară
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Ambasadorul României la 
CairO, ^etru Burlacu, a fost primit, simbătă, de Abdel Aziz Hegazi, vi- cepremier și ministru al finanțelor, economiei și comerțului exterior al R. A. Egipt. Au fost examinate pregătirile pentru semnarea protocolului referitor la schimburile de mărfuri intre România și Egipt pe anul 1974. De asemenea, au fost trecute in revistă acțiunile de cooperare economică și tehnică între cele două țări, exprimîndu-se satisfacția in legătură cu rezultatele obținute și perspectivele acordului româno- egiptean de cooperare economică ș> tehnică.

Cea de-a patra sesiune a 
Comisiei mixte, prevăzută > >. Acordul comercial pe termen lung intre România și Franța, a avut loc intre 14 și 18 ianuarie la Paris. In cadrul sesiunii au fost examinate evoluția schimburilor comerciale în anul 1973 și măsurile necesare pentru dezvoltarea și diversificarea acestora in 1974.

Noi documente despre 
Lenin. AProaPe ®00 noi documente legate de viața și activitatea lui Lenin, descoperite de istoricii sovietici în ultimii cinci ani, sînt pregătite spre a fi editate la împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Vladimir Ilici.

Kim Ir Sen, secretar gcncral al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a rostit o cuvîntare la încheierea Congresului agricol național. Evidențiind șuccesele agriculturii R.P.D. Coreene, vorbitorul a arătat necesitatea asigurării unui nou avint al producției agricole, conform sarcinilor actualului plan șesenal de dezvoltare a economiei.

PARIS 19 (Agerpres). — După încheierea unei reuniuni a cabinetului francez, sîmbătă a fost dat publicității un comunicat în care se arată că „guvernul, reunit Ia 19 ianuarie, a hotărît să întrerupă, pentru o perioadă de șase luni, intervențiile obligatorii ale Băncii Franței pe piața de schimb".Comunicatul precizează pe de alta parte că „prin decret al președintelui republicii, emis la propunerea primului ministru și in virtutea arti- . colului 30 din constituția țării, parlamentul va fi convocat la 22 ianuarie 1974 într-o sesiune extraordinară, ordinea de zi fiind consacrată dezbaterii politicii monetare a guvernului".Comentînd comunicatul, agenția France Presse relevă că ..hotărîre»

luată de a lăsa ca francul să I va avea ca primă consecință valorizare de facto a monedei ceze în raport cu marca vest-ger- mană".
AURUL : 136,58 

DE DOLARI UNCIA.
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constructivă, realistă a întreaga activitate desfă- țara noastră în legăturăPoziția României, șurată de cu conflictul din Orientul Apropiat a avut și are ca țintă găsirea unei soluții trainice, care să răspundă intereselor legitime ale popoarelor respective, instaurării unei păci durabile în această zonă.Opinia publică din România consideră că este o necesitate stringentă ca acordul egipteano-israelian cu privire la dezangajarea și separarea forțelor armate ale celor două părți să fie urmat de noi înțelegeri de natură să deschidă calea păcii in Orientul Apropiat. în atmosfera mai favorabilă creată prin realizarea acordului urmează să se angajeze mai departe negocierile în vederea unei soluții globale, statornicirii unei păci trainice și drepte. Opinia publică din țara noastră, pornind de la interesele păcii și securității internaționale, își exprimă speranța că de la tratativele militare se va trece la negocieri asupra problemelor de fond în scopul rezolvării definitive a diferendului, ceea ce presupune asigurarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă, rezolvarea problemei palestiniene in conformitate cu aspirațiile ilegitime ale acestui popor.I Evident, conflictul din Orientul A- propiat a creat probleme complexe, cu largi implicații, și nu trebuie subestimate dificultățile din calea reglementării sale definitive. Faptele atestă însă că, atunci cînd se dă dovadă de realism politic și bunăvoință, divergențele pot fi depășite, se poate înainta spre reinstaurarea păcii ți asigurarea securității tuturor statelor din Orientul Apropiat.Salutînd acordul încheiat, țara noastră este gata să sprijine in continuare orice efort constructiv, să tacă tot ce-i stă in puteri pentru a contribui la instaurarea unei păci juste și trainice în Orientul Apropiat, corespunzător aspirațiilor tuturor popoarelor, intereselor îmbunătățirii climatului internațional, promovării destinderii și întăririi păcii și securității în întreaga lume.

Cursul aurului a bătui, vineri, toate recordurile pe piața liberă din Paris : 136,58 de dolari uncia — ceea ce înseamnă de peste 3 ori prețul oficial (42,22 de dolari). Datorită incertitudinilor de pe scena monetară occidentală — incertitudinii amplificate de impasul negocierilor privind reforma sistemului valutar internațional — metalul galben a devenit o valoare- refugiu tot mai căutată și. potrivit agenției „FRANCE PRESSE", n-ar fi exclus ca, in scurt timp, să ajungă la prețul de 150 de dolari uncia !

TOKIO 19 (Corespondență de la P. Diaconu). — Simbătă a avut loc la Tokio convenția anuală a Partidului liberal-democrat (P.L.D.), de guvernămînt, din Japonia. In cuvin- tarea sa, primul ministru Kakuei Tanaka a subliniat, în calitate de președinte al partidului, că P.L.D. trebuie să-și concentreze eforturile in vederea cîștigării alegerilor programate pentru luna iunie. El a apreciat că, în acest scop, P.L.D. trebuie să soluționeze problema creșterii prețurilor și a recunoscut necesitatea adoptării de către Dietă a unei legislații suplimentare de urgență, care să completeze legile adoptate recent privind stabilizarea nivelului de viață și reglementarea producției, stocării și distribuirii produselor petroliere.

Al. CAMPEANU
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Vizita lui Nguyen Huu 
Tho în zonele eliberate din 
LUOS. ASent‘a de presă Eliberarea informează că o delegație a Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. condusă de Nguyen Huu Tho. președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., Consiliului Consultativ făcut o vizită oficială in zonele eliberate din gația a avut convorbiri tele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, Sufanuvong. De asemenea, delegația a fost primită la Comitetul de alianță a forțelor neutraliste patriotice din Laos.

președintele al G.R.P., a de prietenieLaos. Dele- cu președin-
Demisia cabinetului bel- 

țjitSiL La 'ncheierea unei reuniuni de urgență a guvernului belgian, primul ministru, Edmond Leburton, a a- nunțat demisia cabinetului său, constituit la 25 ianuarie 1973. Motivul demisiei, a precizat Leburton, îl constituie divergențele apărute între miniștrii socialiști din guvern și partenerii lor social-creștini și liberali asupra modalităților de realizare a proiectului de construire, în Belgia, a unei rafinării de petrol în colaborâre cu Iranul.
Uiî aCOrd *ntre reprezentantul Olandei pe lingă O.N.U., ambasadorul Robbert Fack, și Antonio Car- rilio-Flores, secretar general al Congresului mondial al populației, pr - vind organizarea la Amsterdam a u- nui simpozion avind ca temă „Populația și drepturile omului", a fost semnat la sediul O.N.U. Simpozionul face parte dintr-o serie de manifestări cu caracter pregătitor in vederea organizării, la București, în luna august, a Conferinței mondiale a ■ ■populației.
Consiliul de Securitate hotărît includerea limbii chineze ca limbă de lucru a lucrărilor acestui organism.a
C.C. al P.P.R.M., Consiliul de Miniștri al R. P. Mongole, Consiliul Central al Sindicatelor și C.C. al Uniunii Tineretului Revoluționar Muncitor din R. P. Mongolă au adoptat hotărirea „Privind întrecerea socialistă a întregului popor pentru depășirea planului de dezvoltare a economiei naționale și culturii R. P. Mongole în anul 1974".
La șantierele navale din 

Gdansk 3 avut 10c feștivitatea ridicării pavilionului pe nava „Ineu", construită pentru flota de pescuit a României. Au luat parte reprezentanți ai conducerii șantierului, membri ai ambasadei țării noastre și ai agenției economice, echipajul românesc.
Preocupări în S. U. A.

pentru economisirea de energieWASHINGTON 19 (Agerpres). — Președintele Nixon a cerut populației americane, intr-un discurs radiotelevizat, să continue eforturile în direcția economisirii consumului de energie, avertizînd că, în caz contrar, Administrația va fi nevoită să adopte măsura rațio-

nalizării. Subliniind că actuala criză de e- nergie, resimțită pe plan mondial, este cu totul reală și pentru Statele Unite, in ciuda resurselor proprii importante, el a menționat că importurile americane de petrol, chiar în condițiile reducerii voluntare a consumului de către

populație, continuă să fie cu 2,7 milioane barili inferioare necesarului zilnic.Președintele a declarat că va cere Oficiului federal pentru e- nergie să procedeze la un control riguros al scriptelor firmelor petroliere, pentru a putea fi stabilite cu e- xactitate beneficiile și nivelul stocurilor.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața Sclnteil Tel. 11 60 10. II 60 20 Abonamentele se tac ta oficiile poștale șt dltuzortl din întreprinderi si institute Dtn străinătate, abonamentele se tac prin „ROMPRESFILATELJA" București — 
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