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Se împlinește astăzi o Jumătate 
de secol de la moartea lui Vladi
mir nici Lenin. Alături de forțele 
revoluționare și progresiste de pre
tutindeni, comuniștii din România, 
întregul nostru popor, cinstesc cu 
adinei sentimente de prețuire pe 
marele teoretician și strateg revo
luționar care și-a închinat întreaga 
capacitate și energie clocotitoare 
eliberării sociale și naționale a po
poarelor din Rusia, triumfului cau
zei socialismului și comunismului 
in lume.

Studiind realitățile țării sale, dez
voltarea capitalismului în stadiul 
său imperialist, sintetizînd expe
riența de luptă a proletariatului 
din Rusia și pe plan internațional, 
cele mai noi cuceriri ale științei 
din vremea sa, Vladimir llici Le
nin a dezvoltat creator, în noile 
condiții istorice, opera lui Marx și 
Engels, a adus, prin vasta activi
tate teoretică desfășurată, contri
buții de cea mai mare însemnătate 
la îmbogățirea materialismului 
dialectic și istoric, a economiei po
litice, a tezaurului comunismului 
științific. De numele și activitatea 
lui Lenin sînt indisolubil legate 
crearea partidului revoluționar al 
proletariatului din Rusia — Parti
dul Comunist Bolșevic — pregăti
rea și înfăptuirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — eveni
mentul istoric ce a deschis o eră 
nouă în dezvoltarea societății ome
nești — întemeierea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor.

în opera sa vastă, Lenin a dat o 
amplă fundamentare unor proble
me de importanță capitală ale con
strucției socialiste, ca necesitatea 
Industrializării socialiste și a coo
perativizării agriculturii in vederea

30 BANI

50 de ani

de la moartea

făuririi bazei 
noii orînduiri, _ 
țiilor socialiste în întreaga econo
mie, a relevat însemnătatea crește
rii productivității muncii sociale ca 
factor decisiv al afirmării superio
rității sistemului socialist, a stator
nicirii unei riguroase evidențe și 
discipline în producție. El a pus 
în lumină uriașa forță a conștiinței 
înaintate, a subliniat importanța 
întrecerii socialiste pentru stimula
rea inițiativei și generalizarea ati
tudinii noi față de muncă.

Lenin a arătat că principala che
zășie a victoriei în revoluția și 
țonstrucțla socialistă o constituie 
asigurarea rolului conducător al 
partidului revoluționar al proleta
riatului. Elaborînd principiile și 
normele construirii partidului, el a 
relevat importanța aplicării consec
vente, în toate laturile sale, a prin
cipiului centralismului democratic, 
a subliniat însemnătatea conducerii 
colective, criticii și autocriticii, le
găturii vii, permanente, cu oamenii 
muncii, ca cerințe permanente ale 
vieții de partid.

Pornind de la ideea că socialis
mul este creația conștientă a po
porului, Lenin a insistat asupra 
necesității atragerii intense a ma
selor largi ale celor ce muncesc la 
conducerea treburilor obștești. El a 
militat în mod stăruitor pentru so
luționarea consecvent democratică 
a problemei naționale, ridicîndu-se 
împotriva oricărei manifestări a 
șovinismului și hegemonismului, 
pentru asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționa
litate.

Internaționalist înflăcărat, Lenin 
a luptat pentru întărirea solidari-

tății comuniștilor, a muncitorilor, a 
tuturor celor ce muncesc, a forțe
lor democratice și progresiste de 
pretutindeni. El a apreciat ca o 
înaltă îndatorire internaționalistă a 
fiecărui detașament al proletaria
tului de a face maximum pentru 
cauza revoluției în propria țară, in 
vederea stimulării mișcării revo
luționare din toate țările — eviden
țiind astfel că succesele obținute 
de fiecare popor în construcția so
cialistă au o uriașă însemnătate 
pentru cauza , generală- a socialis
mului, ca principală contribuție la 
sporirea forței de atracție a noii 
orînduiri.

La comemorarea a 50 de ani de 
la moartea lui Lenin, este un izvor 
de profundă satisfacție și încre
dere faptul că ideile marxist-leni- 
niste au repurtat strălucite biruinți, 
istoria dovedind că societatea evo
luează în mod inevitabil spre vic
toria cauzei socialismului, spre 
triumful idealurilor de libertate și 
progres social.

Continuînd opera începută sub 
conducerea lui Lenin, Uniunea 
Sovietică s-a transformat într-o 
țară cu un vast potențial econo
mic, politic, militar, ale cărei mari 
realizări în construirea socialismu
lui și comunismului și a cărei pu
ternică influență pe arena interna
țională contribuie într-o 
considerabilă la întărirea 
lui mondial 
forțelor 
mondial.

Animat
de stimă și simpatie față de po
poarele U.R.S.S., poporul romăn a 
urmărit și urmărește cu viu inte-

Un bătrîn profesor de română și latină spunea odată 
Numesc lichea pe cel care n-are respect de carte și de 

gravură 1“ M-am întrebat de multe ori despre sensul 
exact al acestor cuvinte. Respectul de carte nu 
seamnă să ai acasă o bibliotecă „frumoasă". Nu 
seamnă nici măcar să citești mult. înseamnă cred abor
darea valorilor artei și culturii cu respect și discernă- 
mînt. De cîte ori n-am auzit sentințe „definitive" cu care 
un mediocru — și cînd spun mediocru e mult — fă
cător de așa-zise opere de artă. își exprima cu supe
rioritate părerea despre un confrate de multă vreme 
consacrat. O operă de artă sau un act de cultură tre
buie privite de jos în sus și niciodată de sus în jos.

Nu spun că arta nu poate fi privită, abordată

PICĂTURA DE CERNEALĂ
înțeleasă critic. Dar trebuie neapărat să ai argumentele 
și bogăția spirituală necesare. Prefer omul căruia îi dau 
lacrimile în fața Voronețului celui care îi găsește nea
părat „lipsuri" lui Beethoven, 
făcută să ne mîngîie sufletele 
femeie înțeleaptă — „e pîinea 
eu nu arunc, nu pot să arunc

Cultura e o mare bogăție, de a cărei lipsă noi, ro
mânit, nu ne putem plinge. încă din timpuri imemo
rabile. Și, în legătură cu asta, mi-amintesc a fi vizitat 
cu venerație muzeul de arheologie de la Constanța, 
operă în primul rind a unui om care toată viața și-a 
dedicat-o ca să dăruiască frumusețe și cultură oame
nilor — o frumusețe scoasă cît mai bine în relief. Un 
om care s-a chemat

„Respect de carte 
faci bine, minuțios 
gravură" se cheamă 
munca ta — mă refer în special la cultură 
parații.
Muncește, chinuie-te să creezi valoare și îndoiește-te 
pînă în ultima clipă. Și îndoiala în fața operei pe care 
ai făcut-o sînt tot „respect de carte și de gravură".

La urma urmei, arta e 
o 

zilnică a sufletului". Și
sau — cum spunea

pîtnea la gunoi !

A. Canarache.
și de gravură" se cheamă șl să-tl 
munca. „Respect de carte și de 
și să încerci să faci abstracție în 

de com-
„Eu sînt mare... Da, Caragiale nu e rău !“.

Catinca RALEA

Citez : Poezia lui 
(...) se bazează cam in 
întregime, pe o rela
ție de dualitate și pe 
tensiunea ori decalajul 
care se creează la un 
moment dat între cei 
doi termeni : începînd 
cu constatarea, rodnic 
poetică, a dublei alcă
tuiri a ființei umane, 
din eu și altcineva, 
trecînd apoi prin fațe
tele realului și ale vi
sului, ale mișcării și 
ale încremenirii, ale 
viziunilor senzoriale și 
ale necesităților 
stracte, ca să se 
fringă, f 
urmă, in 
presiei 
imaginea 
vintului 
și în imaginea t 
tulbure a verbului si
bilinic".
pefiantă frază 
bastică, 
„greoi-tulbure" e așe
zată de către un june 
critic în fruntea unei 
recenzii ce-și propune 
să comenteze cartea 
unui foarte bun poet 
contemporan și întîm- 
plarea a făcut ca pa
ginatorul să-i afle loc 
în imediata vecinătate 
a unei rubrici care 
cheamă : „Vorbiți 
scrieți românește".

Poetul în cauză 
compune versuri frîn- 
te a căror fluență s-ar 
pierde „într-o impre- 
ciziune de munți ero
dați in umile coline a 
căror orgolioasă ori
gine rămîne incertă". 
Cititorul astfel dumi
rit asunra subiectului 
e repede pus în fața 
unei fraze conclu- 
zive : „Iar toate aces
tea se petrec într-un 
volum de poezii 
care, tematic cel 
țin, partea leului 
vine senzorialului, 
mai mult, se 
temerar Ia o

ab- 
răs- 
din 
ex- 

in 
cu
ra 

greoi-

in 
pu- 
re- 
ba. 

aspiră 
adevă-

rată mitologie a olfac
tivului...".

Am transcris exact 
(reluînd și luxurianta 
încărcătură de virgu
le, șovăitor picurate 
între verbe delirante) 
rinduri dintr-un exer
cițiu extrem de pri
mejdios : cititorul e 
îndepărtat de o carte 
pe care, chemat alt-

cum, ar iubi-o iar au
torul e zvîrlit în sum
bre teritorii sterile. EI 
își poate hrăni cel 
mult perplexitatea, pa
ginile în care ar fi 
vrut să se răsfrîngă 
nu capătă argintul o- 
glinzii, ci un păienje
niș în stare să-l deru
teze. Și aceasta fiind
că de foarte multe ori 
criticul se constituie 
într-un repovestitor 
de fragmente literare 
care, spuse cu cuvin
tele sale, trădează am
biții refulate, lesne de 
satisfăcut sub iscăli
tură proprie la editura 
„Litera". Autorul și, 
bineînțeles, cititorul 
așteaptă zadarnic re
feririle la „temă", car
tea nu capătă acea 
interpretare în stare 
să o fixeze în timp, nu 
se vorbește nimic des
pre programul ei idea
tic, textul critic ne- 
exprimînd decit opinii

ALEXANDRIA (Coresponden
tul „Scînteii", Alexandru Brad). 
— Pentru colectivul întreprin
derii textile „Teleormanul" din 
Roșiorii de Vede „Cincinalul ca
lității", cum a fost denumită pe
rioada 1971—1975, constituie și 
un cincinal al dezvoltării. După 
ce, în primii doi ani, aici au 
intrat în funcțiune noi capacități 
de producție la secția de țesăto- 
rie, a început acum să producă, 
la întreaga capacitate, o filatură 
de fire tip bumbac cardate. De 
asemenea, potențialul productiv 
al unității respective a crescut cu 
încă 4,5 milioane metri pătrați 
țesături pe an, ca urmare a 
unei noi dezvoltări a țesătoriei. 
Odată cu executarea și punerea 
in funcțiune a acestor capaci
tăți, la Întreprinderea roșiorea- 
nă a fost dat 
cămin pentru 
225 de locuri, 
la Alexandria
în producție o modernă fabrică 
de pîine, cu o capacitate de 40 
tone pe zi.

ne aflăm în ultima de
cadă a lunii ianuarie...

— La început au fost 
lecții de introducere in 
universul preocupărilor 
la zi ; organizarea mun
cii în acord global, cu
noașterea indicatorilor de 
plan pe 1974 și chiar 
o lecție despre protecția 
muncii. Și, în sfirșit, ul
tima — despre produce
rea răsadurilor — s-a 
ținut concomitent cu ope
rațiunile de însămînțare 
în răsadnițe.

— Tot.................... ..
ajuns și

— Tot, 
cut ceva 
care eu îl 
lucru foarte bun. 
cum mi-a spus ing. Ele
na Marina, șefa fermei, 
s-a discutat și despre re- 
picat. Cu acest prilej a 
avut loc și un exercițiu 
de îndemînare.

— De îndemînare, spui?
— Da, îndemînare. A- 

vînd în vedere că pre
sele manuale pentru con
fecționarea ghivecelor nu
tritive slnt insuficiente, 
cooperatorii vor face ghi
vece din polietilenă recu
perată de la solariile din 
anul trecut, 
confecționare a 
ghivece 
practic 
a doua 
început

— Și-au 
treacă la lucru, chiar

am participat și eu, 
pe lingă expunerea teo
retică s-au făcut și lu
crări practice, constind 
în amenajarea corectă a 
unei răsadnițe. Șeful fer
mei, Ilie Neamțu, ne-a 
asigurat că într-o aseme
nea răsadniță plantele

titatea. La mijloc stă nu
mai îndeminarea și pri
ceperea omului".

Iată de ce satul învață.
— Tot satul invață, co

rectează Virgil Tătaru. 
La Pristol, județul Me
hedinți, am aflat că toți 
cooperatorii au fost cu-

Da, în aceste zile de 
iarnă, cînd lucrările a- 
gricole sînt mai 
țăranii se string 
a învăța din 
științei agricole, 
adevărată mișcare 
tului către știință și a 
științei către sat. Această 
difuzare de 
noi se face la 
învățămîntului 
tehnic, la conferințele de 
la căminele culturale, 
pătrunde în case prin 
imaginile recepționate de 
televizoare. Țăranii, me
canizatorii, lucrătorii din 
I.A.S. ascultă, își no
tează, întreabă pentru a 
li se explica ceea ce nu 
li se pare clar. într-un 
cuvînt, sînt numai ochi 
și urechi. De ce azi e mai 
mult interes pentru a- 
ceastă formă de instrui
re, de ridicare a cunoș
tințelor profesionale 7 — 
l-am întrebat pe un coo
perator care 
la nici o 
că fiecare 
interesat 
muncească 
Venim să 
tru că 
Lucrăm în acord global 
și venitul nostru este în 
legătură strînsă cu recol
ta, iar ca să lucrezi bine 
se cere 
cultură, 
invață 
ce știu 
dovedi 
perioare sînt posibile 
peste tot. Pâmîntul nos
tru e sub același cer, e 
udat de aceleași ploi, e 
brăzdat de aceleași ma
șini, iar îngrășămiritele 
folosite nu diferă prea 
mult în ce privește can-

n-a lipsit 
lecție. „Pentru 
dintre noi este 
să știe să 

mai bine, 
învățăm pen- 

avem nevoie.
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privind tehnica scri
sului în sine. în do
rința de a caligrafia o 
cit mai savantă „scrii
tură" de. tip artist, cri
ticul își abandonează 
patetica-i misiune și 
revine un (parodic) 
Virgiliu conducînd spre 
labirint.

E de preferat, o 
spun cu toată sinceri-

mul pe care singur și 
l-a ales.

Dar totdeauna scrii
torul e interesat să 
vadă cum poate fi de
finit cu cuvintele al
tora. Iată de ce el are 
nostalgia acelor critici 
care, fără a se pierde 
în divagații despre 
posibila integrare a 
meșteșugului lor prin-

să cunoști agri- 
Cei care i 

vor dovedi 
și ce pot,
că recolte

> sînt

prinși la cursurile învă- 
țămîntului agrozootehnic. 
Să vă dau un exemplu. 
Cercul legumicol cuprin
de 150 cooperatori. La 
cea de-a 7-a lecție — 
organizarea și producerea 
răsadurilor de legume — 
erau prezenți 97 la sută 
din ei.

— Prezenți, prezenți, 
dar cu ce se aleg 7
. — M-am convins per
sonal că lecțiile sînt le
gate de problemele pro
ducției. La cea la care

vor crește bine, gerurile 
de afară, oricît de puter
nice ar fi, nu prezintă 
nici un pericol.

— Fiind vorba de legu
me, vreau să vă comu
nic și eu cum invață 
cooperatorii din Palazu- 
Mare, județul Constanța.

— Precizează, mai bine, 
Georg# Mihăescu, ce au 
învățat și ce au deprins 
pînă acum. Știi, în le
gumicultura lucrările în
cep mai devreme și noi

la răsadniță au 
constănțenii ?
Dar aici s-a fă- 
în plus și pe 

consider un 
După

sportul universitar clujean 
pe pista consacrării

PUNCTE DE VEDERE ALE UNOR CADRE DIDACTICE Șl 

TEHNICIENI Al SPORTULUI DIN CLUJ

tatea, acea critică 
„dură", critica „rea" 
care măcar încearcă să 
se obiectivizeze și care 
își propune (cu mij
loace adesea necontro
late) să facă „ordine" 
în istoria literaturii. 
Amendînd ceea ce ea 
consideră a fi o falsă 
ascensiune ori propu- 
nînd valori ignorate, 
o asemenea critică nu 
decade din funcția sa 
și se constituie ca un 
element dinamic al 
vieții literare. Ori
ei tă vervă contesta- 
tară ar consuma cri
ticul, cu orice preț te
ribil. el nu poate in
terveni decisiv în des
tinul unui scriitor au
tentic care, mîhnit o 
clipă ori doar intrigat, 
sfîrșește prin a pre
lua fie și nemărturisit 
cîteva din opiniile la 
început neconvenabile, 
urmindu-și apoi dru-

tre speciile artei lite
rare, își îndeplinesc 
chemarea de răsunet 
patriotic de a implica 
destinul literaturii în 
destinul poporului ce 
o produce. Tocite ori 
nu (și lemnul viori
lor se subțiază, im
perceptibil), cuvintele 
criticului-ctitor de cul
tură de aci se a- 
seamănă pînă la con
fundare 
clasicele programe ale 
înaintașilor.

Vrem să ne confrun
tăm cu ideile timpului 
istoric în care trăim 
Vrem să ne spunem 
(și, mai ales, să ni se 
spună) care este răsu
netul etic al cuvinte
lor noastre, în ce mă
sură sînt ele cu ade
vărat noi, în ce chip 
își slujesc poporul în 
graiul căruia au fost 
sădite. Compararea 
(mecanică adesea) cu 
scriitorii așa-zis dintre

cele două războaie ori 
raportarea 
figuri ale 
străine ar 
țite fără 
cu o altă
de comparare : cu epi
ca eroică a vieții po
porului. Nu e vorba de 
o îngenunchere a scri
sului în fața unui mo
del intangibil, ci de o 
ridicare spre un ideal 
absolut. Cercetîndu-ne 
astfel. vom remar
ca poate insuficienta 
noastră receptivitate la 
frămîntările celor din 
jur ori ne vom vedea 
în relație asincronă 
cu mari acte de isto
rie. Desigur, nu e 
vorba de o coborîre în 
miezul evenimentelor, 
ci de i 
firmare 
valorile 
Sîntem 
vocație 
sea o fetișizăm, alam- 
bieîndu-i formele și 
inventîndu-i mărunte 
„revoluții" formale (ca 
renunțarea la punc
tuație, să zicem, ori la 
deturnarea funcțiilor 
verbului), dar nutrim 
convingerea că trăim 
un moment (momente) 
de înalt răsunet isto
ric și glasul scriitoru
lui nu poate lipsi din 
fertila euritmie a zi
lei.

Așadar, să nu rezu
măm inutila incifrare 
a cuvintelor noastre 
și să preferăm criticii 
de compilație ori fi- 
rav-metaforice 
critică scrisă cu 
știința unei ! 
utilități. Ce 
cum sîntem, 
cine sîntem — 
trebări la care 
dem cu fiecare filă de 
carte, cu fiecare rînd 
tipărit și nu de ha
zard ține preschimba
rea plumbului tipo
grafic în aur pur...

acea 
con- 

imediate 
sîntem, 
pentru 

sînt in- 
■ răsnun-

Incontestabil, aplicarea prevederi
lor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului a determinat un 
reviriment in mișcarea sportivă de 
masă a studențimii clujene. Faptul 
că în fiecare dimineață peste 6 000 
studenți participă, disciplinat, la e- 
xercițiile fizice, că mii de studenți 
au luat parte la competițiile de ma
să — unele cu caracter republican, 
altele pe plan local (proprii fiecărui 
institut) — că s-au amenajat, cu mij
loace proprii, un păienjeniș de baze 
sportive simple în complexele stu
dențești, cu o dotare tot simplă, dar 
eficientă, permanenta pledoarie din 
senatele universitare pentru sport și 
educație fizică etc., toate constituie, 
fără îndoială, dovezi ale remarcabi
lului impuls pe care-1 resimte acti
vitatea sportivă de masă a studenți- 
mii din acest mare centru universi
tar.

— Sîntem însă deficitari în spor
tul de performanță — remarca prof, 
univ. ȘTEFAN PASCU, rectorul Uni
versității „Babeș-Boljaî". președin
tele clubului „Universitatea", într-o 
recentă ședință a biroului comitetu
lui județean de partid care analiza 
problemele stringente și de per
spectivă ale mișcării sportive din 
județ. Centrul nostru universitar — 
opina tovarășul rector — nu a reușit 
să valorifice intensiv nici baza mate
rială și nici apreciabilul potențial de 
specialiști de care dispun universita
tea, celelalte institute de învățămînt 
superior, cluburile. Aș supune pentru 
început judecății o unificare a efor
turilor catedrelor de educație fizică 
din centrul universitar, o conlucrare 
mai strînsă — pe baze științifice — 
între cluburile universitare, angaja
rea în mai mare măsură a Facultății 
de educație fizică în depistarea și 
pregătirea elementelor talentate și 
de perspectivă în sportul de perfor
manță.

...Pornind de Ia aceste sugestii, am 
angajat o discuție cu un grup de 
specialiști care conduc, din punct de 
vedere tehnic, sportul universitar 
clujean. Le dăm cuvintul.

Conf. univ. IOAN MOINA, maestru 
emerit al sportului, șeful catedrei de 
educație fizică de Ia Institutul po
litehnic. vicepreședinte ai clubului 
sportiv de la același institut : Aș vrea 
să ridic o problemă, e drept dificilă, 
dar, după mine, de mare importanță 
în afirmarea sportului de performan
ță din centrul nostru universitar. Di
vizarea sportului universitar în patru 
cluburi nu a condus la rezultatele 
scontate. „U“-Cluj, ca de altfel și 
„Poli“-Timișoara sînt nume cu re-

zonanță în sportul românesc, cu tra
diție, mindrie, ambiție. Trecerea u- 
nor formații în cadrul cluburilor „Po
litehnica", „Agronomia" și „Medici
na" a constituit o slăbire a capacită
ții lui „U" și în nici un caz afirma
rea celorlalte cluburi. Dovadă că o 
seamă de formații divizionare s-au 
și întors la clubul Universității pentru 
a putea viețui. într-o oarecare mă
sură a fost divizat și activul obștesc, 
și publicul susținător al diferitelor 
competiții — bineînțeles, în defavoa
rea lui „U“, și în nici un caz in fa
voarea celorlalte cluburi, ale căror 
formații divizionare evoluează în fața 
unor săli aproape goale. Tehnicienii 
sînt și ei împărțiți între cluburi și 
catedre, astfel încit — ca să dau cî- 
teva exemple de la noi, de la Poli
tehnică — avem specialiști în baschet 
care antrenează alte echipe republi
cane, dar la noi se ocupă cu instrui
rea sportivă generală, în timp ce al
ții. specialiști în box, antrenează 
echipele de baschet, numai pe motiv 
că la cluburile respective nu există 
secții de box etc.

— Militați, deci, pentru Un singur 
club „U“, puternic pe întreg centrul 
universitar ?

— Da. pentru unificarea Intr-un 
club „U“, la conducerea căruia să 
participe cadre didactice entuziaste 
din întreg centrul universitar, care 
să concentreze pe cei mai buni spor-, 
tivi, tehnicieni, antrenori. Ceea ce nu; 
înseamnă o unificare totală. Sportul 
de masă universitar să rămină la ac
tuala formă organizatorică, întrucit. 
ea a dat roade, multe inițiative fiind 
îndrăgite de studenți. Cluburi sau 
asociații, cum li s-ar zice — ele să 
fie o pepinieră a lui „U“. intrarea 
unor sportivi ori formații în „U“ să 
constituie o promovare, o selecție.

Conf. univ. SORIN PAȘCU, deca
nul Facultății de educație fizică a 
Universității, vicepreședinte al clu
bului „Universitatea" : Precizez și eu 
că sportul universitar de masă a în
registrat un avlnt remarcabil în 
fiecare Institut. Sîntem însă defici
tari în sportul de performanță, care 
în actuala formulă organizatorică nu 
poate progresa. Pentru ridicarea 
sportului de performanță la nivelul 
cerințelor actuale se cere multă 
muncă, foarte multă competență, o 
instruire unitară. De aceea, si eu sînt 
pentru un „U“ puternic, cu o bază 
materială solidă, dotată cu aparate și 
mijloace moderne.
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Lenin in 1917
de V. P. SELEZNEV

O decizie cu adinei
semnificații

Ianuarie 1918. Petro- 
gradul învăluit in fri
gul iernii se afla în 
pragul unor eveni
mente amenințătoa
re. Armatele 
venționiștilor 
se îndreptau spre 
gănul revoluției 
letare.

în acele zile 
le. conducătorul 
tidului și șeful 
Vernului sovietic, 
dimir Ilici Lenin, în
tocmea primele pla
nuri de refacere a e- 
conomiei distruse a 
țării. într-o zi, P. G. 
Smidovici mă anun
ță, din însărcinarea 
lui Vladimir Ilici, că 
trebuie să începem 
urgent întocmirea de
vizului pentru con
strucția hidrotehnică 
de pe Volhov.

Am rămas uluit. In
tr-adevăr, la prima 
vedere părea riscant 
să începem, într-o pe
rioadă atit de grea, 
construcția unei uria
șe centrale hidroe
lectrice, la care Rusia 
țaristă renunțase 
timp de pace.

Mi-am adus aminte 
în acele clipe de lupta 
infructuoasă dusă în 
trecut pentru Volhov. 
întocmisem primele 
proiecte ale hidrocen- 

Am
pen- 

Ioț.
pre-

inter- 
străini 

lea- 
pro-

gre- 
par- 
gu- 

Vla-

îrj

tralei în 1911. 
pierdut trei ani 
tru executarea 
Proiectul a fost 
zeritat guvernului ța
rist, 
dovedit incapabil s5 
construiască măcar o 
singură hidrocentra
lă pe teritoriul 
stat uriaș...

în ianuarie 
P. G. Smidovici 
spuse :

— Vladimir Ilici ți
ne neapărat să 
struim'centrala de 

JZolhov. Ne roagă 
pregătim devizul 
cîteva zile...

M-am apucat 
bucurie de lucru, 
scos planurile de mult1 
uitate. Trebuia să ne 
grăbim. Vladimir Ilici 
voia ca, peste O ,săp- 
tămînă, problema con
strucției de pe Volhov 
să fie examinată In 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ședința Consiliului 
Comisarilor Poporului.

Evenimente grave se 
succedau în acele zile, 
era în joc soarta re
voluției. Ca atare, șe
dința Consiliului ~ 
misarilor ~ 
n-a mai avut loc. 
vernul s-a mutat 
Moscova.

în iulie 1918 am 
primit 
Ilici. 
noastră nu a ținut de- 
cit cîteva minute. 
,,Vom construi centra
la de pe Volhov 1“ Cu 
aceste cuvinte m-a

Co- 
Poporului 

Gu- 
la

fost 
de Vladimir 

Convorbirea

Amintiri de
G. O. GRAFTIO

întîmpinat. L-am vă
zut atunci pentru pri
ma dată pe acest om 
genial, conducător 
proletar neînfricat și 
lucid, care știa să pri
vească departe in vii
tor.

Trebuia să ai uimi
toarea intuiție revo
luționară a lui Lenin 
pentru a întreprinde 
în acele împrejurări 
extrem de grele o a- 
semenea construcție e- 
conomică. El a ob
ținut de la Consiliul 
Comisarilor Poporu
lui hntărîrșa cu1 privi
re la' construirea ceii-

dar acest»- ■ s-a— traleî;
Guvernul a albcăt 

primele fonduri și con
strucția a început.

Primii constructori 
ai centralei de pe Vol
hov au avut de lup
tat cu mari greutăți. 
Nu erau destui oa
meni, lipseau și uti
laje, și bani. Totuși, 
priveam viitorul 
încredere.

Lenin nu 
Volhov nici 
lunile cele
pentru tînăra 
blică sovietică, 
tunurile 
albi bubuiau
rupt, cînd aproape to
talitatea resurselor 
erau îndreptate spre 
front.

unui

1918 
îmi

con- 
pe 
să 
în

cu 
Am,

cu

de 
în

(Urmare din pag. I)

a uitat 
chiar 
mai grele 

Repu- 
cînd

generalilor 
neîntre-

Atunci, cînd apro
vizionarea șantieru
lui de pe Volhov s-a 
înrăutățit atit de mult 
incit exista primej
dia încetării lucrări
lor, m-am hotărît să 
mă adresez lui Vla
dimir Ilici. I-am tri
mis o scrisoare și 
așteptam cu nerăb
dare răspunsul. Lenin 
a răspuns, ca 
deauna, prin

Iată deci cum, 
ajutorul nemijlocit al 
lui Vladimir Ilici, s-a 
dezvoltat treptat 
ceasta construcție de 
mari proporții pentru 
timpurile acelea.

îmi aduc aminte 
de o ședință obișnui
tă a Consiliului Mun
cii și al Apărării, în 
1921. Prezida Lenin. 
El s-a interesat mult 
de stadiul lucrărilor.

La acea ședință a 
Consiliului Muncii și 
al Apărării s-a discu
tat o problemă im
portantă. Volhovul ce
rea primele alocații în 
devize pentru 
pararea de utilaj 
străinătate. Erau 
cesare turbine, 
mele turbine pentru 
prima hidrocentrală 
sovietică. Fără a ezi
ta, Lenin a cerut să 
ni se aloce fondurile 
necesare. Volhovul a 
primit 6 500 000 de ru
ble în aur.

Mai tîrziu, cînd "să
nătatea nu i-a mai 
îngăduit să se ocupe 
sistematic de 
de conducere, 
mir Ilici îmi 
totuși să-i prezint pe
riodic rapoarte des
pre construcția de pe 
Volhov. Tov. Gorbu
nov i-a transmis lut 
Lenin zeci de aseme
nea rapoarte. Și dacă 
se mai găseau biro- 
crați care făceau greu
tăți constructorilor 
centralei de pe Vol
hov. Lenin îi punea 
la respect fără mena
jamente.

Vladimir Ilici n-a 
reușit să vadă cen
trala de pe Volhov în 
funcțiune. Ea a jus
tificat însă speranțele 
lui.

intot- 
fapte. 

cu

a-

cum- 
din 
ne- 

Pri-

munca 
Vladi- 
cerea
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LENIN DESPRE
construirea bazei tehnico - materiale 

a socialismului
„Baza materială a socialismului nu poate fi decît marea industrie 

mecanizată, care este capabilă să reorganizeze și agricultura". (Opere 
complete, voi. 44. p. 9, Ed. Politică 1967).

„Știm că nu vom putea construi societatea comunistă fără să refa
cem din temelii industria ți agricultura și că trebuie să le refacem pe 
alte baze decît cele vechi. Trebuie să le refacem pe o bază modernă, 
construită după ultimul cuvînt al științei. Știți că această bază este elec
tricitatea, că numai după ce va fi realizată electrificarea întregii țări, 
a tuturor ramurilor industriei și agriculturii, numai după ce veți fi re
zolvat această sarcină, abia atunci veți putea construi pentru voi socie
tatea comunistă". (Opere complete, voi. 41, p. 306, Ed. Politică 1966).

dezvoltarea democrației
„în concepția noastră, un stat este puternic prin conștiința maselor. 

El este puternic atunci cînd masele știu totul, cind sînt în stare să 
judece totul și cînd fac totul în mod conștient". (Opere complete, voi. 
35, p. 21. Ed. Politică 1965).

„Socialismul nu numai că nu înăbușă întrecerea, dar, dimpotrivă, 
creează pentru prima oară posibilitatea de a o aplica pe o scară cu 
adevărat largă. în proporții cu adevărat de masă, posibilitatea de a 
atrage intr-adevăr majoritatea oamenilor muncii in arena unei acti
vități in care ei pot să se manifeste, să-și vădească aptitudinile, să dea 
la iveală talentele care stau ascunse in popor — acest izvor neînceput 
— și pe care capitalismul le apăsa, le strivea si le înăbușea cu miile 
și cu milioanele". (Opere complete, voi. 35, p. 205, Ed. Politică 1965).

construcția de partid
„...numai partidul politic al clasei muncitoare, adică partidul comu

nist, este în stare să conducă întreaga activitate unită a întregului 
proletariat, adică să conducă din punct de vedere politic proletariatul și, i 
prin el, să conducă toate masele muncitoare. Altfel nu poate fi înfăp
tuită dictatura proletariatului". (Opere complete, voi. 43, p. 96, Ed. Po
litică 1966).

„...toate chestiunile de partid slnt rezolvate — direct sau prin re
prezentanți aleși — de toți membrii partidului, pe bază de egalitate 
în drepturi și fără nici o excepție". (Opere complete, voi. 14. p. 260, 
Ed. Politică 1963).

egalitatea in drepturi a națiunilor
„Recunoașterea egalității în drepturi a națiunilor și a limbilor le 

este scumpă marxiștilor nu numai pentru că ei sint cei mai consec
venți democrat!. Interesele solidarității proletare, ale unității tovără
șești in lupta de clasă pe care o duc muncitorii, cer să se asigure o 
deplină egalitate în drepturi a națiunilor, pentru a înlătura chiar și 
cea mai mică neîncredere. înstrăinare, suspiciune și vraibă între na
țiuni". (Opere complete, voi. 25, p. 152, Ed. Politică 1964).

„Din experiența noastră am căpătat convingerea nestrămutată că 
numai o atenție cu totul deosebită fată de interesele diverselor na
țiuni face să dispară baza oricăror conflicte, înlătură neîncrederea re
ciprocă și teama de intrigi, creează — mai ales in rindi.il muncitori
lor și țăranilor care vorbesc limbi diferite — acea încredere fără de 
care atit relațiile pașnice între popoare, cit și dezvoltarea cu succes 
a tot ce este valoros in civilizația de astăzi sint absolut imposibile". 
(Opere complete, voi. 45. p. 260, Ed. Politică 1967).

internaționalismul proletar
„Internaționalism în fapt înseamnă un singur lucru : munca plină 

de abnegație in vederea dezvoltării mișcării revoluționare și a luptei 
revoluționare in propria țară, sprijinirea (prin propagandă, simpatie, 
ajutor material) a aceleiași lupte, a: aceleiași linii și numai a acesteia 
în toate țările fără excepție". (Opere complete, vo|. 31, p. 172, Ed. Po
litică 1964).
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căile și formele trecerii la socialism
„Toate națiunile vor ajunge la socialism, faptul este Inevitabil, dar 

nu vor ajunge toate chiar în același fel ; fiecare va aduce un speci
fic, exprimat într-o anumită formă a democrației, într-o anumită va
rietate a dictaturii proletariatului, într-un anumit ritm al transformă
rilor socialiste ale diferitelor laturi ale vieții sociale". (Opere com
plete, voi. 30, p. 125, Ed. Politică 1964).

„Mișcarea revoluționară internațională a proletariatului nu se des
fășoară și nu se poate desfășura uniform, ea nu îmbracă și nu poate 
imbrăca forme identice in țări diferite. Fiecare țară aduce particulari
tățile ei prețioase, originale, in torentul general". (Opere complete, 
voi. 17, p. 188, Ed. Politică 1963).

coexistența pașnică
„Noi sintem pentru o alianță cu toate țările, fără excepție". Opere, 

voi. 40, p. 153, Ed. Politică 1966).

„Există o forță mai puternică decît dorința, voința și hotărîrea ori
căruia dintre guvernele sau clasele ostile nouă; această forță o con
stituie relațiile economice mondiale generale, care le silesc să pășeas
că pe această cale a stabilirii de legături cu noi". (Opere complete, 
voi. 44, p. 308, Ed. Politică 1967).

-------------------------- --------- -------------------------------------------------------------- ---------/

Concurs pentru „Cea mai bună 
piesă de teatru pentru copii"

în cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor din Republi
ca Socialistă România, editura „Ion 
Creangă" și teatrul pentru copii „Ion 
Creangă" organizează un concurs de 
creație intitulat „CEA MAI BUNA 
PIESA DE TEATRU PENTRU CO
PII".

Concursul, organizat în scopul 
stimulării creației dramatice origi
nale, al îmbogățirii repertoriului ge
nera! destinat celor mai mici spec
tatori cu noi și valoroase piese de 
teatru, este deschis participării tutu
ror scriitorilor, membri și nemembri 
ai Uniunii scriitorilor.

Tematicile pieselor de teatru 
prezentate în concurs vor fi inspi
rate din viața contemporană a co
piilor din țara noastră. Piesele de 
teatru vor înfățișa preocupările ac
tuale și aspirațiile copiilor, aspecte 
din activitatea complexă de educație 
desfășurată de organizația de pio
nieri, vor exprima cît mai semnifi
cativ grija partidului și statului 
pentru formarea constructorilor so
cietății de mîine, vor ilustra priete
nia copiilor din România cu copiii 
din lumea întreagă — idee ce se în
scrie în lupta poporului român pen
tru pace și înțelegere între popoare.

Prin mesajele adresate copiilor de 
diferite categorii de vîrstă, piesele

de teatru vor trebui să aibă un pro
nunțat caracter educativ, pentru a 
contribui la formarea și dezvoltarea 
celor mai nobile trăsături morale, la 
cultivarea dragostei pentru muncă — 
în spiritul eticii și echității socia
liste, in spiritul patriotismului socia
list.

Lucrările selectate de către juriu 
vor beneficia de premii și mențiuni 
acordate de către Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor și vor fi 
publicate de către editura „Ion 
Creangă". Cele adecvate profilului 
artistic al teatrului pentru copii „Ion 
Creangă" vor fi înscrise, cu priori
tate. în repertoriile stagiunilor ur
mătoare ale acestuia, achiziționate 
și recomandate celorlalte teatre din 
țară.

Lucrările — scrise în limba ro
mână sau în limbile naționalităților 
conlocuitoare — vor fi trimise in 
cîte 3 exemplare pe adresa : TE V 
TRUL PENTRU COPII „ION 
CREANGA", str. Pictor Verona nr. 
15, sector I. București — cu mențiu
nea : pentru concursul de creație 
„Cea mai bună piesă de teatru pen
tru copii". Lucrările, purtînd un 
moto, vor fi însoțite de un plic în
chis, purtînd același moto, care va 
conține numele și adresa autorului 
Concursul se încheie la data de 23 
august 1974. Termenul ultim de pre
dare a lucrărilor este 15 iunie 1974.

SCENA
TEATRUL MIC prezintă premiera 

„Viața e ca un vagon ?" de Paul 
Everac. Regia : Ion Maximilian. Sce
nografia : Diana și arh. Vladimir Po
pov. Protagonist : Dumitru Furdui. 
In distribuție : Elena Pop. Tatiana 
lekel, Jeana Gorea, Monica Ghiuță, 
Maria Potra, Victoria Gheorghiu. 
Doina Șerban, Magda Popovici, An
drei Codarcea, AI. D. Lungu, Florin 
Vasiliu. Ion Ciprian, Jean Lorin, Tu- 
dorel Popa, Dinu Ianculescu, Stama- 
te Popescu, Nicolae Ifrim.

TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
a înscris pe afișul său premiera 
unui spectacol coupă, format din 
„Studentul călător" de Hans Sachs și 
„Balada vremii care trece" de A.C. 
Charpentier. Regia : Gheorghe Mile- 
tineanu.

TEATRUL DRAMATIC DIN 
GALAȚI a prezentat recent cea de-a 
treia premieră a stagiunii — cu pie
sa „Sl'intul Mitică Blajinu" de Aurel 
Baranga. Regia : Ariana Kunner 
Stoica. Scenografia : Benno Friedel. 
In rolul titular Mihai Mihail. Distri
buția reunește actorii : Marga Geor
gescu. Eugen Popescu Cosmin, Miti
că lancu. Gheorghe V. Gheorghe. 
Dimitrie Bitang, Liliana Lupan, Dan 
Andrei, Radu Gheorghe Jipa, Ioana 
Ioniță. Stela Popescu Temelie, Lu
cian Temelie, Leni Ștefănescu.

CONCER TE
• Astă-seară. filarmonica „Geor

ge Enescu" oferă un concert simfo
nic studenților. Dirijează Mircea 
Basarab. Solist ; Mihai Constantines- 
cu. In program : Marțian Negrea. 
Bacii, Schumann.

• Miercuri 23, ora 20, Ateneul Ro
mân găzduiește recitalul de orgă 
susținut de Eckart Schlant.

• Simfonicul Filarmonicii, vineri 
25. sîmbătă 26. ora 20, la Ateneul 
Român, va fi dirijat de. Mircea Cris- 
tescu. Reținem prezentarea in primă 
audiție a Simfoniei a Il-a „Aliaje", 
de Anton Zeman.

• Duminică 27 ianuarie, Ion Voicu 
deschide seria celor „Șase concerte 
extraordinare" pe care le va prezenta

cu ocazia împlinirii a 35 de ani de 
activitate.
• Cvartetul „Pro camera" al Fi

larmonicii din Cluj va concerta du
minică, 27 ianuarie, ora 18, în cadrul 
„După-amiezelor muzicale ale tine
retului", la sala Studio a Ateneului.

• Din manifestările Conservatoru
lui, amintim concertul simfonic al 
Orchestrei de Studio, duminică 27. 
ora 11, la Studioul Radioteleviziunii. 
Dirijează Grigore Iosub.

• Recent a concertat, în compania 
orchestrelor simfonice din Cluj și 
Craiova, tînăra pianistă, in vîrstă de 
19 ani, Dana Protopopescu. Cronicile 
apărute in ziarele locale au apreciat 
„talentul de o autenticitate aleasă".

Manifestări consacrate aniversării Unirii Principatelor

ECRANUL
• ZAPADA FIERBINTE — pro

ducție a studiourilor sovietice. Sce
nariul ; I. Bondarev, E. Trigorev, G. 
Eghizarov — după romanul cu ace
lași nume al lui Iuri Bondarev. Re
gia : Gavril Eghfzarov.

Din marea bătălie pentru apărarea 
Stalingradului, realizatorii acestui 
film au ales citeVa pagini de un 
profund și emoționant eroism.

• LUNA FURIOASA — producție 
a studiourilor engleze. Scenariul și 
regia : Bryan Forbes — după roma
nul cu același nume al lui Peter 
Marshall. Cu ; Malcolm McDowell, 
Nanette Newman, Georgia Brown. 
O tulburătoare poveste de dragoste 
între doi tineri care încearcă să de
pășească vicisitudinile existenței lor.

t V

res remarcabilele succese dobindite 
de oamenii sovietici, sub conducerea 
P.C.U.S., in opera de edificare a co
munismului. Partidul Comunist 
Român, guvernul român, întregul 
nostru popor acordă o înaltă pre
țuire relațiilor frățești româno-so- 
vietice, relații de prietenie și solida
ritate internaționalistă și care in anii 
socialismului au fost ridicate pe o 
treaptă calitativ superioară. înteme- 
indu-se pe asemenea factori funda
mentali cum sînt comunitatea orin- 
duirii și ideologiei, identitatea telu
rilor și năzuințelor.

Vitalitatea ideilor comunismului 
științific, faptul că ele răspund ce
rințelor obiective ale dezvoltării so
ciale sînt viu ilustrate de marile 
procese ale lumii contemporane — 
edificarea orinduirii noi, socialiste, 
in 14 state ale lumii, cuprinzînd mai 
bine de o treime din populația glo
bului ; apariția pe toate continentele 
a zeci do noi state independente ca 
urmare a prăbușirii sistemului colo
nial al imperialismului ; dezvoltarea 
continuă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale ; crește
rea fără precedent a forțelor sociale 
și politice care se ridică împotriva 
imperialismului, pentru libertate, 
democrație, pace și progres social ; 
afirmarea tot mai răspicată a voinței 
popoarelor de a-și hotărî libere și 
independente propriile destine. Ca 
urmare a schimbărilor intervenite in 
raportul de forțe pe plan mondial, 
care au determinat îngustarea ariei 
de acțiune a imperialismului, s-au 
creat condiții tot mai favorabile 
desfășurării luptei popoarelor pentru 
o dezvoltare democratică, pentru 
transformări sociale, progresiste, 
pentru triumful cauzei păcii și so
cialismului.

O vie imagine a forței transfor
matoare a ideilor marxism-leninis- 
mului oferă înfățișarea de astăzi a 
României. Prin lupta revoluționară 
a clasei muncitoare, a întregului 
popor român condus cu nedezmințit 
devotament de Partidul Comunist 
Român, socialismul a învins defini
tiv în țara noastră. Succesele re
marcabile obținute de poporul ro
mân in răstimpul celor 31) de ani de 
la eliberare în opera de industria
lizare, în cooperativizarea și moder
nizarea agriculturii, in creșterea pro
ducției materiale. în dezvoltarea 
științei. învățămîntului și culturii, in 
ridicarea continuă a nivelului gene
ral de trai au schimbat radical viața 
oamenilor muncii, constituind o pu
ternică dovadă a superiorității noii 
orinduiri, a capacității creatoare a

poporului nostru liber și stăpîn pe 
soarta sa, a justeței politicii Parti
dului Comunist Român — care por
nește cu consecvență de la intere
sele fundamentale ale națiunii, de 
la aplicarea creatoare a teoriei mar- 
xist-leniniste la condițiile concrete 
ale României.

Așa cum este știut, între trăsă
turile caracteristice activității atit 
de complexe desfășurate de Lenin 
se situează în prim plan spiritul 
creator, permanenta deschidere la 
tot ce aduc nou practica socială, ul
timele cuceriri ale cercetării știin-

deca în toate Împrejurările „cu pro
priul cap" dobîndește o importanță 
excepțională în zilele noastre, cind 
imensa varietate a condițiilor speci
fice în care acționează partidele co
muniste și muncitorești, diversitatea 
căilor trecerii spre socialism, schim
bările rapide ce intervin in situația 
politică internă și internațională ri
dică în fața acestor partide, a for
țelor progresiste ale societății, noi și 
noi probleme și sarcini deosebit de 
complexe — care, evident, nu se pot 
soluționa prin aplicarea uniformă a 
unor teze abstracte sau principii ge-

cialiste, ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii. Grija partidului pentru for
marea omului nou, călăuzit în în
treaga sa activitate de concepția ma
terialismului dialectic și istoric, de 
principiile eticii și echității socialis
te, își găsește o pregnantă expre
sie în consecvența cu care acționea
ză pentru aplicarea programului de 
educare comunistă adoptat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie

,,Vin la Milcov cu grăbire" 
o amplă acțiune 

pionierească
Piața .Unirii, din Focșani a fpst du

minică Scena în aer liber a unei am
ple și entuziaste adunări pionierești.

Ora 11 dimineața... Un emoționant 
ceremoniâl pionieresc deschide fes
tivitatea. Careul reunește sute de 
pionieri din 11 orașe ale țării — 
oaspeți ai pionierilor din Focșani — 
veniți să sărbătorească împreună 
aniversarea unui moment important 
din istoria țării noastre — Unirea 
Principatelor, la 24 Ianuarie 1859. 
Evenimentul Unirii este evocat prin- 
tr-un bogat montaj literar-muzical 
și un moment alegoric, pe tema „Vin 
la Milcov cu grăbire". Intr-o atmo
sferă de deosebită însuflețire, pio
nierii trimit o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care se angajează să învețe și 
să muncească neobosit pentru a de
veni oameni de nădejde ai tării. O 
uriașă „Horă a Unirii" încheie săr
bătoarea. la care au participat peste 
6000 de persoane.

După-amiaza, pionierii-oasneți și-au 
petrecut-o în ospeție Ia colegii lor, 
in școlile orașului Focșani.

Concurs da poezie 
patriotică

In suita manifestărilor care se 
desfășoară In lăcașele de cultură din 
județul Alba în cinstea zilei de 24 
Ianuarie, în Sala Unirii a Muzeului

de istorie din Alba Iulia a avut loc 
faza finală a concursului județean 
de poezie patriotică „Eroii neamu
lui". Aflat la cea de-a IV-a ediție, 
concursul organizat de către comite
tul județean U.T.C. este închinat zi
lei de. 24 Ianuarie, dată memorabilă 
a Unirii Principatelor române. lai 
manifestare au partipip.at 27 de con- 
curenți — tineri muncitori, elevi și 
funcționari — selecționați în etapele 
zonale ale concursului. La reușita 
acestei acțiuni cultural-educative și-a 
adus contribuția și corul Liceului 
economic al cooperației de consum 
din Alba Iulia. (Șt. Dinică).

Expoziția „Actul Unirii în 
conștiința poporului nostru"

La Piatra Neamț s-a deschis ex
poziția „Actul Unirii în conștiința 
poporului nostru". Sînt prezentate 
publicului documente, cărți, lucrări 
din plastica vremii, manifeste și 
materiale propagandistice — evocînd 
ecoul profund pe care l-a trezit în 
conștiința maselor actul istoric de 
la 24 Ianuarie 1859.

Sub genericul „Afirmarea ideii 
naționale", în 32 localități, printre 
care Roznnv, Cordun. Dobreni, Pe- 
tricani, Farcașa și Dragomirești, vor 
avea loc numeroase manifestări de
dicate Unirii. Ele programează ex
poziții de cărți, expuneri, recitaluri 
din poezia unionistă, simpozioane și 
seri de evocare a figurilor de luptă 
tori din anul 1859. (Agerpres)

PROGRAMUL I
16.30 Emisiune In limba maghiară.
19.00 Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Româ- 
. fiieL Transmisiune directă din 

sala sporturilor de la pio- 
= : 'constan- 
19.10 1001' de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20.00 Ancheta TV : „Pămlntul. 

avuție națională".
20.30 Revista literar-artistică TV.
21.15 Roman foileton : ..pot

Bouille" — ecranizare după 
Emile Zola. Episodul rv

22.13 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17.40 Album coral.
17,50 Istoria filmului sonor. Cine

matografia spaniolă contem
porană.

10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal « La cotele anu

lui XXX.
20.00 Film serial : Daktarl.
20.25 Viata economică. Azi. lude- 

• tul Ilfov.
20.45 Muzica românească tn con

temporaneitate. Achlm Stota.
21.20 Drumuri in Istorie. Blaj — 

istorie șl cultură.
21.40 Gata maeștrilor ; basul Ni

colae Florei.
22.00 Cârti Șt idei. Alexandru 

Phllionide : Considerații con
fortabile III) : Puncte cardi
nale europene. Participă Zoe 
Dumilrescu-Hușulenga și Ni
colae Balotă.

A DOUA MAMĂ - MEDICUL DE GARDĂ

Izvorul vitalității 
ideilor leniniste

țifice. Considerînd teoria lui Marx, 
după propria expresie, nu ca ceva 
dat odată pentru totdeauna, intangi
bil și „definitiv încheiat", ci ca o 
teorie vie. indisolpbil legată de rea
litate și capabilă să recepteze veș
nica ei transformare, el sublinia în
datorirea marxiștilor de a „dezvolta 
mai departe teoria in toate direcții
le", de „a ține seama de viața reală, 
de faptele precise ale realității și a 
nu continua să se cramponeze de 
teoria zilei de ieri".

în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „Întreaga operă 
și activitate a lui Lenin de
monstrează in mod strălucit că stu
diul atent al realității, al etapei res
pective de dezvoltare a societății, al 
condițiilor concrete in care activează 
partidul clasei muncitoare, aborda
rea in spirit creator a problemelor 
vieții economice, sociale și politice, 
elaborarea de sine stătătoare — pe 
baza aplicării adevărurilor generale 
la situația specifică — a liniei poli
tice au un rol hotărîtor in asigurarea 
succesului revoluției și construcției 
socialiste. în această aderență depli
nă la realitate, la concretul istoric, 
in adaptarea permanentă a teoriei 
lui Marx la condițiile sociale in 
continuă schimbare rezidă valoarea 
excepțională a leninismului, uriașa 
lui vitalitate".

îndemnul adresat de Lenin cu de
cenii în urmă comuniștilor de a ju-

nerale, ci impun cercetarea aprofun
dată, cutezătoare a noilor realități, 
un neîntrerupt efort de gindire crea
toare.

Este spiritul în care acționează 
stăruitor Partidul Comunist Român, 
aplicînd creator legile generale ale 
revoluției și construcției socialiste 
potrivit particularităților și cerințe
lor specifice ale țării noastre. Cu 
deosebire și-a găsit expresie acest 
spirit creator în perioada marcată de 
Congresele IX și X și de Conferin
țele naționale din 1967 și 1972, pe
rioadă caracterizată prin investigarea 
aprofundată a realităților economico- 
sociale, prin permanenta confruntare 
a teoriei cu practica și larga deschi
dere către nou. prin efortul de a 
înlătura forme și metode de activi
tate perimate, de a găsi soluțiile cele 
mai adecvate problemelor dezvoltării 
societății românești.

Cutezanța și. totodată, rigurozita
tea științifică cu care partidul solu
ționează noile probleme, determi- 
nînd îmbunătățiri substanțiale in toa
te domeniile construcției socialiste, 
sînt ilustrate de programul amplu 
al făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de ansamblul 
măsurilor adoptate în ultimii ani 
pentru accelerarea ritmului dezvol
tării economico-sociale a României, 
perfecționarea formelor și metode
lor de organizare și conducere a 
societății, adincirea democrației so

1971.
Spiritul creator, trăsătură fun

ciară a teoriei revoluționare, își 
pune amprenta și asupra politicii 
externe a partidului nostru, carac
terizată prin analiza lucidă și abor
darea realistă a problemelor com
plexe care confruntă umanitatea, 
prin principialitate și dinamism, pi;in 
înalta responsabilitate fată de inte
resele socialismului și păcii. Con
știent de răspunderile ce-i revin ca 
detașament activ al marii armate a 
revoluționarilor din întreaga 
partidul nostru acționează cu 
severență pentru adincirea și 
solidarea prieteniei și alianței 
țești a României cu toate țările so
cialiste. a solidarității cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, cu 
forțele democratice și progresiste de 
pretutindeni, militează neobosit pen
tru unitatea mișcării comuniste in
ternaționale pe bazeîe marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar, pentru coeziunea 
antiimperialist mondial.

în spiritul principiilor 
ale coexistenței pașnice, 
nostru promovează o politică de dez
voltare a colaborării dintre România 
socialistă și celelalte state ale lumii 
fără deosebire de orînduire socială, 
militează pentru stingerea focarelor 
de tensiune și conflicte, pentru so
luționarea pe cale pașnică a tuturor 
problemelor litigioase. Prin succesele 
obținute în construcția socialistă, ca 
și prin dinamismul politicii sale ex
terne, prin numeroasele inițiative și 
acțiuni întreprinse pe arena interna
țională, Partidul Comunist Român 
își îndeplinește cu fidelitate atît în
datoririle naționale, cit și cele inter
naționale, dezvoltă bogatele sale tra
diții privind îmbinarea organică a 
patriotismului cu internaționalismul.

împlinirea a 50 de ani de la moar
tea lui V. I. Lenin este pentru co
muniștii români. pentru întregul 
nostru popor un prilej de reafirmare 
a hotărîrii de a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii neabătute a poli
ticii interne și externe a Partidului 
Comunist Român, strălucită întruchi
pare a spiritului creator propriu 
marxism-leninismului.

Un fapt divers, publicat la rubrica noastră din 
31 decembrie 1973, intitulat „Medic de oardă", se 
încheia astfel : „tn urma transfuziei efectuate, 
pacientul a fost salvat". Semnat : Pia Stoenescu. 
medic de gardă .

O consemnare laconică — aș zice „de rutină" — 
dar inlăuntrul căreia se ascunde o intimplare sen
zațională, petrecută pe durata a numai cîteva mi
nute. Cîteva minute in care un nou venit pe luntre, 
de numai citeva ore, putea să nu mai fie astăzi 
printre noi, să nu mai fie lumina și bucuria pă
rinților săi...

lume, 
per- 
con- 
fră-

frontului

leniniste 
partidul

In seara aceea de de
cembrie. șoferul Chivu 
Șerban. din comuna Cio- 
banu. județul Constanța, 
era vesel. Vesel și emoțio
nat. După mai multe ore 
de așteptare înfrigurată — 
timp in care dăduse de 
sute de ori roată materni
tății din Hîrșova, unde era 
internată soția sa — afla
se, în sfirșit 1. vestea cea 
mare ;

— Totul s-a terminat cu 
bine. Aveți o fetiță. Să vă 
trăiască !

— Și dv. să vă trăiască 1 
Și toți copiii din lume să 
trăiască ! — a spus, cu fața 
numai zîmbet, Chivu Șer
ban. după care s-a dus 
să-și caute cițiva colegi de 
muncă spre a „cinsti" e- 
venimentul.

Dar emoția proaspătului 
și fericitului tată se „con
suma" greu. „Cinstea" și 
felicitările s-au încheiat 
repede, pentru că, a doua 
zi. plecau cu toții, din nou, 
la muncă.

Nerăbdător să-și vadă 
fetita. Chivu Șerban s-a 
sculat cu noaDtea în cap și. 
înainte de a porni la mun
că. a trecut din nou pe la 
maternitate.

— Copilul nu mai e In 
noi. A fost transportat de 
urgentă cu ..Salvarea" la 
spitalul din Constanta. 
Dacă vreți amănunte, vă 
rog să așteptați să mă in

teresez la serviciul de 
gardă...

Chivu Șerban nu-și mai 
amintește cum a reacționat 
în clipa aceea, dacă a că
zut sau a fost așezat pe 
un scaun... Știe însă că a 
spus ceva pe un ton răs

Consultînd imediat copi
lul, care abia mai respira, 
medicul de gardă și-a dat 
seama că drumul de la 
Hîrșova la Constanța fuse
se prea lung pentru făp
tura aceea prea plăpindă 
și că pierduse aproape tot 
șîngele, intrind în stop 
cardiac.

— Singe 1 Aduceți singe 1 
Repede 1 Fulger I — a stri
gat, disperată, doctorița 
Pia Stoenescu. pregătind 
transfuzia.

Intr-o clipă, pe culoarele 
spitalului pașii omului a- 
lergînd se auzeau îndepăr- 
tindu-se. Un minut, două 
minute... Minutele treceau 
insă prea greu și. odată cu

tit : „Imposibil. Aseară am 
primit asigurări că totul e 
în ordine, că am o fetiță... 
Ce putea să se intimple, 
după numai cîteva ore 7“

...în puterea nopții, la 
serviciul de gardă al secției 
de pediatrie a spitalului 
din Constanța, o mașină 
a „Salvării" a adus în 
grabă, de la Hîrșova, un 
copil care împlinise o zi, 
numai pentru că acele cea
sornicului trecuseră de ora 
de început a unei noi zile, 
tn realitate, viața copilului 
număra doar citeva ore... 
Era însoțit de o fișă și — 
pe fișă — un nume incom
plet — Șerban (Fetița nu 
fusese încă declarată la 
starea civilă și nu i se cu
noștea prenumele). Diag
nosticul : sindrom hemo
ragie.

ele, se stingeau parcă și 
ultimele semne de viață 
din trupul firav al copilu
lui. Inima medicului de 
gardă batea ca un metro
nom : „Ce-i de făcut ?“

— Singe ! N-a venit
încă 7 — a întrebat, din
nou, nervoasă, doctorița.

Deodată, și-a dat seama 
că. oricit de repede ar ti 
alergat omul acela după 
picăturile dătătoare de via
tă, ar fi fost imposibil să 
sosească la timp. Camera 
unde erau tlacoanele cu 
singe se afla cu cinci etaje 
mai jos, iar liftul... liftul, 
ca orice lift, poate în clipa 
aceea era ocupat, poate era 
defect, poate... Apoi, cu
loarele erau prea lungi. 
Culoarele acelea, care tre
buiau străbătute la ducere, 
apoi la întoarcere, apoi iar 
liftul, liftul acela...

într-o fracțiune de se
cundă, știindu-se donator 
universal, medicul de gar
dă Pia Stoenescu și-a su- 
mes mineca de la halat, 
și-a tamponat brațul, și-a 
înfipt în el acul de Ia se
ringă și a cerut asistente
lor să efectueze, imediat, 
transfuzia, direct din bra
țul ei. Incet-incet, inima 
doctoriței, care bătea cu 
emoție, repunea in funcție 
o altă inimă. Copilul înce
pea să-și recapete culoa
rea vieții, a singelUi. pe 
care il pierduse și pe care 
îl primea, cu generozitate, 
de la aceea care ii deveni
se acum a doua mamă — 
medicul de gardă 1

— Nimic extraordinar in 
această situație — ne-a de
clarat, cu modestie, medi
cul pediatru Pia Stoenescu, 
în ziua în care i-am spus 
că despre fapta sa o să 
publicăm un „fapt divers". 
Repet, nimic extraordinar, 
în afară doar de faptul că, 
în cei 19 ani de cînd sînt 
medic, n-am mai făcut o 
asemenea transfuzie direc
tă la un copil in vîrstă de 
numai cîteva... ore și încă 
fără numele ei de fetiță. 
Orice coleg al meu, medic, 
aflat ca mine, în situația 
aceea disperată, ar fi pro
cedat la fel. dacă... dacă ar 
fi avut grupa sanguină 
zero și dacă, in emoția mo
mentului. și-ar fi adus a- 
minte imediat de acest lu
cru.

Acum, în casa lui Chivu 
Șerban e bucurie și liniș
te. Fericitul tată ne spune 
și ne îmbie să ne dăm cu 
părerea :

— O vedeți ? Nu-i așa 
că-i frumoasă ?

Ca toți copiii..;

Georțje MIHĂESCU
corespondentul ..Scinteit'

rindi.il
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BASCHET

PE AGENDA
fotbal : La Tokio,

SPORTURILOR
DE IARNĂ

• SCHI. Concursuri la 
Șirnea și Bușteni

BRAȘOV (Corespondentul 
„Scînteii", Nicolae Mocanu). — 
La Șirnea, frumoasa localitate 
de la poalele Pietrei Craiului, 
s-a desfășurat cea de-a Vl-a 
ediție a tradiționalei sărbători 
folclorice și sportive „Iarna la 
Șirnea". La manifestările din 
acest an au participat, alături 
de brașoveni, și numeroși spor
tivi din județele vecine : Argeș, 
Sibiu, Covasna etc. Programul 
primei zile — marcat de con
cursul de schi fond pentru co
pii, dotat cu „Cupa Șirnea" — 
s-a încheiat, pe pîrtia luminată, 
cu carnavalul schiorilor.

în ziua a doua, concursul de 
schi a continuat cu proba de șta
fetă și cu „concursul generații
lor" la schi fond și ștafetă. Și 
de astă dată, manifestările fol- 
clorico-sportive de la Șirnea 
s-au dovedit un bun prilej de 
popularizare și practicare a u- 
nor vechi îndeletniciri și obi
ceiuri ale populației din zona 
muntoasă a țării, de cunoaștere 
și înfrățire între tinerii din di
ferite județe și localități, de 
reală destindere.

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", C. Căprarii). — Pe 
excelenta pirtie din Valea Cer
bului (Bușteni) s-a dat startul 
în campionatul județean de 
schi fond. La această manifes
tare sportivă — preludiu la a- 
propiatele campionate interna
ționale ce vor avea loc tot la 
Bușteni — au participat peste 
100 concurenți salariați ai în
treprinderilor șl instituțiilor din 
Sinaia, Bușteni, Azuga, membri 
ai asociațiilor „Voința" „Unirea", 
„Caraiman", „Carpați" și ai clu
bului sportiv slnăian.

• BOB. Campionatele 
mondiale. — S-a inau
gurat pîrtia din Sinaia

de 
s-au 
Mo- 
pri-

0 surpriză în campionatul feminin
în cadrul campionatelor naționale 

de baschet s-a disputat etapa a II-a 
a celui de-al doilea tur.

în grupa superioară a diviziei fe
minine, partida centrală a constitui
t-o întîlnirea Voința—Rapid. Partida 
a reținut atenția prin evoluția sco
rului, care a alternat în favoarea 
ambelor echipe, cit și prin „agresivi
tatea" cu care s-au apărat pe aproa
pe toată durata jocului cele două ad
versare. între minutele 25—31, Voin
ța a finalizat o suită de 11 coșuri 
(principale realizatoare : surorile Ra
dulescu și Ionaș), în timp ce rapidis- 
tele n-au reușit să înscrie decît două. 
Scor final 74—69 (37—36) în favoarea 
echipei Voința, o adevărată revelație 
a acestei ediții a campionatului. Alte 
rezultate : Universitatea Timișoa
ra—I.E.F.S. 62—66, „U" Cluj—Po
litehnica București 68—74. După 
această etapă, pe primele două locuri 
continuă să se afle Politehnica și 
Voința (cite 25 p.), urmate de
I.E.F.S.

în grupa inferioară s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Olimpia—Con
structorul 57—53 : Sănătatea Satu- 
Mare—Crișul Oradea 49—65 și 
Voința Tg. Mureș—„U“ Iași 48—41.

în prima grupă a diviziei mascu
line, în Capitală s-a disputat o sin
gură partidă : Steaua—I.E.F.S.

Militarii, prezentînd în formație pe 
Cimpeanu (care își satisface stagiul 
militar), au primit o replică surprin
zătoare în prima repriză din partea 
studenților antrenați de prof. M. Ne- 
def. Datorită presingului bine apli
cat de I.E.F.S., scorul s-a menținut 
foarte strins în primele 20 de minu
te. Din minutul 16, Steaua n-a mai 
contat pe Oczelak, eliminat de pe 
teren pentru atitudine ireverențioasă.

în partea a doua a jocului însă, 
diferența de valoare și-a pus am
prenta, și în plus studenții au pier-

dut prin eliminarea, pe rînd, a lui 
Berceanu, Nagy și Molnar și au ra
tat numeroase aruncări libere. în 
aceste condiții, Steaua și-a folosit 
întreg lotul aflat la dispoziție și a 
obținut, victoria la un scor conclu
dent 99—81 (35—30).

Alte rezultate : „U“ Cluj — Dina
mo 77—91 și Farul Constanța — Uni
versitatea Timișoara 75—79. în cla
sament conduce neînvinsă Dinamo 
(26 p), urmată la un singur punct 
de Steaua.

în grupa secundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Voința Timi
șoara — Politehnica București 63—51: 
C.S.U. Galați — Rapid 98—85 și Po
litehnica Cluj — I.C.H.F. 70—68.

Valentin ALBULESCU

ȘAH
în mijlocul unui interes general, 

continuă meciurile din cadrul sfertu
rilor de finală ale turneului candida- 
ților la titlul mondial de șah. în ora
șul american Augusta, Viktor Korci- 
noi (U.R.S.S.) ți Costa Mecking (Bra
zilia) au întrerupt a treia partidă, la 
mutarea 42. Primele două partide 
s-au terminat remiză. La Moscova, 
a doua partidă dintre marii maeștri 
internaționali 
(U.R.S.S.) și 
(U.R.S.S.) s-a 
mutarea a 42-a. în meciul de la San 
Juan (Porto Rico), fostul campion al 
lumii Boris Spasski (U.R.S.S.) a ciș
tigat la mutarea a 56-a a treia partidă 
susținută în fața americanului Robert 
Byrne. (Această partidă fusese între
ruptă cu o zi mai înainte la mutarea 
a 41-a. Ca urmare a acestui succes, 
Spasski conduce acum cu scorul de 
2—1 (primele două partide se înche- 
iaseră remiză).

Anatolie Karpov 
Lev Polugaevski 

încheiat remiză la

F. C. Constanța
Japonia 0-0

La Tokio a luat sfîrșit turneul 
ternațional de fotbal organizat 
federația niponă de specialitate, 
ultimul joc, pe stadionul olimpic, 
echipa F. C. Constanța a terminat 
la egalitate (0—0) cu selecționata 
Japoniei, clasindu-se pe locul 3. 
Meciul, de un bun nivel tehnic, a 
fost urmărit de peste 30 000 de spec
tatori prezenți in tribune. în cadrul 
acestui turneu, echipa F. C. Con
stanța a terminat două întîlniri la 
egalitate, pierzind la limită în fața 
echipei braziliene Juventus Sao 
Paulo. După cum se știe, fotbaliștii 
români au făcut meci nul (0—0) și 
cu selecționata olimpică a Japoniei 
la Osaka.

TENIS.

în
de 
în

Virginia Ruzici, în turneul 
de la Mission Weijo

A luat sfîrșit turneul preliminar 
Internațional feminin de tenis de la 
Seal Beach (California). Printre cele 
opt jucătoare care s-au calificat 
pentru turneul programat să înceapă 
astăzi la Mission Weijo (California) 
figurează și românca Virginia Ru
zici. în acest turneu au mai obținut 
calificarea : Betty Ann Hansen 
(S.U.A.), Mimi Jausovici (Iugosla
via), Elly Appel (Olanda), Sall Greer 
(S.U.A.). Helen Gourlay (Australia), 
Barbara Downs și Laura Dupont, 
ambele din S.U.A. La Mission Weijo, 
cele opt jucătoare se vor alătura 
altor 24 participante la circuitul 
american pe teren acoperit.

CUPA TINERETULUI

Ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchschlaeger, a părăsit Capitala

Duminică dimineața, ministrul fe
deral al afacerilor externe al Re
publicii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
schlaeger, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Macoves- 
cu, a efectuat, împreună cu soția, 
o vizită oficială în țara noastră, a 
părăsit Capitala, plecînd la Viena.

Oaspetele a fost însoțit în această 
vizită de dr. Ludwig Steiner, am
basador, director in M.A.E., dr. 
Walter Magrutsch și dr. Franz Wun- 
derbaldinger, miniștri plenipoten
țiari, șefi de secție în M.A.E.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
ministrul austriac a fost salutat de 
George Macovescu, cu soția, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dumitru Aninoiu, am

basadorul țării noastre la Viena, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul Austriei la București, 
Werner Sautter, și membri ai am
basadei.

★

VIENA 20. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La inapoierea 
din vizita făcută în România, Rudolf 
Kirchschlaeger a făcut o scurtă de
clarație corespondentului Agerpres. 
„A fost o vizită foarte frumoasă și 
foarte utilă. Ea a avut drept scop 
principal efectuarea unui schimb 
detaliat de vederi privind relațiile 
româno-austriece și a unui tur de 
orizont al actualei situații Interna
ționale. Amîndouă aceste scopuri au 
fost atinse în condiții fdarte bune".

Ministrul austriac a apreciat In 
mod deosebit valoarea convorbirii 
îndelungate purtate cu prilejul pri
mirii sale de către președintele 
Nicolae Ceaușescu. Subliniind carac
terul util al schimbului de vederi 
asupra problemelor securității și 
cooperării in Europa, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger a spus : „Președintele 
Ceaușescu a declarat recent, și pe 
drept cuvînt, că în acest domeniu 
nimeni nu se poate considera dețină
tor al adevărului absolut. Ținind 
seama de această realitate, consider 
că în cursul convorbirilor purtate în 
timpul vizitei am adus, în comun, o 
contribuție proprie la soluționarea 
problemelor europene".

MÎINE ÎNCEPE LA BUCUREȘTI

Simpozionul de demografie „Aspecte șl tendințe ale 
fenomenelor demografice și factorii care le influențează"

în zilele de 22 și 23 ianuarie a.c. 
se va desfășura la București simpo
zionul de demografie „Aspecte și 
tendințe ale fenomenelor demografi
ce și factorii care le influențează", 
organizat de Direcția Centrală de 
Statistică, Comisia Națională de De
mografie, Ministerul Sănătății și 
Academia de științe sociale și poli
tice. Simpozionul se înscrie în rîn- 
dul .manifestărilor științifice prevă
zute a avea loc pe plan național în 
cadrul Anului mondial al populației 
și în întâmpinarea Conferinței mon
diale a populației, ce va avea loc la 
București între 19 și 30 august 1974.

Comunicările și dezbaterile vor a- 
borda o serie de probleme legate de 
evoluția numărului șt structurii popu

lației, de fertilitatea acesteia, de 
mortalitatea generală si infantilă și 
de factorii care contribuie la redu
cerea mortalității, de migrația popu
lației și de implicațiile socio-econo- 
mice și demografice ale acesteia, 
precum și probleme de politică de
mografică.

Lucrările simpozionului se vor 
desfășura în ședințe plenare și pe 
secții, ceea ce va oferi demografilor, 
sociologilor, medicilor, statisticieni
lor, economiștilor, matematicienilor 
și altor specialiști posibilitatea să 
facă un rodnic schimb de păreri a- 
supra celor mai importante și actua
le probleme demografice din țara 
noastră.

mondiale 
persoane 
de la St. 
victoria 
R. F. Germa- 
Zimmerer — 

care, în 
totalizat 

Pe locu- 
următoare s-au clasat 

. Germania 11 (Georg 
— Fritz Ohlwaerter) —

Campionatele 
bob pentru două 
Încheiat pe pîrtia 
ritz (Elveția) cu 
mului echipaj al 
nia (Wolfgang
Peter Utzschneider) 
cele patru manșe, a 
timpul de 5T0”25/100. 
rile următoare s-au 
R. F. Germania II 
Heibl 
5T2”60/100 și Elveția I (Fritz 
Luedi — Karl Haeseli) — 
5'13”69/100.

De remarcat că echipajele 
R. F. Germania ocupă primele 
două locuri in clasamentul fi
nal pentru a patra oară în isto
ria competiției (după 1931, 1970 
și 1972).

Echipajele României s-au 
clasat astfel : Ion Panțuru — 
Marian Huzum — locul 15, cu 
5T8”53/100 ; Dragoș Panaitescu 
— Marcel Furdui — locul 17, cu 
5’19”24/100.

La actuala ediție a campiona
telor au participat 24 de echi
paje din 13 țări ale lumii.

la
a 

In 
au 
de 
a- 
e-

SINAIA (prin telefon, de 
C. Iriniinoiu). — La Sinaia 
nins și ninge intens și acum, 
această priveliște de basm 
luat startul, după trei ani 
întrerupere, pe o pirtie bine 
menajată și înghețată, 20 de
chipaje de la 10 cluburi și aso
ciații in cea de-a 32-a ediție a 
concursurilor din calendarul in
tern al bobului. La deschidere 
au fost prezenți tovarășul Con
stantin Neagu, primarul ora
șului Sinaia, prof. Petre Focșe- 
neanu, secretar general al Fede
rației de bob și sanie, Dogaru 
Dragoș-Ion, președintele Comi
siei centrale de bob și sanie. 
Concursul s-a desfășurat intr-o 
singură manșă, pe parcursul a 
3 viraje. Aproximativ 5 000 de 
localnici și turiști veniți in sta
țiune au aplaudat coboririle cu
rajoase ale boberilor și rezul
tatele lor. Echipajul ciștigător a 
fost Burbea Gheorghe — Stan- 
ciu Gheorghe („Bucegi" Sinaia).

în „focul" întrecerii, ieri pa lacul (înghețat) din parcul „Cișmigiu" Foto : M. Andreescu

SATU-MARE
Impunătorul deal al Hutei — Cer- 

teze am Țara Oașului, de pe care, 
m fiecare mai însorit, zeci de mit 
de sătmăreni se desfată cu prive-. 
liștea fastuoasei sărbători a „SimOrei 
onor", a devenit duminică o veri
tabila „pirtie de Predeal" pentru 
circa o mie de tineri veniți din toate 
coifurile județului cu autocare „curse 
speciale" sa participe la populara 
competiție „Cupa tineretului". La 
ora emu transmitem aceste rinduri 
nu ne-au parvenit toate rezultatele ; 
întrecerile continuă spre inserat. 
S-au aisputai vii întreceri la samuș 
și schi cooonre și siaiom. Am con
semnat in timpul cit am fost pre- 
zeiîți pe pirtie pe fruntașii primelor 
„manșe" ia săniuș din orașul JSe- 
grești-Oaș, care de reguiă (expiica- 
uil, dealurile coboară pină in „gra- 

.. gui" școlilor) turnizeaza campionii 
județeni și chiar fruntași ai între
cerilor pe țara. Primui loc la cate
goria 11—14 ani i-a revenit elevului 
loan Cnira, de la liceul din Negrești. 
Nici tetele oșence n-au absentat, 
câștigătoare fund Maria Lohan (11—• 
14 ani) și Rodica Cardos (14—19 ani) 
de la școala generală nr. 1.

Muntele de zapadă al Hutei a fost 
„escaladat" nu numai de tineri. A- 
proape 100 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, maiștri, cadre didactice 
din asociațiile „Comunala", „Grupul 
școlar Unio", „Știința" etc. au par
ticipat la palpitante întreceri de schi, 
cei nelnițiați, chiar ceva mai virst- 
nici primind primele lecții practice 
de la profesori „ad-hoc‘“. Printre cei 
care au pus pentru prima oară 
schiurile in picioare in această zi se 
afla și maistrul instructor Iosif 
Bumbulut.

Dar și alte localități au cunoscut 
suflul dătător de sănătate al „cupei"; 
la Satu-Mare, Tășnad s-au disputat 
probe de patinaj viteză și de săniuș ; 
pe dealul Mujdeniior, lingă comuna

Orașul Nou. din nou schi. Practic, 
sportul iernii a fost atit de mult îm
brățișat ieri, incit o evidență precisă 
ă participanților nu a putut fi ob- 

. ținută
(Octav

pină la ...închiderea ediției.
Grumeza).

acum, in cadrul „Cupei ti- 
în faza municipală

Pînă 
neretului" în faza municipală au 
fost cele de șah și tenis de masă. 
Au participat la șah circa 200 de 
elevi și eleve din școlile generale 
și licee, iar la tenis de masă, 400. 
Pentru duminică urma să aibă loc 
concursul de patinaj la ștrandul ora
șului. Se sconta pe participarea a 
circa 1 000 de patinatori, elevi și pio
nieri. Concursul însă n-a avut loc, 
pe motiv că gheața n-ar fi bună. 
Întrucît nimeni dintre organizatorii 
inițial anunțați, îndeosebi tovarășii 
de la C.J.E.F.S., nu veniseră mai din 
vreme să constate dacă se poate face 
sau nu concursul, concurenții (vreo 
150) au intrat pe gheață din proprie 
inițiativă. într-un tîrziu, la propu
nerea profesorului Onică Filip de la 
Casa pionierilor, aflat la patinoar, 
s-a hotărît pe loc organizarea unui 
concurs de patinaj viteză denumit 
„Premergător (!) celui din cadrul 
Cupei tineretului", (M. Corcaci).

BRAȘOV

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 

Ianuarie. în țară : Vreme relativ 
călduroasă, dar în general umedă. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea precipitații temporare atît sub 
formă de ploaie, cit și sub formă de

lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse, 
noaptea, între minus 7 grade și plus 
3 grade, iar maximele vor urca, ziua, 
pină la minus 4 și plus 6 grade, local 
mai ridicate. Ceață și, pe alocuri, 
condiții de polei. în București : Vre
me relativ caldă, dar în general 
umedă. Cerul mai mult noros. Tem
porar vor cădea precipitații. Vînt 
potrivit. Condiții de ceață și polei.

Știri culturale
3

în Intîmpinarea Congresului al 
XI-lea al partidului și a celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei, Comitetul județean de partid 
lași a organizat un ciclu de sim
pozioane în domeniul artei și cul
turii. Simpozionul inaugural, inti
tulat „Relația artă militantă-public", 
s-a desfășurat joi, 16 ianuarie, 
în sala Filarmonicii de stat Mol
dova, cu participarea salariaților 
instituțiilor de artă profesionistă 
din' municipiul Iași.

★
Un ciclu de simpozioane, șeză

tori literare, seri muzeale, expo
ziții etc. a organizat în cinstea 
celor două evenimente și com
plexul muzeistic din Iași. Acest 
amplu program destinat educației 
patriotice a început cu o expoziție 
de fotografii deschisă zilele aces
tea de muzeul de literatură a Mol
dovei la Combinatul de fibre sin
tetice din localitate. Sînt expuse 
peste 100 de fotografii care trec 
în revistă marile valori, multe din 
ele unicate, aflate la secțiile mu
zeului care-și desfășoară activita
tea la Casa Dosoftei, Bojdeuca lui 
Ion Creangă, Casa Pogor,- casele 
memoriale Mihai Codreanu și 
Otilia Cazimir.

(Urmare din pag. I)

VOLEI. „Cupa cupelor". In meci 
retur pentru sferturile de finală, 
echipa masculină Ț.S.K.A. Moscova 
a învins, pe teren propriu, cu scorul 
de 3—0 (15—11, 15—9, 15—8) formația 
Partizan Belgrad. învingătoare și in 
primul joc cu același scor (a—0), 
formația sovietică 
tru semifinale.

de poloneza Wervina Rys (6’25”99/100), 
revelația acestor campionate.

s-a calificat pen-

turneului de Ia
Zeelandă) se va

RUGBI. „Turneul celor cinci na
țiuni". Peste ÎS 000 de spectatori au 
urmărit la Cardiff meciul internațio
nal de tugbi dintre echipele Tării Ga
lilor și Scoției. Rugoiștii am Țara 
Galilor au terminat invingători cu 
scorul de 6—0 (6—0).

TENIS. Finala 
Whangarei (Noua 
disputa intre englezii Mark Farrell 
și John Lloyd. în semifinale. Farrell 
l-a întrecut (5—7, 6—4, 6—4) pe fran
cezul Jean-Paul Meyer, iar Lloyd a 
dispus cu 6—3, 7—5 de Wanaro
N'Godrella (Franța).

IAHTING. — Din Portsmouth se 
anunță că în competiția internațio
nală de iahturi „Cursa în jurul lu
mii", echipajul lui „Great Britain-II" 
a luat un avans considerabil in cea 
de-a treia etapă : Sydney — Rio de 
Janeiro. în prezent, „Great Britain- 
II" se află la o distanță de circa 1 000 
de mile de Capul Horn, celelalte 13 
•ciiîpajc Tămase în cursă aflîndu-se 
la o mare distanță. Din calculele fă
cute, locul doi în clasament este ocu
pat de ambarcațiunea „Sayula II" 
(Mexic).

PATINAJ VITEZA. Campionatele 
mondiale ale juniorilor de la Cortina 
d'Ampezzo (Italia). în proba de 1 0C0 
m, victoria a revenit polonezei Wer
vina Rys cu timpul d'1 1’35”55/100. 
Proba masculină de 1 500 m s-a în
cheiat cu succesul polonezului 
Mietus (2’21”56/100). Olandezul 
de Vries a ocupat primul loc la 
m cu 6’20’’26/100, iar în cursa de 
m, cel mai bun timp a fost realizat

HANDBAL. Selecționatele Franței 
și Poloniei s-au intilnit într-un 
joc amical la Nantes. Handbaliștii 
polonezi au obținui victoria cu sco
rul de 24—15 (10—5). Szolk a fost cel 
mai eficace jucător polonez, marcind 
5 goluri. Klempel a inserts 4 goluri.

AVIAȚIE SPORTIVA. Campiona
tele mondiale de zbor fără motor au 
programat la Waikerie o nouă probă, 
pe un traseu triunghiular. De dala 
aceasta participanții au evoluat in
tr-o cursă pe o distanță de 452 km 
(intre Waikerie — Spalding — Al- 
wood — Waikerie). La clasa planoa- 
relor „liber", cel mai bun rezultat l-a 
înregistrat americanul Moffat (1 000 
puncte, medie orară 108.700 km). 
Moffat continuă să conducă.in clasa
mentul general. La clasa „Standard" 
(un circuit de 425 km) a ciștigat 
suedezul Petterson (1 000 puncte, me
die orară 89,500 km). Francezul Mer
cier este liderul clasamentului gene
ral la această categorie.

Pe pantele și patinoarele din zona 
Brașovului au continuat întrecerile 
la schi, patinaj și săniuțe din cadrul 
„Cupei tineretului". Simbătă după- 
masă, circa 200 de elevi ai unor 
școli din Brașov s-au întrecut la 
săniuș pe vechiul drum al Poienii. 
Duminică dimineața, patinoarul de 
pe stadionul „Tractorul" a fost luat 
cu asalt de elevii unor școli și 
licee, printre care cei de la liceul 
nr. 1, liceul pedagogic, liceul „Uni
rea", școala generală nr. 13. școala 
profesională „Rulmentul" etc. Pe 
pantele de pe valea Răcădăului s-au 
desfășurat, tot ieri, întreceri de schi 
și săniuțe.

Se impune totuși o precizare : dacă 
ținem seama de condițiile excelente 
de practicare a sporturilor de iarnă 
create in urma căderilor de zăpadă 
recente, se poate totuși aprecia că 
participarea la competițiile din ca
drul „Cupei tineretului" a fost mo
destă. Așa se face că pe pirtiile și 
pantele din Poiana Brașov nu 
am întâlnit ieri nici o întrecere și 
că, acolo unde acestea au fost or
ganizate, participarea a fost sub 
așteptări. (N. Mocanu).

BACĂU

ombițioși !

Degeaba, poarta e „ferecată" bine..*, 
(la patinoarul de lingă teatrul de 

vară „23 August")

finală pe asociații sportive la 
de masă, șah și popice. Compe- 
asemănătoare, care au atras 

mare număr de

faza 
tenis 
tiții 
in aer liber un 
tineri, au fost organizate și la Moi-
nești, Dărmănești. Cașin, Bîrsănești, 
Asău și in alte localități din județ. 
(Gh. Baltă).

HARGHITA

Jan 
Jean 
3 000 
3 000

ATLETISM. Tinăra elevă Mary 
Decker (S.U.A.) a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit in proba de 1 003 yarzi. în 
cadrul unui concurs atletic care a 
avut loc la Los Angeles, ea a fost 
cronometrată in 2’26’’7/10.

Circa 10 000 de tineri din județul 
Bacău au participat la întreceri de 
schi, săniuțe, tenis de masă, popice, 
șah din cadrul competiției dotate cu 
„Cupa tineretului". 900 de tineri 
chimiști de la Combinatul din Bor- 
zești, elevi de la liceele și școlile 
generale din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej au urcat dealul Pricopoaia 
cu schiurile și săniuțele, iar alți 
500 au umplut sălile de sport și a- 
renele de la grupul școlar de chi
mie, întreeîndu-se la popice, șah și 
tenis de masă. Pentru cei mici, con
ducerea asociației sportive „Trotu- 
ș'.tl" a organizat o sanie uriașă cu 
zurgălăi, trasă de cai, cu care s-a 
făcut turul orașului. în Bacău, ca și 
in comunele învecinate (Hemeiuș, 
Letea, Nicolae Bălcescu, Fărăoani), 
1 000 de tineri din școli, întreprinderi 
și instituții au urcat dealurile de la 
Măgura și Săucești pentru a parti
cipa la concursul de săniuțe și 
schi, iar alți 3 000 au luat parte la 
crosul organizat în parcurile orașu
lui. La Tg. Ocna și Slănic Moldova, 
in lipsa zăpezii au fost organizate 
concursuri de gimnastică, crosuri și

Ziua de duminică a fost dedicată 
sporturilor de iarnă și în județul 
Harghita. La Miercurea Ciuc, de di
mineață, mii de tineri, elevi ai șco
lilor generale și profesionale și ai 
liceelor, muncitori și alți angajați ai 
întreprinderilor și instituțiilor din 
oraș, echipați cu schiuri, săniuțe și 
patine, s-au adunat în fața patinoa
rului artificial, pentru a participa 
la faza orășenească a „Cupei tinere
tului". Pe pîrtia Șute. de lingă 
Miercurea Ciuc, aproape 1 800 
tineri s-au întrecut la schi. în 
muna Ciumani, tabela electrică 
marcaj a terenului de hochei 
gheață indica la ora 12, cînd 
ajuns aci, rezultatul de 11—0, în 
meciul Ciumani — Lăzarea. Am picat 
în plină desfășurare a turneului de 
hochei dotat cu „Cupa Ciumani", o 
manifestare tradițională la care 
participă, pe rind. echipe sătești de 
hochei pe gheață de toate catego
riile de vîrstă. Simbătă și duminică 
s-au întrecut cei mai tineri repre
zentanți ai localităților Ciumani, Jo
seni. Lăzarea, Dănești și Mădăraș.

în comuna Singrăieni. ieri la 
amiază s-a inaugurat noul teren de 
hochei, construit cu aportul sub
stanțial al populației. în partida 
inaugurală s-au întilnit echipa locală 
și selecționata comunei Dănești. 
(Bartunek Istvan).
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cului „cultura, plantelor 
semincere" din coopera
tiva agricolă Țigănași, 
județul Iași.

— Spune, Manole
Corcaci, le-a deschis în- 
vățămîntul agrozootehnic 
pofta de muncă ?

— Nu, le-a deschis în- 
, fii octaL S-a discutat 

despre ' Îngrășăminte. Lec
torul nu s-a mulțumit să 
vorbească doar despre 
fertilizare, în general, ci 
a arătat, cu exemple 
concrete, că pe loturile 
îngrășate s-au obținut 
6300—6600 kg porumb la 
hectar. S-au făcut și cal
cule la tablă, privind re
zultatele și veniturile care 
s-ar fi putut obține in 
plus prin îngrășarea unor 
suprafețe mai mari. Deși 
fertilizarea unor tarlale 
s-a și încheiat, cursantii 
au fost cei care au pro
pus pe loc să fie luate 
măsuri pentru a se trans
porta la cimp și restul de 
1 500 tone îngrășăminte 
naturale aflate la ferme, 
precum și mormanele a- 
dunate de ani și ani în 
ripele din valea Jijiei. 
Recolta va fi sigur mai 
bună pentru că au fost 
făcute și arături ; mai 
trebuie ceva apă că pă- 
rnînlul e uscat...

— Dacă nu au apă de 
sus, agricultorii din Ia
lomița vor face recoltă 
cu apă de jos, intervine 
Lucian Ciubotaru.

— Ușor de spus cind ai 
amenajate pentru irigat 
211 000 hectare.

— Desigur, dar nu tre
buie trecut cu Vederea 
că, in 1973. multe unități 
agricole au obținut re
colte nemulțumitoare pe 
suprafețele irigate. A- 
cum, la cursurile invăță- 
mîntului agrozootehnic, 
se pune un mare accent 
pe însușirea tehnicii iri
gării culturilor. Iată ce 
mi-a declarat Virgil Vi- 
drașcu, inginer-șef al 
cooperativei agricole din 
Dragalina : „La lecția de 
vineri seara — „Agroteh
nica culturilor irigate".

pentru a înlesni însuși
rea cunoștințelor, am li
mitat expunerea la nu
mai 15 minute, după care 
cooperatorii au pus între
bări și s-au dat răspun
suri. Am vrea să folosim 
mai mult material docu
mentar. Iată, de exemplu, 
ni se dau filme pentru 
cerc. Dar nu 'sînt legate 
întotdeauna de temele 
pe care le dezbatem noi. 
Filmele trimise de direc
ția generală agricolă pen
tru a fi prezentate vineri J

hotărît ca de pe întreaga 
suprafață ce o vor culti
va cu cartofi să obțină 
cel puțin 30 000 kg la hec
tar, fiecare lecție e înso
țită de demonstrații prac
tice. Recent, cursanțil 
s-au deplasat Ia silozurile 
cooperativei, unde au ur
mărit, la fața locului, 
cum trebuie să fie păs
trată sămința de eartofi 
în cele mai bune condiții, 
cum se face controlul pe
riodic al silozurilor etc.

— Legarea învățămîn-

SATUL ÎNVAȚĂ
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la tema „Agrotehnica 
culturilor irigate" — „Con- 
veierul verde iarna", „Pre
gătirea nutrețurilor com
binate iarna", „Cultura 
sfeclei de zahăr" — nu 
se potrivesc."

— Au dreptate lectorii 
să critice asemenea nea
junsuri de care direcția 
agricolă să țină seama.

— Dar și lectorii au 
datoria să se ocupe de 
promovarea materialului 
didactic, așa cum au fă
cut și fac in județul Su
ceava mulți specialiști 
care conduc cursurile 
învățămîntului agrozoo
tehnic.

— Spune, Gheorghe 
Parascan, dacă ai ceva 
experiențe bune in aceas
tă direcție.

— Am destule. La Ipo- 
tești, inginerul șef al 
cooperativei, Vasile Mun- 
teanu, a însoțit expune
rile proprii cu materiale 
didactice adecvate : dia- 
filme, grafice, panouri cu 
rezultatele obținute anul 
trecut la producția vege
tală, a acordat o atenție 
specială vizionării tele- 
lecțiilor care s-au ținut 
pină acum la televiziune. 
De asemenea. Ia Chili- 
șani, unde cooperatorii au

tului de producție. Un 
lucru bun.

— Eu am văzut cu ochii 
mei ce înseamnă legarea 
învățămîntului agrozoo
tehnic de practică.

— Dă-ne amănunte. 
Ion Angliei.

— La cooperativa a- 
gricolă din Reteag, jude
țul Bistrița-Năsăud. lec
ția „Tehnologia tăierii 
ramurilor pentru forma
rea coroanei și a tăierii 
ramurilor pentru rodire" 
a fost însoțită de proiec
tarea unor diapozitive, 
iar apoi, toți cursanții 
s-au deplasat în livada 
de meri pentru a asista 
la demonstrații practice. 
Cooperatorii Maria Szat- 
mary și Grigore Danciu, 
minuind cu indeminare 
foarfecele și ferăstrăul, 
au executat cu măiestrie 
lucrările de tăieri pentru 
fructificare, la meri.

— Am aflat de toate, 
dar nu s-a spus nimic 
despre zootehnie.

— Pot să vă spun eu 
cite ceva despre această 
problemă.

— Ai cuvtntul. Emilian 
Rouă.

— Vorbesc de la coope
rativa agricolă din Mă
runței, județul Olt. Am 
asistat la cea de-a doua

lecție a învățămîntului 
agrozootehnic cu coope
ratorii din ferma zooteh
nică. Lectorul ing. Mircea 
Ghiță le-a prezentat de
taliat modul de aplicare 
a acordului global în sec
torul zootehnic. Am aflat 
că aci, în 1973 s-au reali
zat 3 210 litri lapte pe 
cap de vacă furajată, față 
de 800 litri în 1970. „Sci- 

' pul , cursurilor învățăr 
mintufui agrozootehnic 
din acest an — mi-a de
clarat ing. Marin Rogojl- 
naru. președintele coo
perativei — este să atin
gem 3 500 litri lapte în 
medie de la cele 190 vaci 
furajate. în acest scop 
toate temele sint orien
tate spre cunoașterea 
mai amănunțită a meto
delor moderne de furaja
re și îngrijire a vacilor".

— Ne oprim aci cu re
latările despre învăță- 
mintul agrozootehnic.

— Dacă-mi permiteți, 
o precizare de la Su
ceava.

— Spune, Parascan.
— La casa județeană a 

agronomului, ing. Gheor
ghe Zaharescu ne-a in
format că aici se țin 
cursuri teoretice de 4—5 
zile, la care participă 
președinții cooperative
lor agricole, ingineri și 
brigadieri, în total peste 
500. Scopul : pregătirea 
cadrelor de conducere in 
vederea obținerii car
netului de tractorist. Tot
odată, am aflat că la coo
perativele agricole din 
Dumbrăveni, Valea Mol
dovei, Drăgușeni, Preu- 
tești, Valea Glodului șl 
altele nu s-a predat de- 
cit o lecție, iar la Negos- 
tina, Sesca, Probota, în- 
vățămintul agrozooteh
nic incă n-a Început.

Roadele cunoștințelor 
Însușite azi la cursurile 
agrozootehnice le dorim 
aplicate miine în practi
că, pentru ca țăranii coo
peratori și lucrătorii din 
agricultură să îndepli
nească sarcina trasată de 
conducerea partidului ; 
obținerea unor recolte 
bune in 1974.

Sportul universitar clujean
(Urmare din pag. I)

— Clujul, totuși, dispune de mai 
multe baze sportive, in comparație 
cu alte orașe. Nu este oare vorba de 
o utilizare nejudicioasă a acestora ?

— Da, este adevărat că puține cen
tre din țară au la dispoziție un com
plex sportiv cum este cel din parcul 
„Babeș-Bolyai", o sală a sporturilor, 
un bazin olimpic etc. Nu spun că nu 
ne-ar mai trebui. Ne-ar mai trebui. 
Dar este, desigur, vorba și de o uti
lizare necorespunzătoare a bazei ma
teriale. în timp ce unele nu se folo
sesc la capacitate tot timpul, altele 
sînt * supraaglomerate. S-au orimit 
niște terenuri virane în preajma 
complexului, pentru a fi amenajate, 
dar posibilitățile clubului șint limi
tate. O contribuție colectivă ar aju
ta mult. Opinez, deci? pentru un club 
„U“ puternic. Unificarea ar însemna 
nu numai concentrarea organizatori
că a forțelor umane, ci și a bazei ma
teriale existente, care ar putea fi 
astfel folosită mai rațional. De ase
menea, s-ar crea și condiții pentru 
dezvoltarea în continuare a acestei 
baze. Cu miiloacele proprii, cu spri
jinul federațiilor de snecialitate. al 
C.N.E.F.S. și al Ministerului E- 
ducației și învățămîntului. clubul 
„U" s-ar consolida și ar putea ridica 
și mai mult ștacheta performantelor. 
N-ar fi lipsită de interes chiar și în

ființarea unui club atletic, care să 
patroneze și școlile din oraș și din 
județ. Este de presupus că. atunci, 
federația de specialitate nu și-ar mai 
permite să-și trimită emisari la Cluj 
pentru a convinge pe atletii suscep
tibili de selecționare pentru Olimpia
dă... să se mute la București (iar du
pă Olimpiadă să ne întrebe : „Cite 
medalii a adus Clujul la atletism ?“).

Conf. univ. ABRO COZALIAN, șe
ful catedrei de educație fizică de Ia 
Institutul agronomic, vicepreședinte 
al clubului „Agronomia" : Este ade
vărat că scindarea în patru cluburi 
n-a dat roadele scontate in sportul de 
performanță. Dar nu în toate cazu
rile. Iată, la noi a „prins" hocheiul, 
atunci pe cale de dispariție, Clubdl 
nostru are posibilități să pregătească 
sportivi de performantă în această 
ramură, precum și a patinaiului — 
cu condiția ca patinoarul artificial 
să fie pus la punct, în așa fel ca să 
întrunească toate condițiile imnu.se 
de aceste discipline sportive. Deci, 
nu sint pentru „Totul înapoi", chiar 
in sportul de performanță. Are 
dreptate colegul Pr.șcu atunci cind 
demonstrează că un singur și pu
ternic club universitar, pentru mai 
multe discipline sportive (minus ho
cheiul și poate incă ceva), ar crea 
condiții pentru o bază materială șl 
mal bună.

Lector univ. MIRCEA DUMI
TRESCU, șeful catedrei de educație

fizică de la I.M.F., vicepreședinte 
al clubului „Medicina" :

— Sub impulsul hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973, noi am reușit să ciști- 
găm studenții din toți anii pentru 
educație fizică și sport, am ciștigat 
de partea sportului cadrele didacti
ce, impreună am amenajat o fru
moasă bază sportivă și continuăm 
cu altele. Dintr-o astfel de mișcare 
de masă nu poate să nu „țîșnească" 
în viitorul apropiat elemente pen
tru performantă. Noi ne-am ocupat 
îndeosebi de scrimă, șah, tir. Avem 
24 de sportivi de categoria I. Exis
tența unui club central universitar 
la Cluj ar concentra cele mai valo
roase cadre de specialiști, în pre
zent dispersate. Eu însumi, antrenor 
la săritura cu prăjina, n-am mai pu
tut să-mi exercit profesiunea — la 
I.M.F. neavind secție de atletism.

*
...Sugestii, propuneri, ginduri ale 

unor oameni pătrunși de dorința sin1- 
ceră de a ridica sportul universitar 
clujean Ia rangul care i se cuvine 
și de care e capabil. Merită a fi 
studiate de forurile în drept. Dar să 
fie, în sfîrșit, studiate, fiindcă — 
după cite știm — problema revenirii 
la un singur club, reprezentativ pen
tru centrul universitar, nu se ridi
că acum prima dată, ci de eîțlva 
ani.

imnu.se


I!Un pas însemnat pe calea unei păci încheierea lucrărilor
reale in Orientul Apropiat*

ECOURI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACORDULUI DINTRE EGIPT 
Șl ISRAEL

în capitala Egiptului a avut loc 
o sesiune a Secretariatului generai 
al Uniunii Socialiste Arabe. într-un 
comunicat difuzat la Cairo in urma 
sesiunii se arată că recentul acord 
de dezangajare și separare a trupe
lor egiptene și israeliene oferă Egip
tului o mai mare flexibilitate în 
acțiunile menite să ducă la îndepli
nirea prevederilor rezoluțiilor Con
siliului de Securitate al O.N.U. Tot
odată, acordul nu reprezintă o înțe
legere separată a Egiptului cu Israe
lul și nici un acord politic. Egiptul, 
arată comunicatul, este, in același 
timp, pe deplin hotărît să acționeze 
pentru separarea trupelor de-a lun
gul frontului sirian, ca un prim pas 
spre retragerea trupelor israeliene de 
pe înălțimile Golan. în același timp, 
acordul „nu restrînge acțiunile noas
tre viitoare și Egiptul își va conti
nua lupta politică și militară pentru 
eliberarea tuturor teritoriilor arabe 
ocupate și pentru satisfacerea drep
turilor legitime ale poporului palesti- 
nean".

într-o conferință de presă organi
zată după convorbirile sale cu emirul 
Kuweitului, președintele Sadat a pre
cizat că acordul menționat este pur 
militar. „Următoarea etapă, a decla
rat el, este dezangajarea pe frontul 
sirian". Referindu-se la vizita între
prinsă la Damasc, șeful statului egip
tean a calificat-o drept normală, ex- 
primîndu-și părerea că schimburile 
de păreri cu conducătorii sirieni 
„trebuie să aibă loc periodic". Adre- 
sîndu-se ziariștilor, președintele Sa
dat a relevat că „ei trebuie să fie 
atenți la campaniile menite să seme
ne îndoiala și din care nu au de pro
fitat decît dușmanii". în continuarea

turneului său de informare, președin
tele Sadat a sosit în Qatar.

Primul ministru al Iordaniei, Zeid 
Rifai, a arătat că în cel mai scurt 
timp posibil vor fi amorsate nego
cieri privind „separarea" forțelor 
iordaniene și israeliene, relevă agen
ția France Presse.

într-o scurtă declarație făcută pre
sei, înainte de a părăsi Iordania, 
secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a subliniat că „pacea este 
acum mai aproape decît oricînd". 
El și-a exprimat speranța că acordul 
va marca o cotitură spre pace în 
Orientul Apropiat. „O pace perma
nentă în Orientul Apropiat, a decla
rat secretarul de stat american, tre
buie să se extindă asupra tuturor 
părților implicate din regiune". Du
minică, H. Kissinger a sosit la Da
masc, unde a fost primit de pre
ședintele Siriei. în aceeași zi, secre
tarul de stat american a plecat spre 
Tel Aviv, declarînd că duce cu sine 
un număr de „sugestii foarte con
structive" făcute de președintele si
rian cu privire la dezangajarea mi
litară.

Postul
poate fi considerat ca un prim pas 
către o reglementare justă si echita
bilă a crizei din Orientul Apropiat, 
în cazul că partea isrâeliană va da 
dovadă de bunăvoință. Acest acord 
nu reprezintă decît un început, dar 
el poate constitui un pas important 
pe calea unei păci reale în zonă".

Postul de radio Sanaa : „Această 
dezangajare a trupelor reprezenta o 
necesitate imperioasă. Se pune, ast
fel, capăt stării conflictuale din zo
nă, care amenința în mod constant 
să degenereze într-un nou război".

de radio Rabat : ..Acordul

Congresului P. C. din Austria DE
de președintele Sudanului

(Agerpres).KHARTUM 20 (Agerpres). — 
Mircea Malița, consilier al președin
telui Consiliului de Stat al României, 
care a participat la lucrările simpo
zionului internațional cu tema „Di
plomația, dezvoltarea și cooperarea 
internațională", desfășurat la Khar
tum, a fost primit de președintele 
Sudanului, Gaafar Numeiri. Cu acest 
prilej, el a transmis șefului statului 
sudanez un salut din partea președin
telui Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mulțu
mind călduros, Gaafar Numeiri a

transmis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său prie
tenesc, subliniind totodată că actua
lele relații româno-sudaneze ilustrea
ză cu pregnanță tendințele nou apă
rute în domeniul cooperării pentru 
progresul țărilor In curs de dezvol
tare.

De asemenea, Mircea Malița a a- 
vut convorbiri cu Mansur Khalid, 
ministrul de externe al Sudanului, 
cu alți membri ai guvernului în le
gătură cu relațiile existente între ce
le două țări.

VIENA 20 (Corespondență de la 
C. Vlad). — La Viena s-au încheiat 
lucrările celui de-al 22-lea Congres 
al Partidului Comunist din Austria, 
în cele trei zile ale congresului, de
legații au dezbătut și aprobat rapor
tul Comitetului Central privind si
tuația politică din Austria și sarcini-

le partidului. De asemenea, a avut 
loc alegerea Comitetului Central și 
a Comisiei Centrale de Revizie.

Congresul a fost salutat de repre
zentanții partidelor comuniste și 
muncitorești, care au participat, ca 
Invitați, la lucrări.

MESAJUL ADRESAT CONGRESULUI DIN PARTEA P. C. R.

O declarație a agenției China Nouă
PEKIN 20 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că autoritățile 
saigoneze au trimis, în mai multe 
rinduri, avioane și nave de război in 
apele teritoriale și in spațiul aerian 
ai Republicii Populare Chineze, în 
zona Hsisha, au ocupat cu forța a- 
ceste insule, deschizînd focul împo
triva pescarilor chinezi și a navelor 
chineze ce efectuau acțiunile norma
le de patrulare. în acest mod, arată 
agenția China Nouă, autoritățile sai
goneze au încălcat în mod flagrant

integritatea și suveranitatea terito
rială a Chinei, lansînd provocări îm
potriva poporului chinez.

Autoritățile saigoneze — 
ză China Nouă — nutresc 
planuri teritoriale față de 
chineze din Marea Chinei 
ocupînd ilegal unele dintre

JAPONIA

ACȚIUNI COMUNE 
ALE PRINCIPALELOR 

CENTRALE SINDICALE

sublinia- 
de mult 
insulele 
de Sud, 

___,___ __—T ____ _ ele, cum 
sînt Nansha și Hsisha. în acest sens 
se precizează că, în septembrie anul 
trecut, autoritățile din Vietnamul de 
sud anunțau includerea a încă 10 
insule din arhipelagul chinez Nansha 
in cadrul frontierelor lor.

Asemenea provocări fără scrupule 
ale autorităților de la Saigon, rele
vă agenția China Nouă, au stîrnit 
indignarea puternică a poporului chi
nez. Poporul chinez este hotărît 
să-și apere integritatea și suverani
tatea sa teritorială.

Presa, posturile de radio șl te
leviziune din Cairo se fac ecoul 
satisfacției cercurilor politice și 
opiniei publice egiptene pentru 
încheierea acordului, exprimîn- 
du-și dorința ca acesta să fie ur
mat de alte măsuri menite să 
pună capăt cît mai repede con
flictului in Orientul Apropiat.

„AL AHRAM" reproduce con
ținutul discuției telefonice pe 
care președintele Anwar Sadat 
a avut-o joi seara cu președin
tele Nixon. Șeful statului egip
tean și-a manifestat speranța că 
eforturile îndreptate spre instau
rarea unei păci echitabile în a- 
ceastă regiune a lumii vor con
tinua cu aceeași intensitate.

Acordul intervenit, subliniază 
la rîndul său „AL AKBAR", 
prezintă o importanță evidentă 
prin faptul că Israelul se anga
jează să-și retragă trupele din 
unele teritorii ocupate. dar, în 
același timp, nu constituie decît 
un prim pas ce trebuie. în mod 
necesar, să fie urmat de alții, 
pe calea înfăptuirii Rezoluției 
242 a Consiliului de Securitate". 
(Corespondență de la Nicolae 
N. Lupu).

Acordul de dezangajare susci
tă largi comentarii și in presa 
libaneză.

„AN NAHAR", cel mai impor
tant ziar libanez de limbă ara
bă : „Desigur, este vorba de un 
acord parțial, care ar putea fi 
urmat de un acord similar între 
Siria și Iordania, pe de o parte, 
și Israel, pe de altă parte, dar 
el constituie un prim pas pe ca
lea păcii. Faza viitoare a nego
cierilor egipteano-israeliene va 
fi și mai dificilă și va cere un 
spirit realist, de o parte și de 
alta, dar ceea ce s-a întîmplat 
în aceste zile va avea urmări în 
lumea arabă și se poate spune 
că Orientul Apropiat s-a născut 
din nou la 17 ianuarie 1974“

„AL HAYAT" : „Acordul tre
buie considerat ca un eveniment 
capital in istoria ultimilor 25 
de ani".

„AL AMAL" : „Rezultatele ne
gocierilor constituie o victorie a 
politicii egiptene... Dezangajarea 
nu este decit primul pas, care 
trebuie să fie urmat de retra
gerea israeliană din Sinai și de 
convorbiri cu Siria pentru a se 
obține un rezultat identic pe 
frontul sirian". (Corespondență 
de la Crăciun Ionescu).

TOKIO 20 (Corespondență de la 
P. Diaconu). Principalele patru cen
trale sindicale japoneze — Consiliul 
general al sindicatelor din Japonia 
(Sohyo), Federația sindicatelor in
dependente (Churitsu Roren), Confe
derația uniunilor muncii (Domei) și 
Federația națională a organizațiilor 
industriale de muncă (Shinsanbetsu) 
— au căzut de acord să acționeze în 
comun în cadrul tradiționalei cam
panii din această primăvară a oame
nilor muncii niponi. Este primul 
acord de acest gen în istoria miș
cării sindicale japoneze, fapt con
siderat aici ca fiind de natură să 
accentueze caracterul politic al cam
paniei de primăvară, ce se anunță 
deosebit de intensă și amplă.

Franța a propus organizarea 
unei conferințe mondiale 

în problema energiei
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Franța a propus organizarea 
unei conferințe mondiale în proble
ma energiei, sub auspiciile Națiuni
lor Unite — a declarat, potrivit a- 
genției U.P.I., un purtător de cuvînt
al O.N.U.

Propunerea a fost cuprinsă ta nota 
adresată secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, de către re
prezentantul Franței la O.N.U., Luis 
Guiringaud, a arătat purtătorul de 
cuvînt.

în aplauzele asistenței, reprezen
tantul Partidului Comunist Român, 
tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al P.C.R., 
a transmis delegaților la congres, tu
turor comuniștilor și oamenilor mun
cii din Austria un cald salut frățesc, 
precum și un mesaj de prietenie și 
solidaritate din partea P.C.R., a se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

După ce a subliniat că membrii 
partidului nostru urmăresc cu interes 
și sentimente de caldă simpatie ac
tivitatea Partidului Comunist din 
Austria, consacrată slujirii interese
lor fundamentale ale celor ce mun
cesc, contribuția pe care partidul o 
aduce la lupta împotriva imperialis
mului, 
păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume, vorbitorul a eviden
țiat relațiile de prietenie și colabora
re tovărășească care s-au statornicit 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Austria. Sîn- 
tem hotărîți să acționăm, în conti
nuare, în direcția diversificării rapor
turilor cu Partidul Comunist din Aus
tria, în convingerea că aceasta cores
punde intereselor comune ale celor 
două partide și popoare ale noastre, 
cauzei Întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, a spus tovarășul Miu Dobrescu.

El a reafirmat, totodată, dorința ex
tinderii, în continuare, a relațiilor de 
colaborare între Republica Socialistă 
România și Republica Austria, în 
spiritul prieteniei dintre popoarele 
noastre, în folosul cauzei păcii 
laborării internaționale.

Poporul român — a spus ta 
nuare vorbitorul — este acum 
jat în opera de transpunere în viață 
a vastului program elaborat de Con
gresul al X-lea și de Conferința Na
țională din iulie 1972 — făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul patriei noastre. 
Anul acesta, poporul român se pre
gătește pentru a întîmpina, cu noi 
realizări în dezvoltarea economică și 
socială a 
versare

pentru promovarea cauzei

și co-

conti- 
anga-

țării, cea de-a 30-a ani- 
a eliberării patriei de sub

Tntîlnirea șefilor de state majore egiptean și israelian
CAIRO 20 (Agerpres). — La kilo

metrul 101 de pe șoseaua Cairo—Suez 
a avut loc, duminică dimineață, pri
ma rundă de convorbiri dintre șefii 
statelor majore egiptean și israelian, 
generalul Abdel Ghani Gamassi și, 
respectiv, generalul David Elazar. 
Convorbirile s-au desfășurat în pre-

zența reprezentantului Națiunilor 
Unite, generalul Ensio Siilasvuo. Par- 
ticipanții au discutat o serie de as
pecte legate de aplicarea acordului 
de dezangajare și separare a trupe
lor egiptene și israeliene de la Cana
lul Suez, semnat vineri de cele 
două părți.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

pre- 
mi- 

pre- 
al

Reprezentantul perma
nent al țării noastre la Ge
neva ambasadorul Constantin Ene, 
a oferit un cocteil cu prilejul 
zenței tovarășilor Petre Lupu, 
nistrul muncii, și Mihai Dalea, 
ședințele Consiliului Central
U.G.S.R., la cea de-a doua Confe
rință regională europeană a Organi
zației Internaționale a Muncii. Au 
luat parte președintele conferinței, 
Michael O’Leary, ministrul muncii 
din Irlanda, directorul general ad-in- 
terim al Biroului' Internațional al 
Muncii, Francis Blanchard, președin-

ta ultimul trimestru al 
ritm de numai

Dialogul politic Intre București și 
Viena, care și-a dobîndit în anii din 
urmă o bogată tradiție, a cunos
cut, în aceste zile, un nou mo
ment semnificativ — vizita oficială 
în țara noastră a ministrului federal 
al afacerilor externe al Austriei, Ru
dolf Kirchschlaeger. Un prilej de a 
reliefa încă o dată evoluția relațiilor 
prietenești româno-austriece, stimu
late de asemenea factori ca vocația 
de pace și de conlucrare, apropierea 
geografică, legătura pe calea de apă 
a Dunării, interesul profund de a trăi 
într-o Europă a securității și colabo
rării.

Așa cum se știe, un impuls de în
semnătate hotărîtoare pentru dezvol
tarea pe multiple planuri a colabo
rării româno-austriece 
nat 
zia 
telui Nicolae Ceaușescu, precum șl 
în timpul vizitei în țara noastră a 
președintelui Franz Jonas — eveni
mente de referință care au deschis 
ample perspective pentru evoluția 
raporturilor dintre cele două țări.

în acest context favorabil s-a în
scris și actuala vizită a ministrului 
austriac de externe. Momentul prin
cipal al vizitei l-a constituit pri
mirea de către președintele Consiliu
lui de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : întrevederea și 
dejunul care a urmat, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, au dat ex
presie satisfacției comune pentru 
rezultatele înregistrate în cooperarea 
româno-austriacă pe plan politic, 
tehnico-științific și cultural, cit și 
dorinței ca, pornind de la condițiile 
propice existente, să se identifice și 
să se pună în valoare noi posibili
tăți de dezvoltare a cooperării, in 
interesul ambelor popoare. Fără în
doiala, progresele multilaterale și di
namismul economiei românești, pre
cum și nivelul dezvoltării economiei 
austriece oferă premise favorabile 
pentru diversificarea schimburilor, 
pentru o mai intensă conlucrare în
tre firmele interesate din cele două 
țări. Fructificarea acestor posibili
tăți ; intensificarea relațiilor econo
mice — în cadrul cărora schimburile 
comerciale au cunoscut în ultimii trei 
ani o creștere de peste 25 la sută. în 
prezent Austria numărîndu-se prin
tre principalii parteneri comerciali ai

au determi- 
convorbirile purtate cu oca- 
vizitei în Austria a președin

României ; dezvoltarea activității 
rodnice a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică, 
tehnico-industrială — iată subiecte 
abordate în cadrul vizitei, în vederea 
sporirii și diversificării schimbului 
de mărfuri, asigurării unei baze 
bile și de durată raporturilor 
nomice reciproc avantajoase.

Totodată, legăturile culturale 
neficiază de bune condiții pentru 
plificarea și adîncirea lor. Progra
mele de colaborare culturală, semna
te cu prilejul 
drul unor noi 
recție.

Convorbirile 
cuprins, de asemenea, un larg evan
tai de probleme ale actualității in
ternaționale, evidențiindu-se, după 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în toastul rostit la dejun, 
„necesitatea ca țările noastre să con
lucreze mai strîns, împreună cu ță
rile europene, pentru înfăptuirea 
securității pe continent, să participe 
mai activ Ia viața internațională, 
pentru soluționarea democratică a 
problemelor care confruntă astăzi o- 
menirea, pentru promovarea princi
piilor de egalitate, de respect între 
toate națiunile lumii".

Cum era și firesc, în convorbirea 
pe care oaspetele austriac a avut-o 
cu ocazia primirii de către șeful sta
tului român, ca și în timpul schim
bului de păreri cu ministrul român 
al afacerilor externe, George Maco- 
vescu. problemele securității euro
pene au ocupat un loc central, atît 
România, cît și Austria fiind vital 
interesate în statornicirea pe conti
nent a unui climat de destindere și 
securitate, care să ofere tuturor na
țiunilor garanția unei dezvoltări mul
tilaterale, libere și independente, la 
adăpost de politica forței și amenin
țării cu forța, să asigure înflorirea 
fiecăreia și progresul general. Acest 
lucru se reflectă și în atenția pe 
care cele două țări o acordă Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, ale cărei lucrări se des
fășoară la Geneva, concordan
ța sau apropierea pozițiilor lor în 
ce privește căile și modalitățile prac
tice de înfăptuire a dezideratelor 
securității europene. De altfel, așa 
cum este știut, cele două țări au con
lucrat în mod rodnic în perioada

sta- 
eco-

be-
am-

vizitei, jalonează ca- 
acțiuni în această di-

româno-austriece au

pregătitoare, cît și în cursul lucră
rilor conferinței.

Dînd expresie dorinței celor două 
țări ca această conferință să fie 
cununată de succes, Comunicatul 
mun dat publicității subliniază, 
bună dreptate, necesitatea ca ea 
consfințească în documentele i 
principiile și scopurile stabilite și să 
adopte măsuri corespunzătoare pen
tru realizarea practică a acestora". 
De o deosebită importanță este, în 
acest sens, luarea unor măsuri con
crete și eficiente de dezarmare în 
Europa, ca una din componentele 
fundamentale ale securității pe con
tinent.

în cadrul turului de orizont asupra 
problemelor actuale ale vieții inter
naționale, cei doi miniștri de externe 
s-au referit și la evoluțiile recente 
ale situației din Orientul Apropiat, 
exprimînd satisfacția comună pentru 
semnarea acordului de dezangajare 
și separare a forțelor militare ale 
Egiptului și Israelului, ca un pas im
portant pe calea spre realizarea unei 
păci durabile și juste pentru toate 
statele și popoarele din această par
te a lumii.

Pozițiile constructive ale României 
și Austriei în abordarea unor eve
nimente importante ale actualității 
constituie o elocventă confirmare a 
faptului că soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea con
temporană nu poate fi concepută de
cît prin conjugarea eforturilor tuturor 
statelor, indiferent de mărimea și 
potențialul lor ; se evidențiază astfel, 
o dată mai mult, rolul important ce 
revine statelor mici și mijlocii care, 
alături de cele mari, pot să aducă 
o importantă contribuție la promo
varea unei politici noi ta viața in
ternațională.

Opinia publică din țara noastră, 
salutind dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare ro
mâno-austriece, proces la care ac
tuala vizită a ministrului austriac al 
afacerilor externe marchează un nou 
aport pozitiv, își exprimă convinge
rea că această colaborare se va ri
dica pe noi trepte, în interesul celor 
două state și popoare și, totodată, al 
cauzei înțelegerii, destinderii, secu
rității și păcii în Europa și în lume.

în- 
co- 

. pe
„să 
sale

tele Federației Sindicale Mondiale, 
Enrique Pastorino, miniștri ai mun
cii și conducători ai unor organizații 
sindicale din numeroase țări euro
pene.

La Belgrad au ,e?it de sub 
par primele 10 volume din ediția 
completă a Operelor lui V. I. Lenin 
în limba sîrbo-croată. Culegerea va 
fi alcătuită din 40 de volume și ur
mează să fie editată în întregime 
pină în anul 1970.

Regimul de la Seulcontl* 
nuă provocările militare în apele te
ritoriale ale litoralului vestic al 
R.P.D. Coreene — informează agen
ția A.C.T.C. în prima jumătate a lui 
ianuarie 1974 au avut loc 40 de ca
zuri de acest fel, între acestea de o 
deosebită gravitate fiind provocările 
comise în zona Peninsulei Ongjin și 
a insulelor Harin-Do, Kirin-Do și 
Ong-Do.

Prețurile cu amănuntul 
au crescut în Anglia cu 10 8 
la sută în anul 1973, majorare care 
reprezintă un record pentru perioa
da de după 1962,

Potrivit cifrelor furnizate 
de Ministerul american al 
Comerțului, economia S.U.A. sa

dezvoltat 
anului 1973 într-un
1,3 la sută, în timp ce inflația a cres
cut cu 7,9 la sută — cea mai înaltă 
rată inflaționistă din ultimii 22 de 
ani.

FLOTAREA FRANCU
LUI — O MĂSURA 

PREVENTIVA

Flotarea francului este o 
măsură preventivă, care urmă
rește sporirea libertății de ac
țiune economică a Franței — a 
declarat intr-un interviu televi
zat ministrul francez al econo
miei și finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing. El a precizat că 
flotarea francului nu va fi in 
întregime liberă, preconizin- 
du-se o așa-numită „flatare 
impură", a cărei amploare va fi 
controlată de Banca Franței.

Pe lingă măsura adoptată în 
vederea flotării francului pen
tru o perioadă de șase luni, gu
vernul francez a interzis, tot
odată, împrumuturile în franci 
pentru nerezidenți și a limitat 
acoperirea de schimb pe termen 
fix și acordarea de credite din 
partea unor exportatori către 
cliențiî lor — arată agenția 
France Presse.

jugul fascist și Congresul al XI-lea 
al partidului.

Abordînd apoi poziția României pe 
plan extern, vorbitorul a relevat că 
țara noastră desfășoară o intensă ac
tivitate internațională, corespunzător 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român, cauzei socialismului șl 
comunismului în lume, împlinirii as
pirațiilor de pace, bunăstare, liberta
te și progres ale omenirii.

Poporul român a salutat cu adîncă 
satisfacție încetarea războiului din 
Vietnam, rezultatele pozitive înregis
trate, pînă în prezent, la Conferința 
general-europeană pentru securitate 
și cooperare, progresele realizate pe 
calea destinderii internaționale, a 
normalizării relațiilor dintre state, a 
colaborării și înțelegerii între națiuni.

Evenimentele din ultimul timp, 
care au dus la încordare într-o serie 
de zone ale globului și au pus în 
pericol pacea și securitatea omenirii, 
atestă că forțele reacționare conti
nuă să se opună proceselor progre
siste ale dezvoltării contemporane. 
Considerăm că, pentru aprofundarea 
noului curs spre destindere și co
laborare, se impune intensificarea 
luptei unite a țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a țărilor care au pășit pe calea unei 
dezvoltări economico-sociale inde
pendente, a tuturor forțelor progre
siste, democratice, antiimperialiste, 
se impun mobilizarea opiniei pu
blice internaționale, a maselor largi 
populare, participarea activă, nemij
locită a tuturor statelor lumii, fie 
ele mari sau mici, la lupta pentru 
reglementarea în spiritul păcii și în
țelegerii între națiuni a marilor 
probleme care confruntă omenirea 
contemporană.

Țara noastră dezvoltă constant ra
porturile de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socialiste, 
extinde relațiile cu țările care se 
pronunță pentru dezvoltarea inde
pendentă, pe calea progresului eco
nomic și social, acționează pentru 
lărgirea, în spiritul coexistenței paș
nice, a relațiilor cu celelalte state ale 
lumii.

La temelia tuturor relațiilor șale 
internaționale, România situează în 
mod statornic principiile suveranită
ți^ și independentei naționale, ega
lității depline în drepturi, neameste
cului în treburile interne, nerecurge- 
rii la forță sau la amenințarea cu 
folosirea forței, avantajului reciproc 
și respectului mutual.

Ca stat european — a subliniat în 
continuare vorbitorul — România a 
contribuit activ la pregătirea și des
fășurarea primei și a celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și este decisă 
să acționeze cu hotărîre, în conti
nuare, pentru asigurarea succesului 
deplin al conferinței, pentru pace și 
securitate pe continent.

România socialistă militează pentru 
stingerea definitivă a focarelor de 
tensiune care mai persistă in di
verse zone ale globului, pentru solu
ționarea pe cale politică a litigiilor 
dintre state, se pronunță pentru 
măsuri practice în direcția înfăptui
rii dezarmării și, în primul rînd, a 

creșterea 
în men- 
interna-

Dumitru ȚINU

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Din nou momente critice
în Cipru I

dezarmării nucleare, pentru 
rolului și eficienței O.N.U. 
ținerea păcii și securității 
ționale.

în continuare, vorbitorul a spus : 
P.C.R. dezvoltă relații de prietenie 
și solidaritate internaționalistă cu 
toate partidele comuniste și munci
torești și acționează cu consecvență 
pentru întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora autonom linia 
politică internă și externă. în același 
timp, P.C.R. dezvoltă relații de co
laborare cu mișcările de eliberare 
națională, cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu organizațiile 
politice ale clasei muncitoare, cu 
mișcările de eliberare anticolonială, 
precum și cu alte organizații progre
siste și democratice din întreaga 
lume. în convingerea că unitatea 
militantă a tuturor forțelor antiimpe
rialiste ale contemporaneității repre
zintă cea mai bună chezășie a vic
toriei în lupta pentru progresul eco
nomic și social al popoarelor, pfentru 
triumful cauzei păcii și socialismului 
în lume.

în încheiere, vorbitorul a urat 
succes deplin comuniștilor austrieci 
în activitatea de transpunere în via
tă a hotărîrilor adoptate la congres, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres și prosperitate ale poporului 
austriac.într-un discurs ros

tit în fața parlamen
tului din Nicosia, 
Glafkos Cleridis, pre
ședintele Camerei re
prezentanților și ne
gociatorul greco-ci- 
priot la convorbirile 
intercomunitare, atră
gea recent atenția asu
pra evenimentelor ne
liniștitoare ce'au reiz- 
bucnit în Cipru. El își 
exprima dezaprobarea 
fermă față de „asasi
narea cu sînge rece a 
unor cetățeni ai Re
publicii Cipru, față 
de atacurile asupra 
posturilor de poliție 
și bunurilor particu
lare, față de incursiu
nile dontra satelor și 
încercările unor gru
puri înarmate ilegale 
de a-și impune opi
niile prin violență". 
Toate aceste acte ale 
grupurilor ilegale ale 
generalului Grivas — 
a continuat Cleridis — 
„trădează scopul real 
al acestuia, care nu 
este altul decît crea
rea unei situații de 
haos în Cipru, pentru 
a obliga pe președin
tele Makarios să de
misioneze".

Aproape zilnic, sur
sele oficiale și presa 
cipriotă semnalează 
noi acte de teroare. 
Elemente înarmate 
ale E.O.K.A.-2 — orga
nizație ilegală griva- 
sistă — blochează 
drumurile și perche
ziționează vehiculele, 
în satele din regiunea 
Limassol, unde se 
pare că sînt concen
trate elementele tero
riste, sînt semnalate 
frecvent explozii și 
focuri de armă.

Surse oficiale 
nunțat că din 
mentele găsite 
unor conducători 
E.O.K.A.-2. arestați în 
ultimul timp, rezultă 
că această organizație 
a trecut la formarea 
de grupuri specializa
te în acțiuni de sabo
taj, amenințarea și 
răpirea unor oficiali
tăți și oameni politici 
Referindu-se la aces
te documente și la 
actele tot mai frec
vente ale teroriștilor, 
ministrul 
interne 
„Ciprul 
nou momente critice' 
Pentru curmarea tero-

au a- 
docu- 

asupra 
ai

afacerilor 
aprecia că 
trăiește din

rii și a situației de 
neliniște, care impie
tează asupra negocie
rilor intercomunitare 
în curs. Cleridis a 
propus să se consti
tuie o „gardă cetățe
nească" din voluntari, 
cu misiunea de a 
lupta împotriva tutu
ror formelor de te
roare. Președintele 
parlamentului a pro
pus, de asemenea, să 
se întrunească o con
ferință națională, la 
care să participe pre
ședintele 
generalul 
reprezentanții tuturor 
partidelor 
priote, 
mentul 
vor respecta 
mai hotărîrile 
fi luate.

Depășirea 
tăților prin 
insula este 
tă imperios 
in momentul de față, 
cînd se impune con
centrarea atenției a- 
supra mersului con
vorbirilor intercomu
nitare.

R P. POLONĂ

Makarios,
Grivas și

greco-ci- 
sub angaja- 
prealabil că 

întoc- 
ce vor

dificul- 
care trece 
considera- 

necesară

Ion BADEA
Atena

Majorarea prețurilor 
la benzină și alte 
produse petroliere

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. transmite că în cadrul 
sesiunii Seimului, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, a anunțat majora
rea, începind cu 20 ianuarie, a pre
țurilor la benzină, de la 6,5 zloți la 
11 zloți pentru benzina „super" și de 
la 5 zloți la 9 zloți pentru cea obiș
nuită.

Totodată, vor fi majorate prețuri
le la diferite sortimente de ulei, pre
cum și la alte produse petroliere.

Vor crește, de asemenea, tarifele la 
taximetre și se vor scumpi cu 25 la 
sută tarifele la autobuzele interurba
ne. Nu vor spori prețurile la 
portul urban.

El a anunțat, de asemenea, 
jorare de prețuri la băuturi 
lice. Totodată, vor fi sporite 
rile la produsele desfăcute prin re
țeaua restaurantelor. Această măsură 
nu va afecta cantinele.

trans-

o ma- 
alcoo- 
pretu-

• REGENERAREA O- 
CEANULUI MONDIAL. 
Apa oceanului mondial se rege
nerează, în totalitatea ei, în 
medie, la fiecare 200 de zile, de 
torită organismelor vii care tră
iesc în ea. Cercetările întreprin
se de savanții sovietici arată că 
și apa din faliile cele mai adînci 
este cuprinsă în acest proces. 
Un rol deosebit revine fitoplanc- 
tonului, care consumă anual 
peste șase miliarde tone de di
ferite substanțe minerale. La 
rîndul său, fitoplanctonul ser
vește drept hrană pentru alge, 
eliberîndu-se astfel, anual, pes
te 40 miliarde tone de oxigen 
pur.

• INSPIRAȚIA VIEȚII. 
Considerat cel mai bun ro
man latino-american din ulti
mul deceniu, „Un veac de sin
gurătate" (tradus și în limba 
română) l-a adus autorului său, 
Gabriel Garcia Marquez, o ver
tiginoasă consacrare internațio
nală. întrebat asupra proiectelor 
de viitor, Marquez a declarat 
recent cotidianului „Internatio
nal Herald Tribune" că lucrea
ză la romanul „Crepusculul pa
triarhului", intenționat a fi o 
meditație modernă asupra pute
rii ca formă specifică de alie
nare, mai explicit, radiografia 
cazului unui dictator latino- 
american, izolat tot mai mult 
de oameni, de popor. Documen
tarea nu îi lipsește : ca mem
bru al Tribunalului internațio
nal Bertrand Russell, scriitorul 
e angajat în pregătirea, pentru 
sesiunile din acest an ale tribu
nalului, a unui expozeu în le
gătură cu formele dictaturii din 
unele state ale Americii de Sud. 
De altfel, Marquez se arată dor
nic să părăsească o vreme con
deiul de romancier — „viata 
imaginată stînd la birou" — în 
favoarea celui de ziarist, o 
veche pasiune, „pentru a cobori 
în stradă și a nu pierde con
tactul cu realitatea".

•CELE „7 MINUNI ALE 
AMERICII DE NORD". 
Un sondaj ta privința ce
lor mai de seamă șapte mo
numente realizate de „mîna 
omului" ta Statele Unite pla
sează pe primul loc celebruj 
pod „Golden Gate", arcuit peste 
gblful orașului San Francisco. 
Se situează apoi, în ordine, me
morialul „Rushmore" din statul 
Dakota de sud (aci au fost 
sculptate In stîncă chipurile, de 
dimensiuni uriașe, a patru pre
ședinți americani), cosmodromul 
din Houston, binecunoscuta Sta
tuie a Libertății, giganticul ba
raj Hoover de pe rîul Colorado, 
fabulosul „Disneyworld" din 
Florida și, în sfîrșit, „Gateway 
Arch" din Saint Louis.

• CUPOLE SUBTERA
NE. R .P. Bulgaria este cunos
cută prin numărul mare de peș
teri pe care le posedă. în preaj
ma Dunării, pe țărmul Mării 
Negre, dar mai ales în partea 
de vest a Starei Pianina există 
peste trei sute de peșteri de di
mensiuni considerabile. Printre 
cele mai cunoscute se numără 
și peștera „Ledenik". Drumuri 
în pantă duc din cele șase săli 
ca niște cupole imense, ce dau 
o notă de solemnitate și monu
mental grotei, spre un lac sub
teran de mare frumusețe. Este 
una din principalele atracții tu
ristice pe care le oferă Bul
garia.

• 1 223 M DE SCRI
SOARE. Thomas Niehaus, 
elev al unei școli-internat din 
R.F.G., în virstă de 17 ani, a 
stabilit un „record" deosebit de 
original în felul său. Timp de 
doi ani, el a scris pe un rulou 
de hîrtie o scrisoare părinților 
și surorilor, în care și-a depănat 
observațiile și impresiile de 
viață. în acest fel, a rezultat o 
scrisoare lungă de 1 223 de 
metri, fiind bătut cu 103 metri 
„recordul" anterior, deținut de 
un englez.

• „ANUL TIGRULUI". 
Abundența de jucării reprezen- 
țînd tigri, confecționate din 
hîrtie și material plastic, în vi
trinele marilor magazine și ale 
prăvălioarelor de tot felul din 
Tokio, reprezintă un peisaj fa
miliar locuitorilor capitalei ni
pone, la a cărui vedere nimeni 
nu se mai miră. Cu atît mai 
mult, cu cît anul în curs, potri
vit calendarului zodiacal nipon, 
este considerat „Anul Tigru
lui". Cu toate acestea, cum
părătorii ■ dintr-un mare maga
zin universal situat într-un 
cartier al capitalei au rămas 
uimiți la vederea, într-unul din 
raioanele magazinului, a unei 
cuști cu gratii metalice, în care 
se jucau doi pui de tigru, de a- 
ceastă dată... veritabili. Pe ză
brelele cuștii atîrna un anunț 
simplu : „De vinzare puii de 
tigru Pourou și Poutty, născuți 
în septembrie 1973, în Parcul 
zoologic al orașului Sapporo. 
Prețul unui exemplar — 1 mi
lion de yeni". într-adevăr, ad
ministrația parcului zoologic s-a 
gîndit să profite de pe urma 
„boom“-ului în vînzarea jucă
riilor în acest „An al Tigrului", 
punind în vînzare cei doi pui.
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