
Ifyblfofyp r >:
lul l, ‘-n

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

Anul XLIII Nn 9760 Joi 24 ianuarie 1974 6 PAGINI - 30 BANI

O SĂRBĂ TO ARE SCUMPĂ 
POPORULUI ROMÂN

Aniversăm astăzi, ca în fiecare an 
Ia 24 ianuarie, zitia Unirii Princi
patelor. Este o sărbătoare scumpa 
poporului român, care evocă unul 
din actele fundamentale din isto
ria noastră națională — actul înte
meierii statului român modern u- 
nitar. Evocind acest memorabil e- 
veniment, omagiem lupta genera
țiilor din 1859, a tuturor înaintași
lor care, însuflețiți de fierbinte pa
triotism, au luptat fără preget pen
tru împlinirea înaltelor năzuințe 
ale poporului de libertate și uni
tate națională, transmițindu-ne 
peste timpuri tezaurul unor glori
oase tradiții.

Plămădit la focul sacru al spiri
tualității românești, idealul națio
nal al unirii își are geneza în cele 
mai îndepărtate timpuri ale istoriei 
poporului nostru, în însăși epoca 
formării sale, ca unitate etnică, în 
spațiul carpato-dunărean. Deși vi
cisitudini ale istoriei și condițiile 
specifice evului mediu au impus 
pentru secole fărîmițarea statală, 
dezvoltarea unitară a poporului ro
mân, avînd la temelie asemenea 
puternici lianți ca unitatea de ori
gine, de limbă și de teritoriu, n-a 
putut fi împiedicată. Legăturile ce 
s-au dezvoltat pe multiple planuri 
— economic, politic, cultural — 
între țările române au alimentat și 
întărit continuu năzuința spre uni
tate care, în curgerea vremii, a că
pătat în conștiința populară un 
contur mereu mai definit. Cînd, în 
secolul al XVII-lea, cronicarul 
Grigore Ureche arăta că moldo
venii și muntenii se trag „de la un 

k___________

izvod" și că „Românii, cîți se află 
locuitori și Ia Ardeal și la Maramu
reș, de la un loc sint cu Moldovenii 
și toți de la Rîm se trag", sau cînd 
savantul domn al Moldovei, Dimi- 
trie Cantemir, arăta că „neamul 
Moldovenilor, Muntenilor, Ardele
nilor cu toții cu un nume de obște 
Români se cheamă", că „toți aceș
tia dintr-o fîntină au izvorit ți 
cură“, ei dădeau glas unei convin-

tr-o uriașă forță materială, într-un 
factor propulsor al progresului so
cietății românești. L-au înscris pe 
frontispiciul lor toate marile miș
cări sociale și naționale ce au răs
colit societatea românească în de
cursul istoriei sale moderne. In nu
mele acestui țel se adresa Tudor 
Vladimirescu în 1821 divanului de 
la București, îndemnîndu-1 să sta
bilească strinse legături cu cel din

115 ani de la Unirea Principatelor
geri generale care sălășluia In po
por.

In procesul evoluției istorice, 
cînd dezvoltarea relațiilor capita
liste a adăugat elementelor de uni
tate existente, materiale și spiri
tuale, impulsul dinamic al progre
sului economic, conștiința unității 
de neam s-a dezvoltat în con
știința națională, iar năzuința 
de unitate a devenit țel politic — 
țelul afirmării plenare a națiu
nii române, al unirii tuturor fiilor 
ei intr-un stat național, unitar și 
independent.

Este țelul căruia i-au consacrat, 
încă de la începutul secolului tre
cut, întreaga lor energie spiritele 
luminate ale poporului român și 
care, însușit cu ardoare de masele 
cele mai largi, s-a transformat în-

Iași, ca „unii ce sîntem de un 
neam, de o lege și supt aceeași stă- 
pînire..." Și tot în numele lui, revo
luționarul muntean C.A. Rosetti se 
adresa în 1848 fraților români din 
Moldova : „uniți-vă cu noi, frați de 
dincolo de Milcov ; peste undele 
lui vă întindem brațele, dorind cu 
infocare a vă da sărutarea frăției 
și a libertății. Munteanu și Moldo- 
veanu sint toți Români, sint frați, 
o singură nație". Și ca un ecou au 
răsunat cuvinteje revoluționarilor 
moldoveni : „Curaj, dar, fraților, 
căci acum am ajuns intr-o epocă 
unde putem face păsuri de uriaș 
spre a inainta către țelul dorit de 
toți, ciți avem singe de Român in 
inimile noastre... Ce ne rămîne de 
făcut dar nouă, Moldovenilor ?... 
De datoria și interesul nostru este

dar să Întindem milnile Ia frații 
noștri de peste Milcov, ca frați de 
același singe și de aceeași soartă". 
Strigătul „Vrem să ne unim cu 
țara", care a răsunat din mii de 
piepturi pe Cimpia Libertății de la 
Blaj, în mai 1848, exprima aceeași 
fierbinte năzuință spre unitate na
țională a românilor de peste 
munți.

Pe asemenea premise, de o legiti
mitate istorică de nezdruncinat, s-a 
făurit la 24 ianuarie 1859 Unirea 
Principatelor — primul pas spre 
împlinirea înaltului ideal național. 
Rememorînd filmul evenimentelor 
ce au culminat cu Îndoita alegere, 
ca domnitor al Moldovei și al Țării 
Românești, a lui Alexandru Cuza, 
inspiră înaltă admirație și mîndrie 
patriotică abnegația și dirzenia cu 
care au acționat masele cele mai 
largi ale poporului și, totodată, ge
niul politic de care au dat dovadă 
in acele împrejurări conducătorii 
unioniști. Numai datorită devota
mentului nemărginit față de cauza 
unirii a izbutit poporul român să 
învingă nenumăratele opreliști și 
piedici ridicate de reacțiunea in
ternă și de unele puteri străine, 
să-și făurească statul unitar, de 
sine stătător, să-și impună în fața 
întregii lumi voința sa de a se dez
volta ca națiune liberă. Pe drept 
cuvînt aprecia ilustrul om politic 
și patriot Mihail Kogălniceanu că 
unirea a fost „actul energic al în
tregii națiuni române... Unirea na
țiunea a făcut-o—"

(Continuare In pag. a III-a)

CONVORBIRI DESPRE EFICIENTĂ
Sarcini o Preocupări • Rezultate

întreprinderea „Textila" Galați: 
zi de zl, preocupări susținute 
pentru realizarea planului șl a 

anga|amentelor pe 1974

CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE
Interlocutor: prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, 

Nieolae TĂBÎRCA

— Vă rugăm să precizați, 
pentru început, căruia dintre 
indicatorii ce definesc eficiența 
in domeniul construcțiilor de 
locuințe ■ ii acordați intîietate 
și de ce ?

i ' »
— După cum știți, locuința este 

unul dintre elementele care condi
ționează, într-o măsură foarte mare, 
ridicarea nivelului de trai al po
porului — obiectiv major al politi
cii partidului și statului nostru. Mul
tiplele exigențe impuse unei locuin
țe nu ne permit, în mod obiectiv, 
să neglijăm unii indicatori de efici
ență în favoarea altora. De aceea, 
mai mult ca oricînd, comitetul nos
tru va imprima, în acest an, stilului 
de muncă al proiectanților și con
structorilor de locuințe o maximă 
responsabilitate față de evaluarea 
corectă și îndeplinirea integrală a 
tuturor indicatorilor prin care mă
surăm eficiența reală a locuințelor 
construite, sub dublul său aspect : 
social și economic.

— E vorba, deci, de satisfa
cerea in egală măsură a cerin
țelor de ordin social și econo
mic...

— Exact. Prin tipul de clădire a- 
doptat, prin amplasamentul față de 
locul de muncă, școală, creșă, ma
gazine ș a., o locuință trebuie să o- 
fere gradul de confort menit să asi
gure condiții optime de odihnă, stu
diu, de întrebuințare rațională a bu-‘ 
getului de timp al fiecărui om al 
muncii. în acest sens, sint stabilite 
proiectele tip de construcții de locu
ințe proprietate de stat și proprie
tate personală și sint reglementate 
prin hotărîri ale Consiliului de Mi
niștri lucrările ce pot fi executate 
pentru sporirea confortului Ia locu
ințele proprietate personală. Pe a- 
ceastă bază trebuie să lucreze atît 
proiectanții, cit și constructorii. Cit 
privește indicatorii de eficiență e- 
conomică „tradiționali", a căror im
portanță este indiscutabilă, aceștia 
trebuie să satisfacă pe deplin co
mandamentele de care v-am vorbit. 
De altfel, o caracteristică a aces

tui an o constituie nivelul deosebit 
de exigent al tuturor indicatorilor 
cantitativi și calitativi ai producției, 
interdependența organică dintre ei.

în 1974 vom executa un volum de 
lucrări de două ori mai marejdecit 
cel realizat in 1968 și cu 13 lâ sută 
mai mult decît cel din anul trecut. 
Această simțitoare creștere este 
strins legată de adoptarea celor mai 
eficiente soluții constructive și ma
teriale noi, care să diminueze în 
continuare costurile apartamentelor, 
să permită efectuarea unor lucrări 
de calitate și durabile. în rezumat, 
ne-am concentrat și ne concentrăm 
eforturile în direcția > realizării cu 
fondurile și mijloacele — de la un 
an la altul mai mari — pe care sta
tul le pune la dispoziție, a unui nu
măr sporit de apartamente de bună 
calitate, confortabile, ieftine, corela
te îndeaproape cu cerințele imediate 
și de perspectivă ale localității sau 
zonei geografice respective. Dezvol- 
tîndu-se și modernizîndu-se cu ra
piditate, în ultimul timp, orașele 
Botoșani, Vaslui, Slobozia, Zalău, 
Bistrița, Tulcea, Alexandria, Găești 
și altele sint numai cîteva localități, 
care, nu numai că oferă locuitorilor 
lor condiții de locuit, de viață ma
terială și spirituală din ce in ce mai 
bune, dar reprezintă „nume" consa
crate pe harta economică a țării, 
participă astăzi cu o pondere însem
nată la realizarea producției noastre 
industriale. Sint convingătoare aces
te exemple 7

— Desigur, dar totodată ele 
demonstrează posibilitățile mari 
de îmbunătățire a activității 
din acest domeniu, de a pune 
in valoare, intr-o măsură și 
mai mare, întreaga capacitate 
tehnică și organizatorică a celor 
40 de unități locale de construc
ții, precum și a celor de pro
iectare.

— Rezultatele bune, pe ansamblu, 
obținute anul trecut, le privim ca 
un punct de plecare în activitatea 
din acest an. Sub acest aspect, 1974 
11 considerăm ca un an de cotituri

in sfera construcțiilor de locuințe, 
cînd vor interveni, ca urmare a pro
gramelor de măsuri stabilite de co
mitet, de consiliile populare județe
ne, schimbări calitative importante, 
generatoare de eficiență economică 
superioară. Astfel, pe șantiere, pro
ductivitatea muncii va spori cu 11 
la sută față de cea înregistrată anul 
trecut și cu 34 la sută comparativ 
cu nivelul existent la începutul cin
cinalului. Peste 83 la sută din con
strucțiile de locuințe și social-cultu- 
rale se vor executa pe baza promo
vării largi a soluțiilor industriali
zate.

Concomitent, consumurile de ma
teriale de construcții vor fi reduse 
simțitor. Traducind in viață indica
țiile secretarului general al partidu-

Convorbire realizată de
ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag a IV-a)

ACUM, LA LUCRU!
SÎNT MULTE DE FĂCUT

Relatări ale corespondenților noștri 
prezenți la adunări generale 
ale cooperativelor agricole
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, miercuri 
după-amiază, delegația Partidului 
Socialist Popular din Danemarca, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie In țara 
noastră.

Din delegație fac parte Gert Pe
tersen, membru al Comitetului E- 
xecutiv, Dorte Helsted, Jens Otto 
Madsen și Troels Taaftkaer, mem
bri ai C.C. âl P.S.P.D., și Soeren 
Kolstrup, membru al conducerii 
organizației partidului din ArHus.

La primire au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Petre Constantin, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Cu acest prilej, membrii delega

ției au transmis tovarășului 
Nieolae Ceaușescu un cordial me
saj de salut din partea conducerii 
Partidului Socialist Popular, a to
varășului Sigurd Omann, pre
ședintele partidului. Totodată, ei 
au exprimat calde mulțumiri pen
tru primirea acordată de secreta
rul general al P.C.R., pentru ospi
talitatea și prietenia de care s-au 
bucurat în tot timpul vizitei în 
țara noastră.

Mulțumind, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației ca la înapoierea în pa
trie să transmită un salut călduros 
și cele mai bune urări conducerii 
Partidului Socialist Popular, tova
rășului Sigurd Omann.

In timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de informații privind 
activitatea și preocupările actuale 
ale Partidului Comunist Român și 
ale Partidului Socialist Popular 
din Danemarca. De ambele părți

a fost subliniată satisfacția pentru 
bunele relații prietenești, statorni
cite intre P.C.R. și P.S.P.D. șț s-a 
exprimat dorința comună de a 
dezvolta și diversifica în conti
nuare aceste relații, de a adînci 
raporturile de colaborare pe mul
tiple planuri Intre România și 
Danemarca, în interesul întăririi 
prieteniei dintre cele două po
poare.

în - cursul întrevederii s-a efec
tuat un schimb de păreri privind 
evoluția vieții politice internațio
nale. în acest context a fost evi
dențiată importanța deosebită pe 
care o are intensificarea luptei 
unite a popoarelor, a tuturor for
țelor progresiste, democratice și 
antiimperialiste, pentru pace, 
securitate și cooperare în Europa 
și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Publicistul danez Kjeld Oesterling Nielsen
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit la 23

ianuarie pe publicistul danez Kjeld 
Oesterling Nielsen.

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru Radiodifuziunea daneză.

Prin decret al Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România au fost instituite

ORDINUL ȘI MEDALIA
„MERITUL

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România au fost instituite ordi
nul și medalia „Meritul Agri
col", ce se vor conferi țăranilor 
cooperatori, muncitorilor, meca
nizatorilor, tehnicienilor, ingine
rilor, oamenilor de știință, pre
cum și altor persoane care, prin 
activitatea lor, au contribuit la 
creșterea producției vegetale și 
animale, la consolidarea și dez
voltarea unităților agricole so-

AGRICOL*
cialiste, la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de dezvol
tare și modernizare a agricultu
rii socialiste în patria noastră.

Ordinul și medalia „Meritul 
Agricol" vor putea fi conferite 
și unităților agricole socialiste 
care au obținut rezultate deose
bite în activitatea lor.

Ordinul „Meritul Agricol" are 
5 clase.

(Agerpres)

ÎN CONSTRUCȚIE.

O instalație»

în premieră 
pe țară

ALEXANDRIA (Coresponden
tul „Sclnteii", Alexandru Brad). 
— Lucrătorii grupului de șan
tiere Turnu-Măgurele din ca
drul Trustului de construcții 
industriale București au înce
put să organizeze un nou șan
tier in vecinătatea platformei 
chimice de pe malul Dunării, 
declanșind astfel lucrările la 
un nou obiectiv economic. Este 
vorba de Fabrica de valorifica
re a cenușelor de pirite, rezi
duuri nefolosite pînă acum, re
zultate de Ia fabricile de acid 
sulfuric. Viitoarea instalație, 
prima de acest gen din țară, va 
livra anual industriei siderur
gice sute de mii de tone de pe- 
lete (granule) cu o concentra
ție de 55 la sută fier, precum 
și alte subproduse pentru me
talurgia neferoasă.

Un tramvai atît de silențios
£

îneît nu se mai aude nimic de el
De ce nu respectă I. C. M. Reșița contractele încheiate cu întreprinderea de transporturi București 

tipuri de tramvaie?pentru livrarea boghiurilor necesare noilor

In ziua de 20 ianuarie, „Scinteia" publica articolul 
„Dimineața, la un schimb de păreri lingă sediul Direc
ției generale I.T.B.". în esență, articolul semnala difi
cultățile intimpinate de călătorul bucureștean în tram
vaie, autobuze și troleibuze. Printre cauzele inserate, 
cauze care determină o situație în bună măsură critica
bilă, se numărau — alături de cele subiective, finind de 
deficiențele I.T.B.-ului — și altele, obiective. La une
le dintre acestea ne vom referi mai pe larg în rîn- 
durile care urmează.

Toți beneficiarii mijloacelor de transport in comun 
din Capitală știu că I.T.B. lucrează intens Ia reali
zarea unor trenuri de tramvaie de mare capacitate. 
Piesele principale, necesare vagoanelor respective, 
sint fabricate la întreprinderea pentru construcții de 
mașini din Reșița. Direcția generală a I.T.B. susține : 
„Avem gata fabricate 18 tramvaie de mare capacitate. 
Nu le putem pune însă în funcțiune pentru că 
X.C.M. Reșița nu ne livrează boghiurile".

...Am făcut o primă deplasare pînă Ia „Atelierele 
centrale I.T.B." într-adevăr, 18 tramvaie de mare ca
pacitate, pe care bucureșteanul Ie așteaptă atîta 
stație, stăteau aliniate, parcă să dea raportul. Dar 
să raporteze, că n-au fost folosite niciodată ?

Facem o investigație Ia Reșița ca să aflăm de ce 
sosesc boghiurile pentru tramvaie.

in 
ce
nu

Avem în față contractul 
nr. 3 369, încheiat in ziua 
de 31 octombrie 1972. în
treprinderea de construcții 
de mașini din Reșița s-a 
angajat să livreze I.T.B., 
începind din luna iu
lie și pînă in decembrie
1973, un număr dc 10 se
turi de boghiuri (comple
xul de piese pe care se 
sprijină și merge vagonul 
de tramvai). Ulterior, în
treprinderea reșîțeană și-a 
asumat sarcina să mai li
vreze, pînă ce! tirziu la 
sfîrșitul trimestrului I
1974, alte 10 seturi de bo
ghiuri.

Ce a livrat in realitate ? 
în anul trecut au plecat de. 
la Reșița spre I.T.B. doar 
2 seturi de boghiuri, unul 
in noiembrie și altul în 
decembrie, iar în această 
lună au mai fost expedia
te un set și jumătate, ur- 
mînd ca încă o... jumătate 
de set să plece în 23 ia
nuarie. Deci, pînă acum

au fost executate 4 seturi 
în loc de 10. Discutăm 
despre cauzele acestei 
stări de lucruri cu ingine
rul șef al întreprinderii. 
Andrei Klimek :

„în august 1972 s-a în
cheiat un protocol între 
întreprinderea noastră și 
I.T.B. pentru asimilarea în . 
fabricație a acestui produs. 
Ulterior s-a încheiat și un 
contract dar pe care, din 
păcate, nu l-am respectat. 
Sint mai multe cauze. Mai 
întii aș aminti complexi
tatea fabricației boghiului 
de tramvai pentru care 
trebuie să asigurăm aproa
pe toate ansamblele și 
subansamblele (spre deo
sebire de celelalte tipuri 
de boghiuri, pe care le 
producem în cooperare cu 
alte întreprinderi). Apoi, 
lipsa unor capacități de 
producție — toate repere
le pentru acest produs le 
prelucrăm pe mașinile ac
tuale, care sint încărcate

cu celelalte tipuri de bo
ghiuri. în sfîrșit, ne-a 
cauzat multe neajunsuri 
și slaba pregătire a oame
nilor pentru asimilarea a- 
cestui produs. Acestea sint 
cauze interne. Dar o parte 
din vină o are și I.T.B. 
— care ne-a trimis pentru 
asimilare piese de proastă 
calitate. O altă întreprin
dere, cea constructoare de 
mașini din 
ne-a trimis, 
pentru boghiuri rame 
corespunzătoare".

Este foarte posibil 
tovarășul inginer-șef 
aibă perfectă dreptate, 
crurile trebuiau însă urni
te din punctul mort in 
care se aflau. Aflăm că 
aceasta a fost și inițiativa 
celor trei parteneri în asi-

Caransebeș, 
la rindu-i, 

ne-

ca 
să 

Lu-

Cezar IOANA 
corespondentul „ScînteiT

(Continuare in pag a Il-a)

La C. S. Hunedoara

întreaga producție

peste plan,
cu combustibil economisit

Antrenați în întrecerea socia
listă în cinstea aniversării elibe
rării patriei și a Congresului al 
XI-lea al partidului, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
oțelăria Martin a Combinatului 
siderurgic Hunedoara — unde 
s-au produs de la începutul 
anului, în medie, zilnic, cite 160 
tone de oțel peste prevederile 
de plan — au stabilit noi căi și 
resurse de sporire a eficienței 
economice a producției. în acest 
sens, ei au pornit o interesantă 
inițiativă sub genericul „Să 
elaborăm toată producția de 
oțel peste plan cu combustibil 
economisit". Dintr-un calcul 
sumar rezultă că astfel se 
obține o economie anuală de 
peste 1 000 000 lei. S-au stabilit, 
totodată, măsuri eficiente pen
tru reducerea consumului speci
fic de combustibil, care vizează, 
între altele, perfecționarea teh
nologiei de folosire a oxigenu
lui in procesul de elaborare a 
metalului și întocmirea unor 
norme diferențiate de consum 
pe faze principale de lucru.

(Agerpres)
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FAPTUL
DIVERS
Călare

de
a-

pe mistreț
Vă garantăm că povestea 

față, deși vînătorească, este
devărată. Eă a fost „omologa
tă" de secretarul filialei 
A.G.V.P.S. Constanța, M. Rai- 
copol, și, firește, de însuși cel 
care a pățit-O — medicul Fusu 
Pimen. Mergînd la o vînătoare 
de rațe, la o baltă din apropie
rea comunei Ovidiu, s-a tre
zit, deodată, cu o namilă de 
mistreț, care a țîșnit printre pi- 
cio'arele sale, luîndu-1 călare 
și alergînd cu el pe cîmp. Apoi, 
mistrețul l-a abandonat pe vî- 
nătorul-călăreț și pe-aci ți-e 
drumul.

După el !

„Banii 
sau viața!“

Rozalia Todor, croitoreasă la 
fabrica de confecții „Mondiala" 
Satu-Mare, a primit o scrisoa
re, semnată de un anume 
„Paul", care o „sfătuia" să de
pună intr-un anume loc și in
tr-o anume zi- suma de 50 000 
lei, în caz contrar fiica sa, elevă, 
va plăti cu viața. In zilele ur
mătoare, „Paul" i-a mai expediat 
Rozaliel Todor încă 6 scrisori 
„ultimative". Sfătuită de cole
gii de muncă, R. T. a cerut spri
jinul și protecția organelor de 
miliție, care au descoperit că 
numitul „Paul" nu era altcine
va decît... o colegă a Rozaliei, 
tot croitoreasă, pe nume Viori
ca Erdei, care va fi depusă, 
pentru șantaj, așa cum a cerut, 
„intr-un anume, ioc".

Un pui de 
somn de...
12000 lei

Pe la miezul nopții, paznicul 
cooperativei agricole din Glo- 
deanu — Siliștea, Al. Stan, s-a 
gîndit că nu i-ar strica să dea 
o fugă pînă acasă, să tragă un 
„pui de somn", că n-o fi foc. 
Dar a fost. Și incă ce foc I Ui- 
tînd să stingă jarul, din soba 
la care se încălzise, într-o ma
gazie, nici n-a apucat bine să 
ajungă acasă și să închidă ochii, 
că a și auzit vecinii : „Arde, 
fraților, săriți !“ Magazia cu pri
cina ardea ca o torță. A sărit 
și el... ca ars. Și „ars" a fost 1 
Puiul de somn îl costă, pe pu
țin, 12 000 de lei.

La 32 de ani 
află că nu 
s-a... născut

tn ziua sorocită, mirele (N. 
Girovanu din Dumbrava Ro
șie—Neamț) și-a luat mireasa 
și tot alaiul de nuntă și s-a 
dus la primărie, pentru lega
lizarea căsătoriei. Aici, stupe
facție generală : scriptele gră- 
iau precum c<i mirele, N. G., 
mai fusese căsătorit, și incă de 
două ori! Ba, mai mult : la ri
posta lui, că n-a mat fost că
sătorit, i s-a răspuns că tot 
scriptele grăiesc precum că, 
deși are 32 de ani, cum spune, 
nici nu figurează că s-ar fi 
născut ! Pină la urmă s-a con
statat că, in aceeași comună, 
mai există un cetățean cu ace
lași nume, născut exact in 
aceeași zi și in aceeași lună cu 
N. G., dar cu... doi ani mai îna
inte, iar cînd s-a făcut înre
gistrarea nașterii actualului mi
re, s-a făcut tot pe numele ti
zului său. De-abia de-acum în
colo încep încurcăturile și aler
gătura pe la tribunal, pe la no
tariat, pe la... Dacă nu-i venea 
ideea cu însurătoarea, N. G. 
nici nu

N. G. 
știa că nu te... născuse!

| La volan,
| cu permisul

suspendat
Intersecția șoseaua Olteniței 

și Calea Văcărești din Capita- 
lă. Clrculînd cu viteză, un 

< I.M.S. (proprietatea întreprin
derii de transporturi turistice 
auto), condus de Camil Uines- 
cu, ghid O.N.T., s-a ciocnit vio- 

, .lent cu un autobuz. C. I.. plus 
alte două persoane' diri I.M.S. 
Și-au pierdut viața. Un sfirșit 
tragic, care ar fi putut să nu 
aibă loc, dacă C. I. nu se urca, 
din nou, la volan, după ce, 
numai o lună de zile înainte, 
pentru o încălcare gravă a re
gulilor de circulație, i se sus
pendase permisul de conducere 

. auto. .

„Pe picior
i mare“

intimplător, la 
Marinescu din 

și C. Adrian
tntîlnindu-se, 

Timișoara, P. 
Radopailu—Dolj 
din Sacoșu Turcesc—Timiș s-au 
împrietenit pe loc, descoperin- 

' du-și — dar nu intimplător — 
aceleași gusturi și, in primul 
rină, traiul „pe picior mare". 
Cum „piciorul mare" presupu
ne șt. ciorapi pe măsură, cel 
doi au ticluit o lovitură chiar 

' la fabrica de ciorapi din loca
litate, unde au pătruns intr-o 
noapte (ce făceau paznicii?) și 

i de unde au sustras un maldăr 
■ de 1 160 perechi de ciorapi.

N-au apucat să-i încerce, pen- 
' tru că amîndoi au fost „incăl- 
- țați", urmând să primească 

răsplată tot „pe picior mare'
Rubrlcd redactată de 
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
șl corespondenții „Scintell

ACUM, LA LUCRU! SlNT MUL TE DE FĂCUT
în cooperativele agricole se des

fășoară, in aceste zile, adunările 
generale care dezbat și aprobă pla
nurile de producție și financiare 
pe 1974. Prezenți la unele dintre a- 
ceste adunări, corespondenții „Scîn
teii" relatează, în teleconferința de 
astăzi, despre hotărirea cooperato
rilor de a munci mai bine, de a 
folosi din plin rezervele agricul
turii pentru ca, în acest an, să ob
țină producții sporite în toate sec
toarele. Cui să dăm cuvintul pen
tru început ?

— începeți cu Constanța. Aici, 
cooperatorii au prevăzut sarcini de 
producție mai mari nu pentru că 
natura e mai darnică, ci pentru că 
ei înșiși au făcut-o să fie așa : iri
gațiile permit ca, în orice condiții 
de climă, să se obțină producții 
mari. Iar adunările generale au a- 
nalizat tocmai aspectele legate de 
aplicarea corectă a tehnologiilor 
culturilor irigate, pentru a se obți
ne producții la nivelul parametri
lor prevăzuți în studiile tehnico- 
economice.

— Poți să ne oferi un exemplu, 
George Mihăescu ?

— Destule. Mă voi referi la un 
caz : cooperativa agricolă din Cos- 
tinești. în adunarea generală s-a 
stabilit ca. în acest an, să se ob
țină, în medie la hectar, 4 400 kg 
grîu, 6 500 kg porumb, 4 600 
kg in și 2 400 kg floarea-soarelui. 
Participanții la discuții au demon
strat că aceste producții nu numai 
că pot fi realizate, ci și depășite, 
cu condiția să se folosească întoc
mai tehnologia cerută de culturile 
irigate. Am reținut cîteva dintre 
propunerile făcute în adunare re
feritoare la această problemă. Fi
lon Veteanu, brigadier : „Ținind 
seama că rezerva de ■ apă din sol 
este mică, va trebui ca în primă
vară să înceapă udările ; să se 
treacă de îndată la organizarea 
echipelor specializate care să lu
creze la irigat". Vasilica Ardelea- 
nu, cooperatoare : „Echipele res
pective trebuie să fie bine instrui
te, astfel incit fiecare să cunoască 
utilajele pentru a nu se mai 
întîmpla defecțiunile constatate 
anul trecut, cînd s-a lucrat la 
irigat cu oameni nepricepuți". Tă- 
nase Stanciu, cooperator : „Să ex-

Corespondenții „Scinteii“, prezenți la adunări generale ale cooperativelor agricole,

tindem irigatul prin brazde la po
rumb și floarea-soarelui. Pentru 
aceasta propun să se ia măsuri de 
nivelare a terenului". Sint, de data 
aceasta, preocupări mai asidue pen
tru folosirea rațională a Irigațiilor, 
ceea ce va face să se obțină recolte 
mari în acest an.

— De notat, la noi, în Mehedinți, 
este faptul că după adunări s-a 
trecut imediat la treabă.

transmit pentru teleconferința de
tru protejarea contra inundațiilor 
a 800 ha ce vor fi cultivate

, rumb în lunca Dunării.
— Eu n-am posibilitatea 

transmit ce au întreprins 
ratorii din Moftinu-Mare, 
Satu-Mare, după adunarea

cu po-
să vă 
coope- 

județul 
___ , ...___ genera
lă, pentru că transmit chiar de la 
sediu, iar oamenii nici n-au plecat 
acasă. Discută încă, în grupuri, 
cred că tot despre ceea ce a consti-

azi
de fuior, de pe care se vor obține 
cel puțin 5 200 kg la ha. Venitul va 
fi de circa 900 000 lei. S-a prevă
zut, pe lîngă alte măsuri, ca în
treaga suprafață să se lucreze în 
acord global. Pe aceleași loturi vor 
lucra, de la pregătirea terenului 
și pină la recoltat, aceleași forma
ții mixte de mecanizatori și coope
ratori.

— Dacă este vorba de acordul

• CONSTANȚA: Ce se va obține pe terenurile amenajate pentru irigat • MEHE
DINȚI : A doua zi după adunarea generală • SATU-MARE : Cinepa — punct princi
pal pe ordinea de zi • CLUJ : Concret, foarte concret, despre acordul global • SIBIU : 

Atenție Scornicești, cei din Alțîna nu glumesc I

— Foarte bine, așa trebuie să se 
facă peste tot. Realizarea prevede
rilor din planurile de producție 
presupune să se acționeze imediat. 
Cu ce poți demonstra, Virgil Tă- 
taru, că așa stau lucrurile ?

— Cu cele petrecute la coopera
tiva agricolă din Salcia. Adunarea 
generală a stabilit că sînt condiții 
ca de pe cele 1 000 ha cu grîu să 
se recolteze, în medie, cu 500 kg 
la ha mai mult decît în 1973. De 
asemenea, la legume sa se obțină 
un venit de 32 000 de lei de pe fie
care hectar, față de 25 000 lei în 
1973. S-a hotărît să se treacă la 
regularizarea, pe o porțiune de 
3 km, a pîrîului Drincea, care, mai 
ales primăvara, inunda aproape 
100 ha teren din ferma legumicolă. 
Tot acum, în timpul iernii, se vor 
efectua lucrări care să permită iri
garea întregii suprafețe de 250 ha 
cu legume. De altfel, de cîteva 
zile, peste 800 de cooperatori lu
crează la construirea digurilor pen-

tuit obiectul principal al dezbaterii 
în adunare.

— Și care a fost obiectul 
pal, Octav Grumeza ?

— Reabilitarea cînepil, 
textilă care, în condițiile de 
climă de aici, dă rezultate 
ționale. Numai că în ceilalți ani 
s-a cam neglijat această cultură, 
în adunare, brigadierul Ioan Mak 
a adresat consiliului de conducere, 
membrilor cooperatori un convin
gător îndemn la extinderea cultu
rii cînepii și, implicit, la respecta
rea cu strictețe a tuturor cerințe
lor agrotehnice pentru obținerea 
unei producții ridicate și de cali
tate superioară. Anul trecut s-au 
recoltat 4100 kg tulpini la hectar, 
fără a fi aplicat nici un gram de 
îngrășăminte , chimice azotoase. 
Prin fertilizare și alte măsuri, pro
ducția poate spori mult.

— I-au ascultat Îndemnul ?
— Da, în acest an se va cultiva 

o suprafață de 140 ha cu cînepă

princi-

plantă • 
sol și 
excep-

global, vreau să spun că proble
mele legate de perfecționarea a- 
cestei forme de organizare a pro
ducției și a muncii au stat și in 

dezbaterilor din adunareacentrul 
generală a cooperatorilor din co
muna Mihai Viteazu, județul 
Cluj. Tocmai pe această bază ei au 
prevăzut să obțină. în medie la 
hectar, 3 500 kg de grîu, 4 300 kg de 
porumb boabe, 38 000 kg sfeclă de 
zahăr etc., iar în zootehnie — cel 
puțin 2 200 1 de lapte de la fiecare 
vacă furajată.

— Poți să ne dai și amănunte, 
Alexandru Mureșan ?

— Da, S-a propus ca imediat să 
se delimiteze terenul pe formații 
de muncă și pe oameni pentru a 
se putea face fertilizarea. „Noi am 
obținut recolte mai mari decît cele 
planificate — spunea brigadierul 
Toma Boroș. Este drept, pe supra
fețe mai mici. Acum nu avem de- 
cit să le extindem la întreaga su
prafață. Totul este să folosim bine,

cît mai bine, pămintul, căci in el și 
in munca noastră ne este nădejdea. 
Alți cooperatori au susținut posi
bilitatea realizării unor producții 
care să situeze cooperativa agri
colă de producție din comuna Mi
hai Viteazul' în fruntea celorlalte 
cooperative agricole din județ.

— Vreau să vă fac și eu o comu
nicare din județul Sibiu. Mîin» 
n-aș mai putea-o da, deoarece n-ar 
mai fi de actualitate.

— Spune, Nicolae Brujan.
— La cîteva minute după înche

ierea adunării generale de la coo
perativa agricolă Alțîna, ing. Cor
nel Popescu, vicepreședinte al 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole , de producție Sibiu, care 
participase lă această adunare, 
mi-a declarat : „A fost ultima adu
nare generală din județul nostru 
și pot spune că a fost și una din 
cele mai fructuoase, dintre cele la 
care 
M-au impresionat, de pildă, fermi
tatea și discernămîntul cooperato
rilor 
program de lucru pentru extinde
rea Ia maximum a mecanizării lu
crărilor de întreținere și erbici- 
dare a culturilor. Toți cooperatorii 
au răspuns apelului făcut de con
siliul de conducere privind partici
parea lor la transportul in cîmp 
al îngrășămintelor naturale. Coo
peratorii au luat pe loc hotărirea 
ca, încă din aceste zile, o mare par
te din cele 8 000 tone de gunoi 
să le transporte cu mijloace pro
prii. Plec de la această adunare 
cu convingerea că angajamentele 
stabilite — ca răspuns la chemarea 
la întrecerea socialistă lansată de 
cooperatorii din Scorniceștl, jude
țul Olt — printre care, realizarea 
peste plan a 10 tone de legume, 
obținerea unei producții suplimen
tare de 5 tone in. 42 tone porumb, 
3 tone carne și altele — au o aco
perire deplină la cooperativa agri
colă din Alțîna. Și după cîte îi cu
nosc pe oamenii de aici, ei știu să 
se țină de cuvînt".

...Există temeiuri să Credem că 
toți cooperatorii se vor ține de cu- 
vint.

Ion HERTEG

în stabilirea unui adevărat

am luat parte pînă acum.

„TREI DECENII
DE AFIRMARE

INTERNAȚIONALA

A ROMÂNIEI**
Concurs pe bază de buleti
ne, organizat de Comitetul 
Național pentru Apărarea 

Păcii

Devenlt tradițional In activi
tatea Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, concursul 
..Fondul Păcii" pe bază de bule
tine s-a bucurat de un amplu 
ecou în opinia publică, trezind 
interesul celor mai variate cate
gorii de cetățeni.

Tema concursului din acest 
an este „Trei decenii de afirma
re internațională a României". Ea 
a fost aleasă astfel Incit să re
prezinte o contribuție la sărbă
torirea de către ponorul nostru a 
celei de-a 30-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist.

Concursul este dotat cu 824 de 
premii, dintre care premiul I este 
constituit de un libret C.E.C. în 
valnare de 44 000 iei. renrezentlnd 
avansul pentru construirea unui 
apartament comnus din 4 came
re, confort I, Iar premiul ’ n 
alcătuit din 3 librete C.E.C. 
valoare de 14 500 lei fiecare, 
prezentînd avansul nentru 
strUlrea unei garsoniere.

Premiile vor fi atribuite 
tragere la sorti concurentllor 
vor da numărul

este 
în 

re- 
con-

prln 
care 

..._ _____ . de răspunsuri
exacte cerut de regulament la în
trebările cuprinse In buletinele 
de concurs.

Lista completă a celor 824 de 
premii șl ample extrase din regu
lament este imprimată !n buleti
nele de concurs. Acestea, precum 
ș! alte amănunte cu privire 
desfășurarea 
publicate în 
rarea păcii".

Buletinele 
difuzate în perioada 15 februarie 
— 15 iunie 1974 prin 
județene, municipale și 
neștl de luptă pentru pace. 
București, buletinele se găsesc la 
Comitetul municipal de luptă pen
tru pace, str. Polonă nr. 19.

la 
concursului vor fi 
revista „Pentru apă-

de concurs vor tl

comitetele 
orășe- 

In

O BUTURUGA MICA
RASTOARNA TREI CARE MARI

O Gaz metan consumat în mod neeconomicos • Poluarea, în continuare, 
a mediului ® Nerealizarea sporului de producție prevăzut PENTRU CĂ DE 

14 LUNI DOUĂ UZINE NU LIVREAZĂ UTILAJELE NECESARE

Se apropie termenul replanificat de 
punere in funcțiune, decalat cu un 
an de zile, a noii instalații de negru 
de fum de la întreprinderea „Carbo
sin" din Copșa Mică. Cu toate aces
tea, graficele, rapoartele zilnice de lu
cru, procesele verbale ce se încheie 
„non-stop“ între beneficiar și con
structor consemnează invariabil a- 
ceeași apreciere ingrijorătoare : si
tuația investiției este grevată de se
rioase rămineri in urmă. La semna
lul de alarmă tras de conducerea în
treprinderii beneficiare, ne deplasăm 
pe șantier, unde își desfășoară acti
vitatea Trustul de construcții indus
triale Brașov Cu greutate identifi
căm prezența doar a cîtorva construc
tori. Poate nu este de lucru ? Nici 
vorbă de așa ceva : construcțiile sint 
mult rămase in urmă, iar pretutin
deni în curtea întreprinderii zac 
utilaje noi în așteptarea montajului. 
Directorul întreprinderii, ing. Ion 
Pintea, nu este însă prea alarmat de 
existența stocului atît de mare de 
utilaje nemontate.

— Ne-am zbătut, am făcut totul și 
am reușit să asigurăm din timp uti
lajele din import, ca și pe cele din 
țară — ne spune dînsul. Bine că le 
avem ; de montat, le montăm noi la 
vreme, in ciuda aparențelor.

— în acest caz, termenul de intrare 
în funcțiune va fi respectat.

— Aceasta nu pot să garantez, pen
tru că nici noi nu avem garanția că 
vor sosi la timp citeva utilaje, de 
valoare nu prea mare, e drept, dar cu 
un rol „cheie" tn procesul de pro
ducție. Cum știți și dv., uneori bu
turuga mică...

— Despre ce utilaje este vorba ?
— Să concretizăm : nu știm cînd 

vor sosi pe șantier circa 500 m.l. de 
transportoare elicoidale de la între
prinderea de utilaj minier din orașul 
Dr. Petru Groza și întreprinderea 
mecanică de mașini și utilaj minier 
Baia Mare. 8 elevatoare de la aceeași 
întreprindere din orașul Dr. Petru 
Groza. Toate aceste utilaje au fost 
comandate incă din noiembrie 1972. 
Deși a trecut atîta time del atunci și 
cu toate că au fost făcute tot felul 
de intervenții la toate nivelurile, re
pet, nu sînt nici acum create condi
țiile de livrare.

în aceeași zi solicităm sprijinul 
dispeceratului central al Ministeru
lui Aprovizionării Tehnico-Materiale, 
unde aflăm că și aici s-a recepționat 
de curînd un „semnal de alarmă" 
asemănător. Cercetările întreprinse au 
relevat că „odiseea" utilaie’or în 
cauză își are explicația în încălcarea 
de către proiectant, beneficiar șl fur- 
niz.ori a unor obligații legale elemen
tare, în tergiversarea de către aceș-

tia a rezolvării efective a probleme
lor. Astfel, proiectantul — IPROSIN- 
București — a fost extrem de incon
secvent : documentația a fost modi
ficată de... 10 ori. La rîndul lor, fur
nizorii, centrala de resort nu și-au 

. prevăzut din vreme aprovizionarea 
cu materialele de care au nevoie. în 
tot acest timp, între furnizori și be
neficiari contractul nu s-a putut per
fecta din pricina unor neînțelegeri 
legate de termenele de livrare și de... 
asigurarea materialelor necesare.

împreună cu ing. Alexandru Popa, 
inspector în dispeceratul amintit, fa
cem o vizită la Direcția generală de 
aprovizionare și desfacere din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele. Sesizată de noi de a- 
ceste serioase neajunsuri, direcția de 
resort a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele fixează o 
întilnire, peste citeva zile, intre toa
te părțile interesate.

...Deci, iată-ne peste trei zile în 
biroul ing. Nicolae Ilieș. directorul 
comercial al Centralei industriale de 
utilaj energetic, metalurgic și mașini 
de ridicat. Ne așteptam să găsim aici 
reprezentantul întreprinderii din ora
șul Dr. Petru Groza — directorul ad
junct al întreprinderii, ing. Ciurtin — 
dar el lipsea, motivînd printr-un te
lex că nu poate veni deoarece unita
tea nu are fonduri de deplasa
re ( ? !).

— Am studiat din nou problema și 
eu, personal, garantez că Întreprin
derile vor avea toate materialele de 
care au nevoie, eșalonat, pină cel 
mai tîrziu la 15 februarie — preci
zează directorul Ilieș. Indiferent de 
poziția celor de la întreprinderea din 
orașul Dr. Petru Groza, voi trimite 
imediat acolo doi Specialiști din cen
trală și voi lua direct legătura cu 
proiectantul pentru a studia operativ, 
împreună, posibilitățile de înlocuire 
a unor materiale prevăzute în docu
mentație, cu altele, pe care le avem, 
fără a dăuna calității utilajelor.

— Așadar se poate considera că 
lucrurile s-au lămurit, iar utilajele 
vor fi livrate pînă la 31 martie a.c. ?

— Fără îndoială. Am să dau dis
poziție întreprinderii respective să le 
lanseze imediat in fabricație.

Plecăm de aici la Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic chimic, 
petrolier și minier unde găsim la a- 
ceeași masă pe ing. Gheorghe Bujo- 
rescu, director comercial al centra
lei, și pe ing. Bunyi Ernest, director 
adjunct la întreorinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier Baia Mare. 
Acesta dir urmă ne relatează :

— Necazul mare îl avem cu pro
iectantul utilajelor cu care nu am 
reușit să ne înțelegem clar asupra

unor soluții de fabricație. Nu am lan
sat încă in producție utilajele, 
dacă astăzi găsim împreună cu 
trala soluții de aprovizionare 
respecta termenele stabilite prin 
tract...

— Bineînțeles, dacă proiectantul nu 
va veni cu alte modificări — inter
vine ing. Gh. Bujorescu. Cit despre 
materiale, cei din Baia Mare să nu-și 
facă griji, le vom da tot ce au ne
voie. Vom ajuta cu materiale și în
treprinderea din orașul Dr. Petru 
Groza. în aceste condiții și eu afirm 
că utilajele vor fi livrate la termen.

Iată, deci, că probleme spinoase, 
care luni de zile nu s-au soluționat, 
au primit un curs de rezolvare în nu
mai citeva zile. Ne propunem să 
urmărim, în continuare, evoluția a- 
provizionărli cu materiale și a livră
rii utilajelor, stadiile lucrărilor de 
construcții și montaj la „Carbosin" 
Copșa Mică. Acest obiectiv trebuie 
dat în funcțiune la termen. Trebuie 
să fie limpede pentru toată lumea că 
orice întîrziere presupune aminarea 
dezafectării instalațiilor actuale care 
consumă gaz metan cu un randament 
slab, prelungirea poluării mediului 
în zona Copșa Mică. Și aceste tare 
trebuie grabnic curmate !

Corneliu CARLAN 
Nicolae BRUJAN

dar 
cen- 
vom 
con-

într-o atmosferă de en
tuziasm, ieri a avut loc la 
Baia Mare festivitatea de
cernării premiului I și a 
diplomei de municipiu 
fruntaș pe țară în între
cerea pentru înfrumuseța
rea și buna gospodărire a 
localităților pe anul 1973. 
Vestea cîștigării întrecerii, 
aflată din presă cu o zi 
înainte, a fost comentată cu 
justificată mîndrie și viu 
interes de toți gospodarii a- 
șezării de sub Dealul Flo
rilor. La adunarea popu
lară de la Teatrul de stat 
erau prezenți membri ai 
comitetului județean de 
partid, primul secretar, 
Gheorghe Blaj, peste 300 
de cetățeni, tineri , și vîrst- 
nici, școlari, depuțâți, con
ducători de întreprinderi și 
instituții, , reprezentanți ai 
celor care s-au distins prin 
efort și dăruire in acțiuni
le voluntar-patriotice. To
varășul Nicolae Tăbîrcă — 
prim-vicepreședinte al Co
mitetului pentru proble
mele consiliilor populare — 
a inmînat diploma obținută 
de băimăreni primarului 
municipiului, tovarășul Va
sile Dancoș. S-au înminat 
170 de insigne de fruntaș.

Primarul , 1
luind cuvintul, a 
un amplu tablou 
zărilor obținute 
care a trecut, din 
cuim citeva date, 
durile de investiții 
construit in 1973 peste 1100 
apartamente, localuri 
tru centrul școlar de 
gătire a personalului 
nic din construcții, o 
diniță cu 200 de locuri, 
peste 300 de locuri în pă- 
mine pentru tineret Si alte 
citeva sute in internatele 
școlare. Acestora li s-au a- 
dăugat, întregindu-le, con
strucțiile edilitar-gospodă- 
rești și de înfrumusețare

realizate prin munca pa
triotică a locuitorilor 
41 000 mp de străzi noi; 
582 000 mp de străzi și tro
tuare reparate, aproape 
5 km de Îndiguiri, 60 000 
de arbori și arbuști orna
mentali plantați pe străzi șl 
în parcuri, 53 de baze spor
tive și locuri de joacă
i

entuzias-prin participarea
tă la toate acțiunile de în
frumusețare și bună gos
podărire. Propunîndu-și să 
realizeze importante lu
crări : 47 000 mp străzi și 
trotuare, 33 ha zone verzi, 
plantarea a 70 000 arbori și 
arbuști ornamentali, 30 de 
baze sportive simple, fina-

a

Un premiu
care onorează,
dar și obligă
FESTIVITATEA DECERNĂRII DIPLOMEI Șl

J UV ÎL
municipiului,' A PREMIULUI I PE ȚARA MUNICIPIULUI 

prezentat 
al reali-
în
care
Din

anul 
spi- 
fon- 
s-au

pen- 
pre- 
teh- 
gră-

BAIA MARE

pentru copii. în cifre, bilan
țul acestui an de muncă 
rodnică și entuziastă în
seamnă lucrări în valoare 
de peste 95 milioane lei.

Toți paț-ticipanții la adu
nare, care au luat cuvîn- 
tul, s-au angajat, în nu
mele locuitorilor munici
piului, ca în 1974 să-și 
sporească și mai mult con
tribuția la ridicarea nive
lului edilitar-gospodăresc,

Uzarea lucrărilor de înier- 
bare în zona iazului de 
decantare Săsar, lucrări de 
modernizare în Piața Uni
rii și în cartierele Gării 
și Decebal, băimărenii vor 
să intîmpine în haină săr
bătorească cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării pa
triei și al XI-lea Congres 
al partidului.

După terminarea festi
vității de premiere, tovară-

*

*

*

*

I

i*
I
*

A

șui Vasile Dancoș ne-a de
clarat :

— Ne angajasem inițial 
la efectuarea unor lucrări 
prin muncă patriotică, a 
căror valoare era prelimi
nată la 48 milioane lei. 
Inițiativele cetățenești, par
ticiparea entuziastă a ti
neretului, ca și valorifica
rea propunerilor venite din 
partea unor colective de 
muncă din unitățile indus
triale, în special cele din 
cadrul combinatului mi
nier, au dus însă la reali
zarea unor acțiuni patrio
tice de înfrumusețare care 
aproape dublează valoarea 
angajamentului.

Premiul care ni s-a con
ferit ne onorează 
obligă.

și ne.

★
într-o atmosferă 

ternic entuziasm, 
panțti la adunare au apro
bat, prin vii aplauze, tex
tul unei telegrame adresa
te C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune printre 
altele : „Vă adresăm, mult 
iubite conducător, cele mai 
calde mulțumiri pentru 
Înalta apreciere și conside
rație 
prin 
miu, 
vom 
fort 
prin 
pe care ni l-am 
ocazia vizitei dumneavoas
tră în municipiul nostru, 
de a realiza sarcinile ac
tualului cincinal în cel 
mult 4 ani și jumătate, 
fiind convinși* că în acest 
fel ne aducem și noi con
tribuția, alături de între
gul popor, la ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi 
de prosperitate și civili
zație".

de pu- 
partici-

date muncii noastre 
acordarea acestui pre- 
și vă asigurăm că nu 
precupeți nici un e- 
pentru a răspunde 

fapte angajamentului 
luat cu

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

TRAMVAIUL SILENȚIOS

Reșița Foto : S> Cristian
Unii așteaptă tramvaiul in stație, in halele de producție ale I.T.B., tramvaiele silen

țioase —“ *—

(Urmare din pag. I)

*

de producție

*

Folosirea rațională
LA ÎNTREPRINDEREA MECANICA DIN CUG1R

a spațiilor
ALBA IULIA (Coresponden

tul „Scînteii". Ștefan Dini- 
că). — Hotărîți să îndepli
nească exemplar sarcinile de 
plan ce le revin in acest 
an, constructorii de mașini 
de la întreprinderea mecanică 
din Cugir au declanșat incă din 
primele zile ale noului an o am
plă acțiune de identificare și a- 
tragere în circuitul productiv a 
unor suprafețe de producție ne
utilizate. într-o primă etapă

s-au depistat la secția sculărie 
spații disponibile pentru mon
tarea a 22 mașini-unelte. De a- 
semenea, printr-o mai bună or
ganizare a circuitului tehnoțp- 
gi,c, concentrindu-se montarea 
mașinilor de rectificat interior 
intr-un spațiu destinat în exclu
sivitate aicestei operații. s-au 
eliberat noi snațif pe care se 
vor amplasa alte 30 mașini- 
unelte.

gurarea boghiurilor. Totul 
s-a discutat în ședințe co
mune, 
nute", 
suri 
lucrurilor. Rezultatul 1 Bo
ghiuri nu s-au făcut. Iată 
de ce ne-am deplasat chiar 
în secția unde se produc 
piesele cu pricina. Ce con
statăm ? Pe un spațiu nu 
prea mare a fost amena
jat un sector de montaj 
al boghiurilor de tramvai. 
Discutăm cu șeful forma
ției de lucru de aici, to
varășul Valentin Oșan :

„N-avem, pur și simplu, 
de lucru. Chiar azi dimi
neață (21 ianuarie) am fost

s-au încheiat 
s-au 

pentru
„mi- 

stabilit mă- 
îndreptarea

așteaptă... boghiurile de la
la secretarul comitetului 
de partid din secție și am 
spus acest lucru. Uitați- 
vă : deși ani intrat in ul
tima decadă a lunii, n-am 
primit încă nici o roată de 
tramvai ca s-o montăm, 
să-i facem proba la rece. 
Mă duc prin sectorul de 
mașini și mă rog de fie
care să-mi prelucreze cite 
o piesă ca să avem de lu
cru.
tate 
a 4 
spus 
chiar a 6 boghiuri pe lu
nă. Dar, așa, în ianuarie 
n-o să realizăm mai mult 
de două. Consider că sec
ția și uzina trebuie să pri
vească cu mai multă se-

Dispunem de capaci- 
pentru producerea nu 
boghiuri, cît ni s-a 
că e planul, ci a 5 și

riozitate soarta fabricației 
de boghiuri pentru tram
vaie. în ce ne privește pe 
noi, muncitorii, 
angajat nu numai să re
cuperăm restanțele din a- 
nul trecut, dar să și dăm 
două seturi 'de boghiuri 
peste plan".

Reluăm întreaga discuție 
și cu inginerul Alexandru 
Derban, șef de atelier :

,.într-adevăr, sectorul de 
mașini ne produce cele 
mai mari greutăți. La 
montaj avem capacitate de 
lucru, în schimb la prelu
crare lucrurile se încurcă. 
Ne-ar mai trebui cîteva 
mașini, dar nimeni nU ni 
le dă. Apoi, ducem lipsă 
de oameni calificați pentru

ne-am

ca să acoperim schimburile 
II și III la nivelul cerințe
lor. în această situație nu 
ne-ar rămîne decît să 
facem o programare de ur
gență pentru piesele des
tinate 
tramvai".

Continuăm raidul nostru 
prin întreprindere. Tocmai 
cînd lucrurile începeau să 
se limpezească și eram 
gata-gata să tragem con
cluzia că I.C.M. Reșița 
(conducerea ei) neglijează, 
pur și simplu, executarea 
contractului încheiat cu 
I.T.B., aflăm de la secre
tarul comitetului de partid 
din secția pentru boghiuri, 
tovarășul Matei Scînteie, 
vești proaspete : că în luna 
aceasta, ianuarie, condu
cerea secției a neglijat și 
ea problema aprovizionării 
tehnico-materiale a locuri
lor de muncă. Că din 
cauza ei, a conducerii sec
ției, s-au înregistrat goluri 
în funcționarea unor capa
cități de producție. De ase
menea, problema încărcării 
utilajelor, mai ales după 
introducerea în fabricație 
a noului boghiu de tramvai, 
trebuia Feanalizată, așe
zată pe baze mai realiste, 
în funcție de noua situație, 
dar aceeași conducere de 
secție tărăgănează nejusti
ficat acest luctu. în sifîrșit,

boghiurilor de

la lipsa de oameni — cauză 
cu adevărat obiectivă — 
trebuie adăugat că, in 1973, 
s-a pierdut o importantă 
capacitate . de producție 
datorită celor 2 146 om-zile 
absențe nemotivate, ceea 
ce arată că în domeniul 
întăririi^ disciplinei muncii

* Reșița mai sintla I.C.M. 
multe de făcut.

...Acum lucrurile încep 
să fie și mai clare. Con
tractul pentru executarea 
boghiurilor de tramvaie a 
fost așezat de I.C.M. Reșița 
la... remorcă. Cunoscind 
însă capacitatea profesio
nală a colectivului între
prinderii reșițene, la care 
va trebui să se adauge, 
neapărat, și sprijinul mi
nisterului de resort, forța 
de mobilizare a organiza
ției de partid de aici, soco
tim — așa cum. de altfel, 
susțin și tovarășii cu care 
am stat de vorbă — că 
toate greutățile actuale vor 
putea fi depășite, iar sar
cinile pe acest an, care 
prevăd executarea a încă 
25 seturi de boghiuri de 
tramvai pentru I.T.B., vor 
fi onorate integral. Rămine 
ca neajunsurile, în spe
cial de organizare — cele 
de ordin tehnologic fiind 
de acum soluționate a- 
proape complet — să fie 
lichidate cît mai grabnic.

N. R. Asupra problemei la care ne-am referit și 
care are o Importanță deosebită pentru îmbunătățirea 
condițiilor de transport din Capitală, în ultimă instanță 
pentru buna desfășurare a activității economico-sociale 
a bucureștenilor, vom reveni ori de cite ori va fi 
nevoie. Pină atunci așteptăm din partea întreprin
derii reșițene, a forurilor ei tutelare, un răspuns clar, 
concretizat in măsuri menite să schimbe radical șl 
neîntirziat starea de lucruri actuală.
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UNIRE-N CUGET ȘI-N SIMȚIRI...
115 ANI DE LA ISTORICUL ACT AL UNIRII PRINCIPATELOR

r

Victorie remarcabilă a 
maselor de țărani, mește
șugari, lucrători și tîrgoveți, 
a cărturarilor progresiști 
și patrioți, Unirea Principa
telor a reprezentat actul 
care a pus bazele statului 
national roman modern.

NICOLAE CEAUȘESCU
TH. AMAN: Proclamarea Unirii

NÂLTÎND SEMEȚI 
O FRUNTE

Vasile Alecsandrl:

HORA UNIREI - 1857
Hai să dăm mină cu mină 
Cei cu inima română;
Să-nvîrtim hora irățiel 
Pe pămîntul României I I...J
Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi și la durere, 
Unde-s doi puterea crește 
Și dușmanul nu sporește I

Vin’ la Milcov cu grăbire 
Să-l secăm dintr-o sorbire 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a noastre vechi hotare,O li i \ f
Și să vadă siîntul soare 
intr-o zi de sărbătoare. 
Hora noastră cea frățească 
Pe cîmpia romanească !

Cezar Bolliac:

Avind străvechi șl solide temelii in comunitatea de origine și de 
limbă, in omogenitatea structurii economice, sociale și culturale a în
tregului teritoriu locuit de români, ideea unirii țărilor române, a fău
ririi statului național unitar a devenit, în procesul dezvoltării istorice, 
o preocupare majoră a poporului român, idealul care a concentrat toate 
energiile națiunii. Aspirația spre unire și-a găsit o amplă și multila
terală fundamentare in scrierile spiritelor luminate ale vremii, revo
luționari și patrioți înflăcărați, care s-au situat în fruntea mișcării 
unioniste. Opera lor a inscris in patrimoniul spiritual al poporului 
român un adevărat tezaur de gindire politică și socială patriotică 
avansată.

Aspirație de veacuri

Izvorul tăriei

RĂSUNET LA HORA UNIREI

Ascultați ! răsună valea 1...
De pe Prut și de pe Jii, 
Vin românii, negresc calea ;
Vin în cete mii de mii. [...]

Ciți sunteți cu frunți senine, 
Inimi calzi, de neam români. 
Credeți că-n unire-i bine ;
N-avem teamă de păgîni. [...]

Cerem toți și vrem Unire ! 
N-așteptăm nici un minut ; 
Mîine-om sta la chibzuite 
Ce mai este de tăcut.

Andrei Mureșanu :

Pe lingă toate aceste radicale 
instituții, singurele cari ne pot re
genera patria, apoi partida națio
nală mai propune una, ca cunună 
tuturor, ca cheia bolței, fără care 
s-ar prăbuși tot edificiul național ; 
aceasta este Unirea Moldovei cu 
Țara Românească ; o unire dorită 
de veacuri de toți românii cei mai 
însemnați ai aminduror Principa
telor, o unire pe care, după spiritul 
timpurilor, cu armele în mină au 
vroit să o săvirșească Ștefan cel 
Mare și Mihail .Viteazul, carele și 
.ajttnsese a se intitula : Cu mila 
Iui dumnezeu, domn al Țării Ro
mânești, al Moldovei și al Ardea
lului. Prejudețele veacului și intri
gile străinilor pînă acum au stă- 
vilat această unire. Astăzi însă îm
prejurările ne sînt mai favorabile 
ca să putem realiza aceea ce stră
moșilor noștri le-a fost cu putință 
numai de a dori.

Din „Dorințele partidei naționale 
in Moldova", august 1848.

Unitatea națională fu visarea 
iubită a voievozilor noștri cei vi
teji, a tuturor bărbaților noștri cei 
mari, cari întrupară în sine indivi
dualitatea și cugetarea poporului

spre a o manifesta lumii. Pentru 
dinsa ei trăiră, munciră, suferiră 
și muriră. Pentru dinsa Mircea cel 
Bătrîn și Ștefan cel Mare se lup
tară toată viața lor îndelungată și 
traserâ asupră-le năvălirea îngro
zitoare a turcilor, pentru dinsa 
Mihai cel Viteaz cade ucis în cîm- 
pul Turda, pentru dinsa Șer- 
ban Cantacuzino bea otravă, pen
tru dinsa Horia moarte cum
plită pe roată suferă... Aceea ce 
voievozii noștri cei mari cu vite
jia lor n-au putut, poporul armat 
și întărit de un principiu o v"a 
putea.

NICOLAE BALCESCU, 1850
Unirea României intr-un singur 

stat nu este o idee numai în cape
tele cîtorva români prea înaintați ; 
nu este o idee ieșită din dezbate
rile de la ’43 încoace-; ea a fost 
sentimentul național in toate păr
țile României de cînd istoria a 
început a n" spune cite ceva des
pre Dacia. Sentiment la cei vechi 
lăcuitori ai ei din natură chiar și 
adoptat de coloniile romane, de la 
cele dintiiu pînă la cele din urmă, 
cu întreite titluri : Natura tărîmu- 
lui, Omogenitatea și Omonomia.

CEZAR BpLLIAC, 1853

O singură nație

Unirea Principatelor este singu
rul mod în stare de a consolida 
naționalitatea românilor, de a le da 
demnitate, putere și mijloace pen
tru a împlini misia lor pe părrtîn- 
tul ce de către cel de sus li s-a 
dat spre moștenire. Noi avem 
înaintea ochilor noștri exemple la 
ce grad de libertate și de civiliza
ție, sub demni regenți, au ajuns 
Sardinia și Belgia, staturi a căror 
întindere este mai mică decît aceea 
a Principatelor.

Unirea Moldovei și a Valahiei 
singură va depărta conflicte viitoa
re pe țărmurile Dunării și ale 
Mării Negre, singură va consolida 
pacea în Orient.

Din „Steaua Dunării”, 
1 octombrie 1855

Unirea e necesară pentru că na
țiunea română fără de dinsa nu 
și-ar putea apăra viața și liberta
tea în cpptra inemicilor interni și 
extflrnl, nu Și-ar'putea recîștiga li
bertatea și drepturile pierdute, nici 
n-ar putea regenera. Aceste scopuri 
se pot ajunge numai prin una con
centrare de puteri care este rezul
tatul unirii.

SIMION BARNUȚIU

Românii voiesc Unirea... fiindcă 
dinsa va aduce căderea privile
giilor unei caste... Voiesc Unirea 
fiindcă ea va aduce o stabilitate 
și o ordine în trebile statului, o 
siguranțe în averea personală, o 
egalitate înaintea legilor și, în 
fine, va pune barieră acelui viciu 
de corupțiune ce făcea ca capurile 
de justiție ale țării să speculeze 
pîinea săracului și să o dea ace
luia ce se tocmea și plătea mai

mult și mai bine. Românii voiesc 
Unirea fiindcă dinsa va face tăria 
statului : în loc de două liste civile 
vom avea una ; în loc de două mi- 
nisteriuri va fi numai unul ; în loc 
de cheltuielile ruinătoare a două 
guverne diferite se va pune în lu
crare un sistem bun de contabili
tate regulată care va ține cont de 
banii statului și va opri hrăpirile 
ce se făcea pînă acum de chiar 
șefii și oamenii guvernului. In 
modul acesta, statul va înflori și 
va deveni tare înăuntru și respec
tat în afară. Cinci milioane de lo
cuitori legați prin rudenia de singe 
și naționalitate vor putea avea o 
armie destul de puternică spre a-și 
apăra teritoriul lor de năvălirile 
din afară, vor putea ridica cetăți 
pe malurile Dunării, porturi pe 
țărmii Mării Negre, de unde vor 
pleca bandierele naționale spre a 
merge în porturile străine să ducă 
avuțiile țării. Drumurile de fier 
vor putea, parcurge.. î.n) laț și în 
lung în aceste Principate ț riurile 
se vor canaliza și comerțul, viața 
unui stat, se va dezvolta ; astfel, 
aceste țări vor putea să-și ia locul 
între celelalte state ale Europei ci
vilizate.

Prin aceasta avuția va crește, și 
prin avuție puterea statului se va 
mări. Țara românului va fi res
pectată în afară și reprezentată Ia 
curțile Europei așa cum merită ; 
iară românul, departe de a mai 
călca pe tărîmuri străine, ca pînă 
acum, cu fruntea umilită, el va 
putea-o ținea în sus și' zice cu 
mîndrie : „Acum am și eu o patrie 
ce merită să-i port numele".

Din ziarul „Timpul", 
11 martie 1857

Milcov sorbit 
din dragoste 

de țară
Milcov sorbit din dragoste de țară... 
Două pămînturi gemene și-au dat 
sărutul. Steagurile respirară 
Pe unic cer irumos de-adevărat.

Porunca inimii se-niiripase 
calm intre pajură și zimbru, lată l 
— în ceas bătăile loșneau mătase, 
atunci, la ora-aceea Înspicată.

Poporul meu de os baladlc spus-a 
istoriei tot ce avea de spus, 
Obraz și hartă și-armonie, Cuza 
intra-n legendă demn, cu iruntea sus.

Era atît de epic Idealul 
și-atît de clar, incit prin ger bărbat 
ni se părea că auzim Ardealul 
chemat intr-un suprem triumvirat.

De-atuncl unlre-n cuget șl simțire 
Cu val din val. Ia prima lună-n an. 
Noi înșine sintem ca o unire 
Ia tînărui zenit contemporan.

Unirea cea mai limpede și-naltă, 
acolo sus Ia piscul de idei, 
cu Iruntea care inilorind sub daltă 
înnobilează roșu anii mei.

Trecut și viitor cu-adevărat, 
mereu rotunda epocii brățară, 
de care, mari, poeții au cintat.

...Milcov sorbit din dragoste de țară.

Al Andrițolu

UN RĂSUNET

„Priviți mărețe umbre i Mihai, Șteian, 
Corvine,

Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu tocul vostru-n vine. 
„Vieață-n libertate, ori moarte", strigă toți!

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Și oarba neunire, la Milcov și Carpați ! 
Dar noi, pătrunși la suflet de sînta libertate, 
Jurăm că vom da mina, să Hm pururea 

irați I

Români din patru unghiuri, acum ori 
niciodată

Uniți-vă in cuget, uniți-vă-n simțiri l"

Dorința cea mai mare, cea mai 
generală, acea hrănită de toate ge
nerațiile trecute, acea care este 
sufletul generației actuale, acea 
care, împlinită, va facă fericirea 
generațiilor viitoare, este Unirea 
Principatelor intr-un singur stat, 
o unire care este firească, legiuită 
și neapărată, pentru că în Moldova 
și în Valahia sintem același popul, 
omogen, identic ca nici un altul, 
pentru că avem același început, a- 
celași nume, aceeași limbă, aceeași 
religie, aceeași istorie, aceeași ci
vilizație, aceleași instituții, aceleași 
legi și obiceiuri, aceleași temeri si 
aceleași speranțe, aceleași trebuin
țe de îndestulat, aceleași hotare de 
păzit, aceleași dureri în trecut, a- 
celași viitoriu de asigurat și in 
sfîrșit aceeași misie de împlinit.
MIHAIL KOGALNICEANU, 1857

„Românul ardelean știe că Ar
dealul este adevărata lui patrie, 
dar știe tot de odată că și dincolo 
de Carpați sînt frați de ai lui, că

și acele sînt patrii românești. Din
colo sint frați de-ai noștri, ei vor
besc tot românește ca și'noi".

GEORGE BARIȚIU, 1842

Nu numai în privința limbei, ci 
și in aceea a teritoriului este ab- 
solutamente imposibil de a trage o 
linie de demarcațiune între moldo
veni și munteni... moldovenii sînt 
munteni, muntenii sînt moldoveni, 
moldovenii și muntenii sînt transil
vani, transilvanii sînt moldoveni 
și munteni, iată singurul . aspect 
adevărat și posibil al acestui ma
iestuos tablou, de o unitate națio
nală fără exemplu în analele 
lumii !...

Moldova, Transilvania, Muntenia 
nu esistă pe fața pămîntului ; esis- 
tă o singură Românie, cu un pi
cior în Dunăre și cu altul pe ra- 
mificațiunile cele mai depăftate ale 
Carpaților ; esistă un singur corp 
și un singur suflet, în care toți 
nervii și toate suspinele vibrează 
unul către altul.

BOGDAN P. HAȘDEU, 1867

Primul pas
...Românii din Transilvania, în 

împrejurările de față, numai la 
Principate privesc, numai de aici 
așteaptă semnul, numai de aici iși 
văd scăparea. Cînd s-a ales Cuza 
domn, entuziasmul la românii 
Transilvaniei era poate mai mare 
decît în Principate... Un lucru mi 
se pare a fi mai mult decît sigur ; 
că românii de peste Carpați, băr
bați și femei, bătrini și tineri, toți 
ar fi gata de a muri pentru Dom
nul Cuza...

O Principe și Domn al români
lor ! fie ca să vă stee în ajutor 
geniul nației române, și să fiți e- 
xecutorul fericit al planului celui 
mai mare domn și român ce a avut 
vreodată Dacia lui Traian...

AL. PAPIU ILARIAN, i860

întrebați pre bătrîna generațiune 
care a făcut Unirea, și ea vă va 
răspunde cu o simplitate sublimă : 
ne-am unit fiindcă toți eram ro

mâni. La lumina binefăcătoare a 
civilizațiunii, muntenii și moldo
venii au cunoscut că sînt frați, că 
sînt toți români, că orice luptă in
tre dînșii e o luptă fratricidă și 
că interesul lor le comandă a se 
uni. Și astfel s-a făcut Unirea 
României mai nainte decît a Ita
liei și a Germaniei.

Astă Unire e incompletă. Peste 
Carpați, trei milioane de români, 
care zic ca noi : Sînt român, vor
besc aceeași limbă și au aceleași 
sentimente ca noi... Ei bine ?... sin
tem prea juni spre a întrebuința 
perifraze bizantine sau o limbă di
plomatică. vom spune dar verde și 
lămurit cugetarea noastră : voim 
Dacia așa cum ea fu, fiindcă is
toria și dreptul, tradițiunea și ple
biscitul, trecutul și prezentul ne 
dau dreptul de a aspira la o Da
cie Română.

Din ziarul „Dacia viitoare",
Paris, 1883

Horă de lumină
Acum și-n vremea vremurilor toate 
să iluture mătasea tricoloră 
sub care iratele e lingă irate, 
iar sora e alăturea de soră 1

Căci totul ca-ntr-o horă de lumină 
se-mbină azi : grăunte cu grăunte, 
și rădăcină lingă rădăcină, 
ram lingă ram și irunte lingă Irunte.

E-o horă care-ncepe rotitoare 
de jos din Vadul Dunării albastre 
suind în piscul amețit de soare 
o Românie-a măreției noastre.

Și-acolo sus, în culmea dăinuirii, 
de unde se străvede viitorul, 
ca pe-o columnă vie a unirii 
se-nalță în slăvi partidul șl poporul.

I
In vremea vremii — șl acum e ora, 
sub cerul bucuriei și ai vieții, 
să nu-nceteze niciodată hora 
pe-acest sfințit pămint al libertății !

Ci luminați de al unirii astru, — 
noi mină să ne știm, mereu, de mină 
ca galbenu-ntre roșu și albastru 
în care bate inima română 1

Victor Tulbure

ALEXANDRU IOAN CUZA
Cîteva zile în urma acestor e- 

venimente, capitala României 
se pregătea să serbeze intra 

rea domnitorului Principatelor U- 
nite, ales la 24 ianuarie 1859 prin 
votul unanim al Camerii elective. 

Piața Teatrului Național era or
nată cu piramide de brazi verzi, 
pîntre care era așezate în formă de 
mozaic miriade de candele pline 
cu oliu de mai multe culori. Ici- 
colea se vedeau falnicile obelisce 
egiptiene împodobite cu trofee și 
Însemne militare ; pe balconul tea
trului era depus un cadru colosal, 
pe care era zugrăvit prea iubitul 
nostru domnitor. înconjurat de di
vinitățile : Justiția, Abondința și 
Gloria ; iar mai jos, acvila și zim
brul încadrate într-un singur spa
țiu.

Palatele publice erau asemenea 
frumos împodobite, iar casele par
ticularilor, situate pe strada Mo- 
goșoaiei, se distingeau foarte mult 
prin -ferestrile lor tapețate cu șaluri 
scumpe, ghirlande de flori și de- 
semnuri mitologice aluzive la uni
rea țărilor și gloria domnitoru
lui. [...]

în fine, careta domnitorului se 
arată in mijlocul unui escadron de 
cavalerie ; suveranul românilor, 
mișcat foarte mult de entuziastica 

priimire ce i se făcea, saluta po
porul cu un zîmbet plin de bună
tate, ridicînd cîteodată capul în 
sus, ca să mulțămească gentilelor 
doamne ce făceau să plouă în tră
sură buchete compuse din cele mai 
frumoase flori și columbe albe u- 
nite prin legături de panglice roșii.

După trăsura domnitorului ve
neau miniștri și mai multe căpete
nii militare ce se distinseseră în 
memorabilele zile de la 23—24 ia
nuarie. ,

După aceștia veneau frații ta
baci și alți isnafi, călări pe cai a- 
geri și strigînd din timp în timp : 
«Hura 1... să trăiască măria sa !...»"

NICOLAE FILIMON

Domnul Cuza nu era străin în 
patria sa, cunoștea oamenii și 
lucrurile ; era inteligint, avea 

momente mari de cugetare, de sim- 
țîminte. Primea plîngerile tutu- 
lor, nemulțumea adesea pe mi
niștri, îndreptîndu-le rătăcirile lor 
in afaceri cari dădeau ocazie de 
plîngeri. Orice om nedreptățit de 
ministru afla încă la palat o pro
tecție. Tronul nu era străin de po
por în păsurile Iul.

DIMITRIE BOLINTINEANU

(Urmare din pag. I)

în perspectiva istorică apare și 
mai clar importanța crucială pe care 
a avut-o în dezvoltarea poporului 
român unirea de la 24 ianuarie 1859. 
Prin acest act au fost puse bazele 
statului național modern, pe harta 
Europei a apărut numele unui nou 
stat național, numele patriei noas
tre, România. Unirea Principatelor 
și reformele care i-au urmat au ac
celerat progresul societății româ
nești, au creat condiții pen
tru dezvoltarea industriei națio
nale. a activității științifice și 
culturale. Unirea făurită în 1859 a 
avut un puternic ecou și în Transil
vania, întărind conștiința națională 
a maselor din această provincie, sti- 
mulînd lupta lor pentru unire cu 
țara. Ea a creat premisele unor altă 
acte de însemnătate capitală din is
toria patriei ce au desăvîrșit proce
sul de făurire a statului național 
unitar român : cucerirea independen
ței de stat în 1877—1878, prin grele 
jertfe pe cîmpul de luptă, apoi 
Unirea Transilvaniei cu'România în 
decembrie 1918, prin lupta și sacri
ficiile întregului popor.

Este bine cunoscut că asupra dez
voltării ulterioare a poporului ro
mân a exercitat o înriurire negativă 
dominația claselor exploatatoare, 
care au folosit avantajele creării 
statului național unitar, potrivit in
tereselor lor înguste de clasă. Poli
tica lor de restrîngere a libertăților 
cetățenești, de înăsprire a exploată
rii și asupririi maselor muncitoare, 
de discriminare națională, de adîn- 
cire a dependenței țării față de pu
terile imperialiste, a pricinuit mari 
șuferințe poporului muncitor, fri- 

nînd considerabil progresul econo
mic și social al țării.

Perioada care a urmat unirii a în
semnat însă și ascensiunea unor noi 
forțe sociale, dezvoltarea și afirma
rea tot mai puternică pe arena vie
ții politice a clasei muncitoare, 
crearea partidului ei politic, sub 
conducerea căruia lupta revoluțio
nară a celor ce muncesc s-a ridicat 
pe o treaptă superioară, înregis- 
trînd victorii decisive,’ încununate 

0 SĂRBĂTOARE SCUMPĂ
prin cucerirea întregii puteri politice 
și economice și construirea orîndui- 
rii noi, socialiste.

Astăzi, cînd aniversăm împlinirea 
a 115 ani de la Unirea Principatelor, 
avem satisfacția «împlinirii și depă
șirii cu mult a înaltelor năzuințe 
care au animat generațiile din 1859. 
România se înfățișează ca o țară cu 
adevărat liberă, suverană și Inde
pendentă, în plină înaintare pe calea 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, cunoscînd un pu
ternic avînt pe toate planurile vieții 
materiale și spirituale. Unitatea sta
tală a dobîndit o temelie de 
nezdruncinat prin făurirea unității 
social-politice a întregului popor, ca 
reztiltat al profundelor prefaceri pe
trecute în anii socialismului — gene
ralizarea proprietății socialiste, înlă
turarea antagonismelor sociale, rea

lizarea comunității intereselor fun
damentale ale tuturor claselor și ca
tegoriilor sociale. Pe baza politicii 
P.C.R. de. asigurare a deplinei ega
lități în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționa
litate, s-a făurit unitatea frățească 
dintre oamenii muncii români și cei 
aparținind naționalităților conlocui
toare — puternic factor de cimen
tare a unității politice a întregului 
popor.

Partidul Comunist Român, statul 
nostru socialist acordă o înaltă pre
țuire bogatelor tradiții revoluționare, 
patriotice ale poporului. Această pre
țuire înseamnă — în concepția par
tidului — nu numai a omagia tradi
țiile trecutului, dar a face totul pen
tru a le duce mai departe, a conti
nua în noile condiții opera înainta
șilor, a desprinde învățăminte din 
lupta acestora pentru a consolida și 
dezvolta mărețele cuceriri revoluțio
nare.

tn prezent, cînd în fața poporului 
nostru se află mărețul program 
elaborat de Congresul al X-Iea și de 
Conferința Națională ale partidului, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a continua 
tradițiile de luptă ale trecutului în
seamnă pentru fiecare a-și consacra 
întreaga putere de muncă și capa

citate creatoare înfăptuirii acestui 
program, a face totul pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe acest an și realizarea îna
inte de termen a cincinalului — 
premisa accelerării ritmului de dez
voltare economico-socială a patriei, 
a înaintării mai rapide pe calea pro
gresului și prosperității.

Generațiile din 1859 visau la fău
rirea unei Românii, tare și puter
nică prin unire. Cuvintele lui Nico- 

lae Bălcescu : „Vrem să fim o nație, 
una, puternică și liberă prin drep
tul și datoria noastră, pentru binele 
nostru și ai celorlalte nații, căci 
voim fericirea noastră și avem o 
misie a implini in omenire" — au 
exprimat limpede crezul ce l-a în
suflețit pe făuritorii unirii. în condi
țiile de azi, cînd victoria noii orin- 
duiri a deschis calea pentru dezvol
tarea pe baze noi, superioare, a 
unității naționale, a duce mai depar
te tradițiile glorioase ale trecutului 
înseamnă a întări continuu unitatea 
social-politică a poporului, a conso
lida și - mai puternic premisele el 
materiale — relațiile socialiste — ca 
și premisele spirituale — conștiința 
socialistă a celor ce muncesc ; în
seamnă a asigura continua perfec
ționare a organizării și conducerii 
activității în toate sectoarele, a mi

lita pentru înțelegerea profundă de 
către toți cei ce muncesc a cerințe
lor mersului înainte, a determina în
totdeauna și in toate Împrejurările 
primatul intereselor majore ale so
cietății, a acționa petjtru înrădăci- : 
narea în întreaga viață socială a 
principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste.

Cu 115 ani In urmă, poporul ro
mân, aflat încă sub jugul asupririi 
străine, victimă a practicilor de a- 
mestec în treburile sale interne și 
dictat din partea marilor puteri, ' 
lega indisolubil de unire idealul de
plinei sale emancipări naționale. La 
sărbătoarea de astăzi este un izvor 
de profundă satisfacție pentru po- ' 
porul nostru faptul că el se bucură > 
de o reală independență și suvera- ' 
nitate, ocupînd un loc demn în rin- , 
dul popoarelor libere ale lumii. Gla
sul României socialiste este ascultat « 
cu respect pe arena internațională, ; 
pentru că el se ridică întotdeauna in ! 
sprijinul aspirațiilor de libertate și . 
independență ale popoarelor, al do- t 
rinței lor de a trăi în condiții de 
deplină egalitate în drepturi, in pace 
și înțelegere.

Călăuza sigură a poporului nostru, 
sub conducerea căreia el a repurtat 
toate marile sale biruințe tn 
făurirea vieții noi, este Parti- * 
dul Comunist Român. A duce mal 
departe tradițiile de luptă ale Îna
intașilor înseamnă, in condițiile ac
tuale. a întări neîncetat partidul, ,ț 
rolul său conducător, a strînge și 
mai mult rindurile întregului popor 
în jurul său. a face totul pentru în
făptuirea neabătută a politicii sale, 
care deschide minunate perspective 
de înflorire și prosperitate României 
socialiste.

I
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„Note uitate" 
pe portativul 
colaborării

Cind un grup de compozitori au 
fost invitați să asculte corul uzine
lor ..„Grivița roșie11, și după concert 
s-au întreținut cu artiștii amatori, 
acea întilnire a fost, și pentru unii 
și pentru ceilalți, fructuoasă, a avut 
îndelungi ecouri. Ne amintim că 
atunci coriștii-muncitori au cerut 
compozitorilor să scrie lucrări inspi
rate din munca lor, să dedice mun
cii -lor un imn. Și-au spus părerea 
și despre noile creații corale care li 
se oferă spre interpretare, și despre 
unele lucrări de muzică simfonică 
românească, și despre calitatea unor 
piese de muzică ușoară. Apoi, com
pozitorii cu îndelungată experiență 
pe tărimul muzicii corale au făcut 
aprecieri asupra corului marii între
prinderi bucureștene, au propus 
cîteva „prime audiții" O întîlnire de 
lucru, deci, care a rămas proaspătă 
în memoria celor prezenți. Și astfel 
de acțiuni nu sînt deloc întîmplă- 
toare. „La Uniunea compozitorilor 
există această preocupare pentru or
ganizarea unor întîlniri între com
pozitori și artiștii amatori din țară. 
Am fost la între
prinderile „Repu
blica", „23 Au
gust", „Depoul 
C.F.R." Fetești, la 
„Tricodava"...
ne spune compo
zitorul Laurențiu 
Profeta.

Trebuie să men
ționăm aici și 
faptul că Uniu
nea compozitori
lor patronează cî
teva asociații de 
muzică din țară. 
Astfel sînt : „Re
uniunea de cîn- 
tări corale" de la Topoloveni 
— Argeș, asociația corală „Filarmo- 
nia" din Galați. Ce se înțelege prin 
această misiune de a patrona 7 Re
uniunea și asociația amintite pri
mesc în mod curent partiturile ne
cesare, au posibilitatea obținerii 
cîntecelor pe care doresc să le in
terpreteze, sint imediat puse in con
tact cu cele mai noi creații pe care 
vor să le prezinte în „primă audi
ție". S-a impus, de fapt, și la con
cursul „Cintare patriei" clauza obli
gatorie a „primei audiții". Astfel se 
asigură circulația creației noi, iar 
Uniunea compozitorilor, împreună 
cu Centrul de îndrumare a mișcării 
artistice de amatori și U.G.S.R. — 
la întîlnirea cu activiștii culturali, cu 
dirijorii din întreaga țară prezintă 
ce este mai valoros, mai inspirat, 
printre paginile noi, ce merită să in
tre în larga circulație.

Nu numai Uniunea compozitorilor 
are în programul ei de lucru preo
cupări privind îndrumarea formații
lor artistice de amatori. Filarmonica 
„George Enescu", de exemplu, su
praveghează îndeaproape pregătirea 
orchestrei de cameră (dirijor dr. 
Ermil Nichifor) și corului de ca
meră (dirijor dr. Paul Tolici) ale 
sindicatelor sanitare. Și la Bucu
rești, Tulcea, Suceava, Piatra 
Neamț, pe Valea Jiului, formațiile 
medicilor au avut în ultimii ani suc
cese notabile. Dirijorul Mircea Cris- 
tescu, dirijorul Vasile Pintea ur
măresc evoluția formațiilor, fi
nisarea interpretării unor partituri 
mai dificile. Corul bucureștean a- 
mintit repetă săptăminal în sălile 
filarmonicii, instrumentiști de la 
filarmonică sînt alături de instru
mentiștii orchestrei medicilor în 
preajma concertelor. Același lucru 
se 'poate spune și despre relația : 
Filarmonică-Orchestra de cameră a 
inginerilor. „Pot fi, de asemenea, 
evidențiate rezultatele pe care le 
obține corul liceului „Mihai Vi- 
teazu", condus cu competență de 
Valeria Nica-Chiriță — ne amintește 
Ecaterina Hajdeu, organizator de 
concerte — cor ce se află intr-o 
strînsă colaborarea cu filarmonica, 
sau corul și orchestra Liceu
lui nr. 24. Filarmonica acordă 
asistență formației „Pro musica" și, 
încă de la înființare, societatea 
„Muzica" a fost sub patronajul aces
tei instituții".

Nici ansamblul „Rapsodia Ro
mână" nu a neglijat formațiile artis
tice de amatori. Compozitorul Flo
rin Comișel a dat un pasionat sprijin 
corurilor de amatori în preajma con
cursului „Arenele Romane", sau unor 
coruri din Hunedoara, Rm. Vîlcea, 
Alba Iulia... Constantin Arvinte a ur
mărit cum lucrează corurile din Vișeu 
și Ardusat. Sînt cunoscute rezulta
tele corului „Gheorghe Danga", pe 
care îl instruiește Anatol Goreaev- 
Soroceanu, sau succesele ansamblu

Raid-anchetă privind 
relația instituții muzicale 

-formații artistice 
de amatori

lui folcloric „Cfăișorul" din Brașov, 
îndrumat de Paraschiv Oprea, 
dirijorul orchestrei populare a 
„Rapsodiei Române". La întreprin
derea „23 August" există o forma
ție de dansuri pe care o pregătește 
Nichita Pop, dansator la „Rapso
dia Română". De adăugat instructa
jele periodice care se fac la „Rap
sodia Română" pentru instructorii 
artistici din țară. Florin Comișel, 
Iacob Ciortea, coregraful Gheorghe 
Ștefan, dirijorul Anatol Goreaev- 
Soroceanu au prezentat adesea ex
puneri despre dansul cu temă mun
citorească, cîntecul revoluționar sau 
despre folclorul nou. „Pe sce
na ansamblului „Rapsodia Româ
nă" — ne spune folcloristul Iacob 
Ciortea — au promovat mai ales în 
ultimii ani cei mai valoroși repre
zentanți ai cîntecului popular din 
întreaga țară, selecționați din dife
rite concursuri de muzică popu
lară".

Colaborările dintre instituțiile mu
zicale și formațiile artistice de ama
tori au căpătat, în ultimul timp, o 

vădită dezvolta
re. S-au înregis
trat, acolo unde 
s-a acționat cu 
consecvență, re
zultate deosebite. 
Este adesea un 
motiv de legi
timă mîndrie 
pentru instruc
tori, dirijori, in
strumentiști să 
asculte intr-un 
concert formațiile 
pe care le îndru
mă. Totodată, în 
activitatea muzi
cienilor amatori 

pasionați, atunci cind iau contact cu 
profesioniștii, cind urmează indicații
le unor muzicieni cunoscuți se pot 
cu ușurință urmări progresul, sporul 
de calitate artistică. S-au făcut pași 
importanți în dezvoltarea relației 
instituții profesioniste — formații de 
amatori.

Și totuși sînt încă multe „pete 
albe" în agenda de lucru a institu
țiilor muzicale privind această acti
vitate. Sint încă multe ansambluri 
de amatori la care muzicienii profe
sioniști sînt oaspeți foarte rari. Nu 
de mult dirijorul unui important cor 
bucureștean spunea că este de ne- 
descris influența pozitivă pe care o 
are prezența unei personalități în 
rîndurile amatorilor. Este o adevă
rată răsplată morală ! Un cuvînt de 
încurajare, o indicație prețioasă, sfa
turi pentru finisarea unei lucrări, 
pentru aprofundarea unui opus sînt 
de neînlocuit. Cu ani în urmă erau 
desemnați peste 30 de membri ai 
Uniunii compozitorilor pentru a răs
punde de coruri. A fost o bună ini
țiativă care a dat roade ; dar ea s-a 
abandonat la un moment dat. Acum 
s-a hotărît reluarea acestei vechi și 
bune idei. Nu s-a întreprins insă 
pînă în prezent nimic ferm. Uniu
nea compozitorilor, Centrul de în
drumare a creației populare; 
U.G.S.R. nu au ajuns încă la o 
înțelegere în acest sens, nu s-a con
venit asupra unui plan de lucru. De 
observat totodată, că sînt instituții, 
precum Opera Română, practic ne
cuprinse în aceste activități. Nici în 
planurile de perspectivă nu există 
trecută vreo propunere pentru ca 
artiștii lirici, dirijorii de cor, de or
chestră, cei mai buni instrumentiști 
din orchestră să îndrume vreo for
mație de amatori, să urmărească 
activitatea vreunui grup de muzi
cieni amatori. „Rapsodia Română" 
are, după cum am spus, acțiuni lău
dabile privind mișcarea artistică de 
amatori. Cu toate acestea, interven
ția folcloriștilor de la acest ansam
blu, a acelor folcloriști bine docu
mentați, care cunosc tainele folclo
rului nostru, care sînt buni metodiști 
ar trebui să fie și mai activă, mai 
fermă. Astfel nu am mai asculta — 
de cîte ori nu ni se întîmplă 1 —
formații folclorice de amatori, tara
furi improvizate, care nu slujesc 
muzica populară, ci, dimpotrivă...

Iată de ce ne propunem să nu 
considerăm Încheiat acest raid-an- 
chetă, ci să revenim — nu peste 
multă vreme — cu noi date despre 
activitatea instituțiilor muzicale pri
vind îndrumarea artiștilor amatori. 
Este o temă strîns legată de dezvol
tarea mișcării artistice de amatori, 
o temă de mare actualitate, cu larg 
ecou in viața noastră muzicală.

Smaranda OȚEANU

(Urmare din pag. I)tv
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoalâ,
16,00 Literatură română : Prelu

dii la „Hora Unirii".
16.20 Chimie (anul III) : Cuprul.
16.40 Electrotehnică. : Circuite și 

schema electrice.
17.30 Telex.
17,33 Curs de limba germană.
16,05 Ansambluri folclorice. Selee- 

țluni din spectacolul de cin- 
tece și jocuri populare sus
ținut de ansamblul „Doina" 
al municipiului București..

18.30 Arii din opere interpretate 
de Horlana Brănișteanu.

18,45 Universitatea TV • Amfitea
tru politic. Unirea — operă 
revoluționară a Istoria știin
ței și tehnicii românești. Se
colul al XVlI-lea în Țările 
române • Istoria civiliza
țiilor. Europa în epoca Im
periului Carolingian.

19.20 1001 de seri .
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21.40 Mal aveți o întrebare 7 „Ter

ra — o planetă Încă necu
noscută ?“.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Bach-Beethoven-Brahms. Ci
clul B (I). Concert susținut 
de Orchestra simfonică a 
radlotelevlzlunil. Dirijor Io
sif Conta. Solist Mak Mc 
Kray (Canada). In program : 
Johann Sebastian Bach — 
Simfonia I in re major (pri
mă audiție) ; Simfonia a 
II-a in re minor (primă au
diție). La orgă Iosif Gerste- 
nengst • Ludwig van Bee
thoven — Concertul nr. 5 
pentru pian și orchestră • 
Johannes Brahms — Simfo
nia I. In pauză : Telex 

Documentar TV : „Babele" 
— film despre binecunoscu
tul monument al naturii din 
Munții Bucegl.

12,05 Telerama : Atelierele lumii 
(VI). /

lui, am stabilit consumuri normate 
pe metrul pătrat de suprafață des
fășurată pentru oțel-beton, ciment, 
cherestea, țevi, conductori electrici, 
radiatoare și manoperă, ținînd sea
ma de cele mai bune realizări din 
anii anteriori, ca și de posibilitățile 
concrete ce ni le oferă celelalte ra
muri ale economiei. Ca urmare, po
trivit calculelor noastre, in acest an 
vor fi economisite circa 6 500 tone 
de oțel beton, peste 20 000 tone de 
ciment, iar la capitolul „manoperă" 
va fi redus efortul depus de apro
ximativ 10 000 lucrători, care vor fi, 
bineînțeles, utilizați cu randament 
sporit la execuția altor categorii de 
lucrări. în același timp, trebuie să 
arăt că îndeplinirea și depășirea a- 
cestor niveluri sînt condiționate de 
promptitudinea cu care ceilalți fac
tori ce contribuie la realizarea lo
cuințelor vor asigura întregul nece
sar de materiale noi, de calitate și 
la prețuri corespunzătoare, precum 
și întreaga gamă de utilaje de exe
cuție solicitate de constructori, pre
mise ' pentru sporirea productivității 
muncii, scurtarea duratelor de exe
cuție a lucrărilor, darea în folosin
ță la termen a tuturor apartamen
telor planificate.

— Să ne oprim asupra terme
nelor de dare In folosință. Cum 
acționați, în acest an, care pre
vede un „vîrf" în activitatea 
de dare in folosință a locuințe
lor, pentru respectarea integra
lă a termenelor planificate ?

— E foarte adevărat, în 1974 pes
te 114 mii familii vor intra in 
„casă nouă". Cum vedeți, numărul 
de apartamente planificat este fără 
precedent în construcția de locuințe 
din țara noastră. Pornind de la fap
tul că eșalonarea predărilor nu este 
echilibrată pe trimestre. comitetul 
a luat inițiativa ca, încă din aceas
tă lună, să se reanalizeze, împreună 
cu beneficiarii, termenele de dare in

Carnet cultural
ACASĂ LA FRUNTAȘI

DEVA (Corespondentul „Scînteii", 
Sabin Ionescu). — La întreprinde
rea „Victoria" din Călan o bună 
parte a colectivului de furnaliști, 
cocsari. turnători este alcătuită din 
locuitori ai satelor situate în ime
diata vecinătate a orașului Călan. 
Acesta este motivul pentru care 
clubul întreprinderii cuprinde în 
sfera acțiunilor cultural-educative 
de masă și satele din împrejurimi, 
în acest cadru, primele 
anul '74 ale formațiilor 
amatori ale clubului în 
șilor in producție și a familiilor 
acestora au avut loc pe scena că
minelor culturale din satele Nădăș- 
tia de Jos și Nădăștia de Sus, 
cu spectacolul muzical-coregrafic 
„Streiule, pe malul tău !“, a cărui 
coregrafie este semnată de Ion Să- 
ceanu, iar conducerea muzicală 
aparține lui Virgil Marcu.

evoluții din 
artistice de 
fața frunta-

RETROSPECTIVA 
D. STOICA

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Tuicu). — în să
lile Muzeului de artă din Craiova, 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
retrospective ce cuprinde compozi- 

istorice aparținînd pictorului 
(1886—1956). fiu al me- 
doljene. Sînt expuse 

lucrări din cele mai

de artă din Brașov, Muzeu- 
artă din Ploiești, Muzeului 
din Craiova și al 
particulari din 

lucrările expuse

unor colec
tară. Din- 
amintim : 

„Ștefan cel

ții
D. Stoica 
leagurilor 
aici 32
reprezentative ale pictorului ce se 
află în patrimoniul Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, Muzeului militar central, Mu
zeului 
lui de 
de artă 
ționari 
tre
„Moartea lui Decebal",
Mare cu Vrîncioaia și cei șapte fe
ciori ai săi", „Mihai Viteazul la 
masă cu căpitanii săi", „Horia ple- 
cînd la luptă", „Tudor Vladimi- 
rescu citind proclamația de la Pa- 
deș", „Cuza Vodă și Moș Ion Roa
tă", „Ostași români in munții 
Tatra" și altele.

STUDIOUL
TRANSMITE

„STUDENT"

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — „Aici,

studioul de radioficare „Student". 
Stimați ascultători, bună ziua ! 
Programul nostru de astăzi cu
prinde...".

Sub acest generic sonor și-a re
luat activitatea, odată cu revenirea 
din vacanță a studenților, studioul 
de radioficare din Centrul univer
sitar Timișoara. înființat cu cinci 
ani în urmă, din inițiativa consi
liului U.A.S.C., studioul — care 
emite în limbile română, germană, 
maghiară, iar din acest semestru 
și în limba sirbă — transmite zil
nic, pe parcursul întregului an uni
versitar, programe audiate de cei 
aproape 6 500 studenți de la uni
versitate, institutul politehnic și 
institutul agronomic, care locuiesc 
în cămine.

ROADELE ISCUSINȚEI
CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 

Al. Mureșan). — La — • •
artă din Cluj s-a 
poziția creatorilor de artă popu
lară din județ. Sînt expuse 
peste 150 de obiecte, printre care 
costume populare, piese de costum, 
cojoace, realizate cu o deosebită 
măiestrie de artiștii populari din 
comunele Mărgău, Așchileul Mare, 
Mera, Izvorul Crișului etc. ; cera
mică de Turda și Iara, cioplituri 
și crestături în lemn, obiecte de 
papură, metalo-plastie și altele.

Galeria de 
deschis Ex-

LA UNIVERSITĂȚILE 
POPULARE SĂTEȘTI

Cum pot fi îndrumate metodic 
universitățile populare din mediul 
rural ? Comisia pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice din județul 
Mureș oferă un răspuns concret 
prin inițiativa intitulată : „Rolul 
universităților populare în educația 
socialistă a oamenilor muncii". Șta
feta, compusă din cadre didactice 
universitare, a făcut primul popas 
in comuna Sărmașu. Cu acest pri
lej a avut loc o manifestare model 
(simpozionul : „Adevărul despre co
meta Kohoutek") urmată de un 
schimb de experiență între lectorii 
universității populare, pe teme po
litice și științifice actuale. în conti
nuare a fost prezentată o expozi
ție itinerantă și a avut loc vizio
narea filmului documentar privind 
aspecte din activitatea universității 
populare a municipiului Tg. Mureș.

Prezentarea unor filme documentare

Institutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea și Asocia
ția de prietenie româno-chineză au 
organizat, miercuri după-amiază, ,,la 
casa de cultură a institutului, pre
zentarea unor filme documentare 
chineze. Redînd aspecte din activita
tea desfășurată în ultimii ani de ar
heologii din R. P. Chineză, ele înfă
țișează unele din valoroasele opere 
descoperite cu acest prilej.

Au participat Chivu Stoica, pre
ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-chineze, Andrei Vela, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., oameni de artă , 
și cultură, uri numeros public.

De asemenea, au fost de față Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, membri ai am
basadei.

„Ne dăruim lor așa cum 
ne dăruim soarelui și mă
rii" — in acești termeni 
exprima Gaiitan Picon ve
nerația pe care o încearcă 
cititorul obișnuit în fața o- 
perelor de seamă. Dar, ori- 
cît de irezistibilă ar fi pu
terea lor de seducție, ba 
chiar cu cit ea este mai in
tensă, aceste creații se im
pun cu atit mai mult ca o- 
biect de investigare și inte
rogare în fața criticii. A- 
cesta este și cazul operei 
lui Eminescu. Și e îmbu
curător de remarcat — ca 
semn ai interesului viu pe 
care ii suscită poetul as
tăzi — progresul impor
tant pe care le-a înregis
trat în ultimii ani exegeza 
creației sale prin apariția 
unor studii critice de ținută 
științifică, finețe analitică și 
solidă documentație, cum 
este și cazul cărții lui Eu
gen Todoran — Eminescu 
(editura „Minerva").

Parcurgind această lucra
re, ceea ce se observă din- 
tr-un început e faptul dă 
autorul nu s-a mărginit 
doar să adîncească, adău
gind noi detalii, căi deja 
deschise ale investigației 
istoric-literare, ci a urmărit 
să abordeze frontal, din in
terior, în articulațiile sale 
esențiale, ansamblul crea
ției eminesciene, utilizind 
în acest scop mijloace și 
metode noi de cercetare, 
luînd în considerare un a- 
parat critic îmbogățit cu 
noi contribuții, atit româ
nești, cit și străine. Propu- 
nîndu-și să surprindă siste
mul gindirii poetice emi
nesciene pentru a releva 
particularitățile acestei o- 
pere „în unitatea romantis
mului european", autorul 
urmărește, in raport cu 
specificul temelor respecti
ve, intr-un plan orizontal, 
geneza interioară a ideii 
poetice pentru ca, intr-un 
capitol final să încerce, în 
plan vertical, o definire a 
structurii poeziei lui Emi
nescu printr-o fenomeno
logie a poeticului văzut in 
funcțiunile fundamentale 
(filozofică, simbolică, mi
tică, magică) ale metafo
rei. Etapele succesive ale a- 
cestui demers interpretativ, 
pe care fiecare dintre ca
pitolele cărții le reprezin-

tă, marchează faze distinc
te ale evoluției gindirii 
poetice eminesciene, evolu
ție pe care, intr-un studiu 
al său, Edgar Papu o vede 
impulsionată de două ela
nuri complementare : acela 
al depărtării (identificabil 
în poezia in care predo
mină viziunea cosmogo
nică, perspectiva cosmică 
ilimitată) și un elan al a- 
propierii (prin care poetul 
își exprimă atitudinea față 
de istorie, ca și față de via
ța și societatea timpului 
său). Menționind ca perii-

tasticulul în creația poetu
lui, lărgind sfera conceptu
lui de fantastic prin inclu
derea miraculosului, impre
vizibilului și incomprehen
sibilului, a viziunii folclo
rice în aspectele ei magico- 
mitice. Cu capitolele Dio
rama poetică și dialectica 
istoriei, Panorama deșertă
ciunilor se trece de la vi
ziunea cosmogonică la cea 
istorică, acordîndu-se mai 
multă atenție decît în alte 
studii critice reliefării ele
mentelor dialecticii hege
liene in concepția poetului

CRONICA LITERARĂ

Eugen. TODORAN

EMINESCU"
nent un atare punct de ve
dere, autorul își structu
rează secțiunile cărții în 
așa fel ca ele să ilustreze, 
gradual, ipostazele semni
ficative ale modulul în care 
se manifestă aceste atitu
dini lirice complementare 
ce caracterizează atit vi
ziune?, cit și evoluția gin
dirii poetice eminesciene, 
în capitolul Ființa univer
sului și dialectica existen
ței sau în cel intitulat Lu
mea în timp și in spațiu, 
Eugen Todoran relevă sen
surile simbolice ale viziunii 
cosmogonice in poezia lui 
Eminescu, precum și sem
nificațiile reprezentării lu
mii in timp și spațiu, deii- 
mitind cu finețe elemente
le dialectice de cele idea
liste, identificind izvoarele 
acestei cosmogonii. Tot în 
scopul de a evidenția o 
altă dimensiune a viziunii 
și gindirii poetice emines
ciene, in capitolul Fana
tismul romantic și folclo
rul, autorul analizează mo
dalitățile poetice ale fan-

despre istorie. Detectind cu 
precizie izvoarele teoretice, 
circulația unor motive, au
torul operează și aici ju
dicioase distincții între ele
mentele metafizice de sor
ginte schopenhaueriană și 
cele dialectice, hegeliene, 
argumentindu-și nuanțat 
delimitările, dovedind în a- 
cest sens o temeinică cu
noaștere a ideilor filozofi
ce care l-au înriurit pe E- 
minescu.

Reconstituirea poetică a 
istoriei naționale cu înce
puturi in mitologia geto- 
dacilor, semnificația poe
tică a confruntării mitului 
cu istoria formează obiec
tul unui alt capitol intitu
lat Mitul românesc, în care 
autorul analizează diferite 
versiuni ale unor poeme 
inspirate de momente din 
istoria națională. Implica
țiile filozofice ale temei de
monismului, atributele ti
tanului modern pe care le 
dobîndește eroul o dată cu 
coborîrea lui din mit în 
istorie, semnificația unor

termeni ca demon, geniu, 
titan prin care vizionaris- 
mul poetului capătă noi 
forme poetice de afirmare 
sint tratate nu9nțat de ca
pitole ca Istoria, eroul, tra
gicul, Demonul și titanul 
după cum alte componente 
ale perspectivei lirice emi
nesciene sint evidențiate in 
alte secțiuni, precum Na
tura — cadru și sentiment, 
Iubirea, sentiment și ideal. 
Categoria „aproapelui" prin 
care realul apare prezent 
în condiționarea lui isto
rică și socială capătă ex
tensie analitică în două 
dintre cele mai dense capi
tole ale cărții Ironia și sa
tira și Comedia cea de 
obște. Și aici autorul co
rectează opinii critice care, 
exagerînd înrîurirea filozo
fiei schopenhaueriene, atri
buiau un pesimism struc
tural concepției poetului 
despre lume și viață. Cu 
suplețe și discernămînt cri
tic analizează autorul și nu
meroase poeme, între care 
„Glossa", „Luceafărul", a- 
rățind cit de vulnerabilă 
se dovedește interpretarea 
metafizică a filozofiei poe
tului raportată îndeosebi la 
Schopenhauer, ca și păre
rea privind pesimismul său 
funciar (formulată de Ma- 
iorescu „care explica na
tura și viziunea geniului 
nemuritor exclusiv prin 
filozofia schopenhaueria
nă în afară de orice con
diționare istorică 
cială").

Aplecîndu-se cu 
științifică asupra 
fundamentîndu-și 
secvență și cu i 
ideologică judecățile 
principiile unei critici mar
xiste, ca și pe o vastă cul
tură filozofică și literară, 
nu numai evitînd excesele 
interpretative,, dar chiar 
corectîndu-le sau infirmîn- 
du-le cu argumente pe cele 
care riscau să dea o ima
gine neconcludentă, parția
lă sau chiar deforma
tă, asupra creației poetului, 
Eugen Todoran, aduce prin 
această lucrare o substan
țială contribuție la înțele
gerea gindirii poetice a lui 
Eminescu, la adincirea sen
surilor filozofice ale crea
ției sale.
Adrian ANGHELESCU

și so-
i rigoare 

textuluiț 
cu con - 

fermitate 
pe

A ■ apărut numărul 1/1974 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE*
cinema

Din cuprins reținem articolul 
„Nepesitatea accentuării laturilor 
calitative ale activității de comerț 
exterior" de Ion Pățan. La rubrica 
„Pentru îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului" este pre
zent articolul „Rezerve de sporire 
a productivității muncii în indus
trie" de Lazăr Văceanu. Rubrica 
„Politica energetică" cuprinde arti
colele „Raportul dintre 
net de energie electrică 
național" de Vasile Nitu, 
fin și Vasile Mustață șl 
rațională a hidrocarburilor și ener
giei in industria chimică". Sub ge
nericul „Investigații și sinteze" sint 
prezentate articolele „Reflecții asu
pra orientării structurilor econo
mice naționale" de Maria D.

consumul 
și venitul 
Emil Cos- 
„Folosirea

pescu, „Conducerea activității eco- 
nomico-sociale și exigențele față 
de organele de stat" de Ilie Radu
lescu și „Metoda balanței legături
lor dintre ramuri și unele proble
me ale economiei politice a socia
lismului" de I. Rachmuth.

Din 
bricile 
lației"
economică", 
rubricile : 
ții",

sumar mai reținem ru- 
„Anul mondial al popu- 
și „Creștere și eficiență 

Revista mai conține 
„Dezbateri", „Consulta- 

„în sprijinul candidaților la 
admiterea în învățărnintul econo
mic superior", ,,Răspunsuri la în
trebările cititorilor", „Economie 
mondială", „Recomandări pentru 
învățărnintul de partid și recicla- 

Scrisori către redacție" ș.a.
(Agerpres)

ROMÂNIA-FILM" prezintă

DIN VIAȚA UNUI PIERDE-VARA

Producție a studiourilor DEFA. Cu : Dean Reed, Anna Dziadyk, Hannelore Elsner

folosință a apartamentelor in 
meslrul al doilea al anului, pentru 
reașezarea și, pe cit posibil, devan
sarea unui număr cit mai mare din 
aceste termene. Prin prisma efor
turilor pe care le depunem, respec
tarea termenelor de predare a lu
crărilor reprezintă un indicator de 
prim rang al activității noastre. în 
aceeași măsură, sintem preocupați de 
recuperarea, in cursul acestui tri
mestru, a nerealizărilor din anul 
1973, Faptul că unele consilii popu-

prezent, pentru îmbunătățirea 
generală a activității tuturor 
organizațiilor de execuție ?
Avem numeroase organizații de 

execuție puternice, cu cadre bine 
pregătite și o valoroasă experiență, 
care acționează in mod constant in 
direcția realizării ritmice a sarcini
lor de plan, dării în folosință la ter
men a lucrărilor, reducerii cheltuie
lilor de producție, perfecționării 
tehnologiilor de execuție, reducerii

țe tehnice calificate și mai intense 
din partea specialiștilor comitetului 
nostru. In prezent, colective de spe
cialiști din 
matizare, 
analizează, 
preună cu 
și de stat, 
derilor în 
semnalate 
măsuri concrete și imediate pentru 
abordarea la un nivel superior a 
sarcinilor din acest an. Vreau să

cadrul Direcției de siste- 
proiectare și construcții 

în județele amintite, îm- 
organele locale de partid 
cu conducerile întreprin- 
cauză, toate neajunsurile 
anul trecut și stabilesc

CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE
lare, cum sînt cele din județele Ar
geș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Co- 
vasna, Dîmbovița, Harghita, Olt, Să
laj, Vrancea ș.a., nu și-au realizat 
integral sarcinile de plan pe 1973, 
ne-a determinat să luăm măsuri ho- 
tărite pentru redresarea rapidă și 
definitivă a acestei situații. în pri
mul rînd avem în vedere creșterea 
răspunderii și intervenția mai acti
vă a comitetelor executive ale con
siliilor populare în soluționarea pro
blemelor cu care sînt 
șantierele de locuințe, 
său, Comitetul pentru 
Consiliilor Populare, în
de organ unic de coordonare și con
trol, va acționa mai eficient în ve
derea îmbunătățirii, pe toate planu
rile, a activității în acest domeniu.

— Bilanțul anului 1973 atestă 
că, alături de unele întreprin
deri județene de construcții- 
montaj cu rezultate notabile, 
există altele care intîmpină o 
serie de greutăți in îndeplinirea 
sarcinilor. Cum acționați, in

confruntate 
La rîndul 
Problemele 

calitatea sa

manoperei în vederea dublării pro
ductivității muncii în construcții. 
Pe de altă parte, sînt întreprinderi 
ca, de pildă, cele din județele Har
ghita, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Te
leorman, Tulcea, care sînt confrun
tate cu unele dificultăți in activita
tea lor. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare a stabilit 
un amplu program de acțiune în ve
derea consolidării tuturor organiza
țiilor de construcții-montaj. Princi
palele probleme asupra cărora 
ne-am îndreptat, cu .prioritate, aten
ția sînt generalizarea sistemelor in
dustrializate în realizarea blocurilor, 
ceea ce asigură sporirea productivi
tății muncii și reducerea duratelor 
de execuție ; creșterea gradului de 
mecanizare 
tarea 
măr
zarea . .
buri ; completarea personalului teh- 
nico-ingineresc și a necesarului de 
muncitori calificați ; organizarea 
producției și a muncii pe șantiere pe 
baze științifice și extinderea acordu
lui global ; asigurarea unei asisten

a lucrărilor prin 
acestor unități cu un 

sporit de utilaje și organi- 
folosirii lor în 2—3 schim-

do- 
nu-

subliniez însă necesitatea ca orga
nele locale să controleze în perma
nență activitatea constructorilor, să-i 
sprijine efectiv in rezolvarea proble
melor cu care sînt confruntați, dezi
derat care, anul trecut, nu a fost în
deplinit,’ în toate cazurile, la nivelul 
cerințelor.

— Cum caracterizați. în con
textul creșterii eficienței eco
nomice, preocupările vizind îm
bunătățirea nivelului calitativ 
al lucrărilor executate 2

— Acțiunea de îmbunătățire conti
nuă a calității lucrărilor se află în 
prim-planul atenției tuturor factori
lor din domeniul nostru de activita
te, inclusiv a Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare. în 
acest domeniu, ne-am propus să ac
ționăm de așa manieră incit anul 
1974 să devină „anul calității" în 
construcțiile de locuințe. Vreau să 
precizez însă că executarea unor 
lucrări de calitate ireproșabilă de
pinde, în egală măsură, și de produ
cătorii de materiale. în acest sens, 
este necesar ca in fiecare întreprin-

dere furnizoare să se aplice măsuri 
ferme in vederea îmbunătățirii caii- ■ 
tății materialelor livrate, respectării 
cu rigurozitate a prevederilor din 
slandarde. Mă refer, îndeosebi, la 
materialele de timplărie, izolație, fe
ronerie, parchete, robinete, radiatoa
re ș.a., care nu întotdeauna au co
respuns exigențelor formulate de 
constructori. în întreaga acțiune de 
control și îndrumare exercitată de 
comitet, atenția noastră este îndrep
tată asupra recepției calitative a ma
terialelor, respectării tehnologiilor de 
lucru, intensificării recepției pe faze 
a lucrărilor, ridicării calificării mun
citorilor, maiștrilor, inginerilor, pre
cum și sporirii exigenței comisiilor de 
recepție. în ultimă instanță, calita
tea este o problemă de conștiință 
profesională și, mai ales, politică. De 
aceea, comitetul nostru a coroborat 
măsurile tehnico-organizatorice de 
care v-am vorbit cu o gamă largă de 
măsuri cu caracter politic, menite să 
imprime fiecărui salariat maximă 
exigență și răspundere pentru mun
ca depusă, pentru rezultatele ei.

Pornind de la experiența dobîndită 
în anul trecut și de la necesitatea 
perfecționării întregii activități des
fășurate pe șantierele de locuințe, 
corespunzător sarcinilor de plan mo
bilizatoare din 1974, in această peri
oadă ne preocupăm de a sprijini în
treprinderile de construcții și insti
tutele de proiectare, ca în cadrul a- 
dunărilor generale ale oamenilor 
muncii ce vor avea loc peste puțin 
timp să se analizeze temeinic toate 
neajunsurile existente și să se adop
te măsuri eficiente care să ducă 
la realizarea cu succes a programu
lui din domeniul construcțiilor de 
locuințe. Aplicînd cu fermitate in 
practică măsurile de care am amin
tit, sintem convinși că vom îndeplini 
integral și la termen sarcinile mari 
ce ne revin în acest an, concomitent 
cu îmbunătățirea simțitoare a latu
rilor calitative ale activității noastre 
economice în sectorul construcției de 
locuința.

• Cidul : PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
• Luna furioasă : SCALA — 8,30;
I. 1; 13,30; 16; 18,39; “
• Zăpada fierbinte : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30 : 20,45.
• Capcana : CAPITOL — 9,15;
II, 30; 14; 16,15; 18.30; 20,45, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,16.
• Insula misterioasă : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bile
te — 4863), 20,15 (seria de bilete
— 4864), LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21,
FAVORIT — 9; 11,15; 15,45; 18,15; 
30,45. m
• Felix șl Otllia : DOINA 
13; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 11,30; 16; 
17,15.
• Judo : FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,13; 20,30.
• Marele vals : CENTRAL — 9,15;
12,30; 16; 19,30, BUZEȘTI — 9;
12,30; 16; 19,13.
• Ceața : UNIREA — 16: 18; 2».
• Joe Kidd : VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15 : 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Uimitoarele aventuri ale lui
Robinson Crusoe : BUCEGI —
15,30; 18; 20,15.
• Mai tare ca moartea — vîntul
— 14,30; îngerul 
16,30; 18,45, Paris 
Parisul — 20,45 :
(sala Union).
• Fapt divers in
GIULEȘTI 
CARA — 
18,15; 20,30.
• Intimplărl cu Cosa Nostra :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA —
15,30; 18; 20,15.
• Veronica se Întoarce : COTRO- 
CENI 14; 16; 18; 20, POPULAR
— 16; 18; 20.
• Generalul doarme In picioare : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 18; 20,15.
• Coloana de la miezul nopții : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
• Fata care vinde flori
— 9,30; 12: 15,15; 17,45:
• Anonimul venețlan :
RUL — 15,30; 18.
• Nunta de piatră i VIITORUL
— 20,15.

21.

8,4$;

exterminator — 
1900 ; Din nou 

CINEMATECA

prima pagină :
— 15,3»; 18; 28,15, FLA- 
9,15; 11,39; 13,45; 16;

I DACIA 
20,15.

vnTO-

ta t r
• Radloteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Des
chiderea ciclului de concerte Bach- 
Beethoven-Brahms. Dirijor : 
sif Conta. Solist : Mak Mc 
(Canada) — 20.
• Opera Română : Flautul 
meeat — 19.
• Teatrul de operetă : My 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala mare) : Zodia 
rului — 19,30, (sala Comedia) : 
Trei frați gemeni venețieni — 20.
• Teatrul de comedie ; O noapte 
furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mâgu- 
reanu) ; Casa de mode — 20, (sa
la din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tln&rului „W“ — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Paradisul — 19,30, (sa
la Studio) :Hotelul astenicilor — 
20.
• Teatrul Gluleștl : I.iola — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangfl" (sala 
Studio din Piața Amzei) : Iancu 
Jtanu — 9.

? Teatrul „Țăndi 
alea Victoriei) :

de dans contemporan — 
(sala din str. Academiei) : 
grișorul Petre — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : 
lorile nemuririi — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L, 
glale" : Bucătăria — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Galea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Reflectorul re
vistei — .19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței 
— 19,30.
• Circul „București" ; Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro
land" — 16; 19,30.

Io
Kray

fer-
fair

Cara- 
Tau-

.Țăndărică" (sala din 
: Nocturn-grup

21,30, 
Ti-

Cu-
Cara-
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VIZITELE DELEGAȚIEI SOVIETULUI 
SUPREM AL U. R. S. S.

Miercuri dimineața, membrii dele
gației Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de Ivan Samoilovici Gru- 
șețki, vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainene, au făcut 
o vizită la Consiliul popular al mu
nicipiului București, unde s-au în- 
tilnit cu Dumitru Joița, prim-vice- 
președinte, și alți membri ai condu
cerii consiliului.

La întrevedere au luat parte Cor- 
neliu Mănescu, președintele Grupu

lui român din Uniunea interparla
mentară, precum și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Cu acest prilej, oaspeții sovietici 
au luat cunoștință de organizarea și 
funcționarea consiliului popular mu
nicipal, de activitatea edilitară, eco
nomică și socială a municipalității. 
Au fost înfățișate, de asemenea, re
zultatele obținute de oamenii mun
cii din Capitală în efortul lor de a 
îndeplini planul cincinal înainte de 
termen.

In dimineața aceleiași zile, dele
gația parlamentară sovietică ă depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism, 
ia Monumentul lui Lenin și la Mo
numentul eroilor sovietici din Ca
pitală.

Delegația Sovietului Suprem a 
vizitat apoi noi cartiere de locuințe 
din București și Institutul politeh
nic.

(Agerpres)

Dejun oferit de Biroul Marii Adunări Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale 

a oferit miercuri un dejun în cinstea 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de Ivan Samoilo
vici Grușețki, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem ăl 
U.R.S.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
care ne vizitează țara.

La dejun, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Maria Groza, Ilie Murgulescu 
și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Corneliu Mănescu, președin
tele Grupului român din Uniunea 
interparlamentară, președinți de co
misii permanente ale M.A.N., miniș
tri, deputați.

Erau prezenți V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Exprimîndu-și satisfacția prilejuită 
de vizita în România a delegației So
vietului Suprem al Uniunii Sovie
tice, președintele Marii Adunări Na
ționale a spus In toastul său : Ne 
este deosebit de plăcut să re
levăm și cu acest prilej că în
tre partidele, popoarele și țările 
noastre s-au statornicit și se dezvoltă 
necontenit relații rodnice de colabo
rare politică, economică, tehnico- 
științifică, culturală și în alte dome

nii. In evoluția ascendentă a rapor
turilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
■Uniunii Sovietice, dintre cele două 
state socialiste frățești, se înscriu ca 
momente de majoră importanță întîl- 
nirile și discuțiile prietenești dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev care, prin concluziile și 
înțelegerile realizate, servesc atît in
tereselor fundamentale ale popoare
lor noastre, cît și cauzei generale a 
socialismului și păcii în întreaga 
lume. Vizita pe care delegația dum
neavoastră o efectuează în România 
se înscrie în contextul acestor rela
ții tradiționale dintre popoarele ro
mân și sovietic, reprezintă o nouă 
expresie grăitoare a dorinței recipro
ce de a dezvolta continuu colabora
rea multilaterală.

în toastul său, vicepreședintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și-a exprimat satisfacția 
de a transmite, în humele So
vietului Suprem și al poporului so
vietic, poporului frate român un 
salut cordial și urări de noi succese 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Primirea prietenească de care s-a 
bucurat delegația noastră la Bucu
rești — a spus oaspetele — ne inspi

ră sentimente de profundă recunoș
tință. înțelegem că sentimentele ex
primate față de noi constituie ex
presia prieteniei care există între 
țările și popoarele noastre, între 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, în frunte cu tovarășul Leonid 
Brejnev, și Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oa
menii muncii din țara noastră apre
ciază în mod deosebit relațiile de 
prietenie sovieto-române, dezvol
tarea lor continuă.

In continuare, oaspetele a adăugat : 
Aș dori să exprim convingerea că în 
urma schimbului de delegații parla
mentare, a studierii reciproce a ex
perienței construcției socialismului 
și comunismului, prietenia ș'i colabo
rarea dintre țările noastre se vor dez
volta și întări tot mai mult. Urăm 
din toată inima'poporului frate ro
mân noi succese în îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

*
Seara, membrii delegației parla

mentare sovietice au asistat la un 
spectacol la Teatrul de Operă și 
Balet.

(Agerpres)

' LA 29 IANUARIE '

' TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO J
! DUPĂ 0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ

v remea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul pe care Excelența Voastră a bine
voit să mi-1 adreseze cu dureroasa ocazie a decesului președintelui InSnh 
și de prezența unei delegații speciale la funeralii. Aceste dovezi de sim
patie în acest trist moment al istoriei noastre sînt mărturia legăturilor 
de prietenie care unesc cele două țări ale noastre.

Vă tog să binevoiți a accepta sincerele mele mulțumiri, ca și ex
presia gratitudinii națiunii turce.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Ample manifestări consacrate 
aniversării Unirii Principatelor

CLUJ (Corespondentul „Scîqteii", 
Al. Murețan). — Clujul a găzduit în 
ziua de 23 ianuarie numeroase ma
nifestări închinate împlinirii a 115 
ani de la Unirea Principatelor. La 
casa municipală de cultură, In fața 
unui numeros public, a vorbit lecto
rul universitar Eugen Cucerzan des
pre semnificația actului Unirii, după 
care au urmat un recital de poezie 
patriotică și un program de muzică 
populară. Asemenea adunări au avut 
loc și la casele de cultură din car
tierele Mănăștur și Dîmbul Rotund. 
Cluburile muncitorești C.F.R., „Vic
toria" și „Armonia" au găzduit adu
nări închinate evenimentului, urmate 
de programe artistice. Ample mani
festări au avut loc în școli și insti
tute de invățămint superior, la casa 
de cultură a studenților și la clubul 
universității.

★
CRAIOVA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Nistor Țuicu). — La Arhivele 
statului din Craiova s-a deschis ex
poziția „115 ani de la Unirea Prin
cipatelor Române". Expoziția cuprin
de documente referitoare la pregă
tirea Unirii în Moldova și Țara 
Românească, corespondența unor per
sonalități de seamă ca Ion Maiores- 
cu, Gheorghe Magheru, Dionisie Pop 
Marțian etc. Foarte bogate sînt vi
trinele in care sînt expuse docu
mente ce se referă la activitatea 
desfășurată pe cuprinsul Olteniei 
pentru înfăptuirea unirii Principate
lor Române.

Asemenea manifestări cultural- 
artistice și științifice au avut loc și 
la Tg. Mureș, Sighișoara, Tîrnăveni, 
Luduș, precum și în alte peste 20 
de localități din județul Mureș, la 
care au asistat sute de oameni ai 
muncii români și maghiari. Expune
rile, conferințele și simpozioanele au 
fost urmate de programe artistice 
inspirate din literatura și creațiile 
artistice care evocă acest important 
eveniment istoric.

împlinirea a 115 ani de la Unirea 
Principatelor a fost evocată zilele a- 
cestea în peste 100 localități din ju
dețele Alba și Hunedoara, prin sim
pozioane, seri culturale și alte ma
nifestări. Comitetul U.T.C. Aiud a 
organizat un interesant concurs „Cine 
știe cîștigă" pe tema „Unirea Princi
patelor oglindită in literatură".

în județele Prahova, Buzău și Dîm
bovița au avut loc o serie de mani
festări dedicate aceluiași eveniment. 
Palatul culturii din Ploiești a găz
duit un simpozion comemorativ ur
mat de un montaj literar prezentat 
de artiști amatori.

Casa armatei din Iași a organizat 
o manifestare cu tema „lașul lui 
Cuza", iar cercul dramatic a pre
zentat un montaj literar-muzical 
„Hai să dăm mină cu mină". Cena- 
ciul literar al Casei armatei din Ba
cău a organizat o seară de poezie 
intitulată „Versuri de Ziua Unirii", 
un montaj literar-muzical și o lec
tură dramatizată.

(Agerpres)

Intensă cooperare tehnico-științifică 
eu țările arabe

R. P. UNGARĂ

Bilanț și perspective 
economice

Administrația de 
) Stat Loto Pronosport
i organizează, in ziua
’ de 29 ianuarie 1974, o
l tragere excepțională
< Loto după o nouă for-
1 mulă tehnică. Se vor
t efectua 6 extrageri
’ din care : 3 extrageri
ț de cite 8 numere din
i 90, efectuate in con-
> tinuare, și alte 3 ex-
l trageri de cite 6 nu-
’ mere din 90, efectuate
ț în continuare. In to-
l tal vor fi extrase 42
i de numere ciștigă-
L toare.

Noua formulă teh- 
ț nică, după care va

1 avea loc tragerea ex-
’ cepțională Loto din 29
l ianuarie, oferă mari

avantaje participanți- 
lor : se Vor efectua 6 
extrageri in loc de 5 
ca pină acum ; se vor 
extrage cu 13 numere 
mai mult, adică 42 
față de 29 ; biletele 
de cite 5 lei participă 
la 3 extrageri de cite 
6 numere, în loc de 
numai 2 extrageri ca 
pînă acum ; se vor 
atribui cîștiguri pen
tru 3 numere din 18 și 
din 24 extrase ; valoa
rea unitară a celui 
mai mare premiu a 
sporit de la 70 000 lei 
la 100 000 lei.

In afară de premii 
în bani (fixe și varia
bile), la tragerea ex
cepțională Loto din 29

ianuarie se vor atri- ’ 
bui autoturisme „Da- I 
cia-1300" și „Skoda i 
S-1100“. precum și 1 
excursii in U.R.S.S. I 
pe itinerarul Moscova
— Alma Ata — Taș- , 
kent — Buhara, Sa- i 
markand — Dușamba
— Ashabad (cu trenul ț
și avionul, pe o du- i 
rată de circa 20 de 1 
zile). 4

Depunerea biletelor ■' 
cîștigătoare se va face Ț 
pină în ziua de sîm- t 
bătă, 2 februarie 1974, /
la ora 13, în orașele } 
reședință de județ, și 4 
pină vineri, 1 februa- , 
rie 1974, Ia ora 13, în 1 
celelalte localități. I

L

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin în prima parte a zilei în 
estul Munteniei, sudul Moldovei și în 
Dobrogea. După-amiaza s-au produs 
înnorărl accentuate in jumătatea de 
vest a țării și, local, au căzut precipi
tații în nordul Banatului, Crlșana și 
Maramureș. Vîntul a suflat în general 
slab și a prezentat intensificări locale 
în munții Banatului, unde a spulberat 
zăpada. Pe alocuri s-au produs ceață 
și chiciură în sudul Moldovei, Transil
vania, Crișana, Oltenia și, izolat, în 
Muntenia. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 6 grade la Blaj, 
Făgăraș și Tecuci și plus 4 grade la 
Sînnicoiau-Mare, Tifești, Tg. Ocna, Ră
dăuți, Hîrșova și în mai multe locali-' 
tați,, din. Muntenia. , ,
„Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 ianuarie. în țară : Vremea va 
fi relativ caldă, mai ales în sud-vestul 
țării. CerUl va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în nord, unde Vor cădea 
precipitații slabe locale. în -rest, preci
pitații izolate. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte în prima noapte în 
regiunile din estul țării, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade, local 
mai ridicate. Dimineața și seara, ceață, 
în Bucureșjd : Vreme relativ caldă, cu 
cer schimbător. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere ușoară. 
Ceață slâbă.

în cadrul unor acorduri încheiate 
cu diferite țări arabe, numeroși spe
cialiști români lucrează în prezent 
în aceste state în diverse domenii de 
activitate, cum sînt construcțiile me
canice. industria chimică și petro
chimică, amenajări de terenuri sau 
construcții zootehnice. Un loc însem
nat in cadrul cooperării tehnico-ști- 
intifice româno-arabe este deținut 
însă de Sectorul prospecțiunilor și 
exploatărilor de zăcăminte petrolife
re și miniere, unde peste 450 de ex
pert! români — ingineri geologi și 
geofizicieni, ingineri minieri și de 
foraj, tehnicieni și maiștri, sondori 
— acordă asistență tehnică.

In Algeria, de pildă, specialiștii 
noștri au pus în evidență două ză
căminte de substanțe minerale în 
zona Hoggar — Sahara. In scopul 
asigurării și organizării activității în 
etapa de cercetare geologică, țara 
noastră a livrat instalațiile și utila
jele necesare. Conlucrarea româno- 
algeriană se desfășoară în baza con
tractelor încheiate de întreprinderea 
de comerț exterior GEOMIN cu so
cietățile Sonarem și Șonatrftch.

Cu Hamrawein Phosphate Project 
din Egipt, întreprinderea românească 
GEOMIN are un contract în baza

căruia deschide zâcămîntul de fos
fați Hamrawein, prin patru mine, 
construiește o instalație de îmbogă
țire a minereului de fosfați, o cen
trală termoelectrică, o cale ferată și 
o linie electrică. Cohtribuția țării 
noastre la realizarea acestor obiec
tive se concretizează prin livrarea de 
studii și proiecte, a 18 000 tone uti
laje și materiale tehnologice, asis
tență tehnică prin specialiști.

In Maroc, țara noastră participă 
tot prin GEOMIN la explorarea, ex
ploatarea și valorificarea a două ză
căminte cuprifere la Talaat și Ouan- 
simi, iar în Libia acordă asistență 
tehnică necesară unor lucrări minie
re în vederea alimentării cu apă a 
orașului Benghazi, lucrări care se 
află în faza finală de execuție. In 
Tunisia și Siria, România contribuie 
la construirea unor instalații de sfă- 
rimare-sortare a fosfaților cu capa
cități de un milion tone pe an mi
nereu brut. Specialiștii noștri acordă, 
de asemenea, asistență tehnică pen
tru construcția instalațiilor de în- 
magazinare și încărcare a fosfaților 
din portul Tartous — Siria.

Lucrări asemănătoare au fost sau 
sînt în curs de executare în Irak, Su
dan, R.A. Yemen și Kuweit.

(Agerpres)

în Ungaria. 1973 — 
cel de-al 3-lea an al 
actualului cincinal — 
s-a încheiat cu rezul
tate remarcabile.

Din datele prelimi
nare publicate de zia- 
rul „Năpszabadsâg", 
organ al C.C. al 
P.M.S.U., rezultă că 
venitul național a 
crescut cu 6—7 la sută, 
producția industrială 
a sporit cu 6,5-7 la 
sută, iar producția a- 
gticolă cu 5-6 la sută, 
față de anul 1972. A- 
griculțura a realizat o 
adevărată performan
tă, producția de cerea
le ridicîndu-se la 10,9 
milioane de tone. Con
strucțiile de locuințe 
au consemnat ca re
zultat 85 000 de apar
tamente date în folo
sință. La „zestrea" 
industriei s-au a- 
dăugat noi obiecti
ve, printre care ter
mocentrala „Gagarin" 
din apropierea ora
șului Gyongyiis, cea 
mai mare din țară. 
Tot în cursul anului 
trecut, la Ajka s-a 
dat in folosință o 
nouă fabrică 'de alu
mină cu o capacitate 
de producție de 240 000 
tone pe an, iar la Be- 
remedi o fabrică de 
ciment cu o producție 
anuală de peste un 
milion de tone.

In cursul anului a 
continuat acțiunea de 
lărgire și moderni
zare a întreprinderi
lor. La combinatul 
metalurgic din Ozd și 
la fabrica de vagoane 
și construcții de ma
șini din Gy6r, de pil
dă, s-au dat în folosin
ță turnătorii de oțel. 
Au fost, de asemenea, 
construite obiective 
social-culturale.

Și planul pe anul 
în curs stabilește o- 
biectlve mobilizatoa
re. Se prevede crește
rea venitului național 
cu 5 la sută, a pro
ducției industriale cu 
5,5—6 la sută, a pro
ductivității muncii cu 
5—5,5 la sută. Potrivit 
presei ungare, se ur
mărește creșterea pro
ducției de oțel cu 4.7 
la sută, a prelucrării 
țițeiului cu 9 la sută,

a gazului metan cu 
10—12 la sută ; se vor 
extrage peste 26 mi
lioane tone de căr
bune. Investițiile vor 
însuma 117—119 mi
liarde forinți. In 
scopul sporirii eficien
ței investițiilor s-au 
luat măsuri pentru 
concentrarea acestora 
asupra unui număr 
relativ mic de obiec
tive. în cursul anului 
1974 vor continua lu
crările pe șantierul 
centralei atomice la 
Paks, va începe con
strucția conductei de 
țiței „Adriatica" și a 
unei fabrici de ciment

CORESPONDENTA 
DIN BUDAPESTA

la Belapatfalvi. Este 
prevăzută, de aseme
nea, construirea unei 
fabrici de materiale 
pvc, a uneia de fibre 
sintetice, precum și a 
unei fabrici de trico
taje ; vor începe lu
crările de extindere a 
oțelăriei din Ozd. A- 
proape 5 miliarde fo
rinți vor fi alocați 
pentru dezvoltarea in
dustriei materialelor 
de construcție.

Am vizitat, recent, 
citeva șantiere. La 
combinatul metalurgic 
„Lenin" din Diosgyor, 
încă in urmă cu 3 ani, 
a început construcția 
unui laminor de oțel 
superior. Probele au 
fost încheiate în aju
nul noului an, iar în- 
cepînd din ziua de 2 
ianuarie laminorul a 
început să lucreze în 
trei schimburi. „N-a- 
vem timp de pierdut, 
îmi spunea șeful sec
ției de laminare. Pînă 
la finele acestui an 
trebuie să producem 
188 000 tone de oțel 
laminat". Tot în pri
mele zile ale acestui 
an a fost dată în fo
losință una din cele 
mai mari mine de 
bauxită din Europa — 
„Halimba-3“. La fieca
re două minute, din 
această mină ies la

lumina zilei cite 6 tone 
de bauxită. Minerii de 
la „Halimba-3“ folo
sesc mașini moderne 
care sapă, încarcă și 
expediază minereul la 
suprafață. Pînă la sfîr- 
șitul acestui an, mina 
va produce peste 
400 000 tone de bau
xită.

Am vizitat și șan
tierul centralei atomi
ce de la Paks. Aflăm 
că aici lucrările au 
început încă în 1969. 
Centrala atomică a 
fost amplasată pe 
malul Dunării, de
oarece procesul ei 
de producție reclamă 
o mare cantitate de 
apă. Se consideră că 
fiind așezată departe 
de localități urbane 
sau rurale, reziduurile 
radioactive care vor 
fi expulzate pe coșu
rile ei nu vor consti
tui o primejdie pentru 
populație. In 1980, 
cînd se va încheia pri
ma etapă de construc
ție, termocentrala ato
mică va avea o capa
citate de producție de 
880 megawați.

Se muncește cu a- 
ceeași însuflețire la 
Dunaujvaros și Ia 
Gyor, la Csepel, De
brecen sau la noua fa
brică de medicamente 
de la Uj Kormend.

Planul de stat pe 
anul 1974 a fost dezbă
tut și aprobat la sfîr- 
șitul anului trecut de 
Consiliul de Miniștri, 
care a lansat un apel 
către toți conducătorii 
de întreprinderi, mun
citorii și inginerii din 
fabrici și uzine, mem
brii cooperativelor și 
toți cetățenii țării, 
chemindu-i să-și adu
că contribuția la înde
plinirea sarcinilor de 
plan.

Angajamentele pe 
care colectivele între
prinderilor și le iau 
acum, hărnicia1 cu care 
oamenii muncii unguri 
își îndeplinesc noile 
sarcini sînt o chezășie 
că planul' de stat pe; 
1974 va fi realizat, 
ceea ce va ridica țara 

. pe noi trepte ale pro
gresului economic și 
social.

A. POP
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DIN LUNA APRILIE

l/a invităm să participați 
la complexul „Sport și sănătate"

în lumina Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie—martie 
1973 cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și spor
tului, Biroul executiv al C.N.E.F.S. 
a discutat și aprobat, zilele tre
cute, regulamentul unei impor
tante activități permanente cu ca
racter de masă, complexul polisportiv 
„Sport și sănătate". Regulamentul a 
fost elaborat de către o comisie cu- 
prinzind reprezentanții tuturor orga
nizațiilor de stat și obștești cu atri
buții în domeniul sportului, comple
xul polisportiv „Sport și sănătate" 
avind drept scop să contribuie la an
grenarea sistematică a întregii popu
lații, de ambele sexe și de toata 
virstele, la practicarea organizată a 
exercițiilor fizice șt a sporturilor, in 
vederea dezvoltării fizice armo
nioase, a menținerii sănătății, a 
creșterii capacității de muncă și a 
petrecerii în mod util și plăcut a 
timpului liber, potrivit cu vîrsta, 
particularitățile de sex și preferin
țele participanților.

Practic, complexul despre care 
vorbim cuprinde un ansamblu de e- 
xerciții fizice, sporturi individuale, 
jocuri sportive și activități turisti
ce. Probele și normele au un grad 
larg de accesibilitate, dîndu-se prio
ritate acelora care pot asigura ca
litățile motrice de bază — viteză, 
forță, rezistență și îndemlnare — 
calități cu aplicații in activitatea so
cială cotidiană. Totodată, aceste 
probe și norme urmăresc să satis
facă și latura recreativă de prac
ticare a sporturilor, să fie, de a-

semenea, cit mai stimulative pentru 
participanții de toate categoriile.’

O atenție specială s-a a- 
cordat îmbinării armonioase a 
cerințelor programelor școlare, a 
normelor și probelor pentru pregăti
rea fizică a elevilor și studenților 
cu prevederile complexului „Sport 
și sănătate".

Conform programului stabilit de 
C.N.E.F.S. și celelalte organizații dc 
stat și obștești cu atribuții legale în 
sport, trecerea în practică, mai 
exact, începerea întregii activități 
„Sport și sănătate" va avea loc la 
1 aprilie 1974. urmînd ca primul an 
din viața complexului să aibă un ca
racter experimental.

Subliniind, încă o dată, impor
tanța deosebită a complexului „Sport 
și sănătate", invităm, și pe această 
cale, pe toți cetățenii țării noastre 
de la 6 ani și pînă, inclusiv, la acele 
virste considerate mai „înaintate", 
să se înscrie, spre folosul fiecăruia, 
al bunei dispoziții personale, la a- 
ceastă cursă lungă de sport și sănă
tate. Organizatorii vă vor aștepta 
cu brațele deschise, la orașe și sate, 
în școli, întreprinderi, instituții, ori
unde se află cetățeni ce doresc să 
practice cu regularitate exercițiile 
fizice și sporturile.

In zilele următoare vă vom infor
ma despre ceea ce trebuie să facă 
in mod concret cetățeanul care vrea 
să se înscrie la „Sport și sănătate" 
și vom comenta prin intermediul 
specialiștilor probele și normele pen
tru fiecare categorie de participant!.

șah Jucători români la concursuri internaționale
După desfășurarea a trei runde în 

turneul internațional feminin din 
cadrul Festivalului de șah de la Wijk 
aan Zee (Olanda) pe primul loc în 
clasament se află campioana Româ
niei, Alexandra Nicolau, cu 3 puncte, 
urmată de olandeza Timmer și 
Ivanka (Ungaria) cu cite 2 puncte. 
Rodica Reicher (România) ocupă 
locul 8 cu 1 punct și o partidă între 
ruptă. în runda a 3-a Nicolau a cîș- 
tigat la iugoslava Kalchbrenner.

In turneul masculin, rezervat mae
ștrilor internaționali, conduce după 
7 runde bulgarul Popov cu 6 puncte, 
urmat de Victor Ciociltea (România) 
— 4,5 puncte, Keene (Anglia) și 
Kurajița (Iugoslavia) cu 4 puncte și

o partidă întreruptă. Ciociltea a re
mizat în runda a 7-a partida cu 
olandezul Hartoch.

Remiză Portlsch—Petrosian
’ In sferturile de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial de șah, 
la Palma de Mallorca (Spania) s-a 
disputat a treia partidă dintre marii 
maeștri internaționali Lajos Portlsch 
(Ungaria) și Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), fost campion al lumii. 
După 28 de mutări, la propunerea lui 
Petrosian, partida s-a încheiat re
miză. Scorul meciului este egal : 
1,5—1,5' puncte.

R. Ș. F. IUGOSLAVIA ’

Proiectul noii Constituții

FOTBAL

în aprilie, după meciul România-Brazilia, o'partidă 
între reprezentativa noastră și cea a Argentinei?

De la F.R.F. sîntem informați că 
sînt pe punctul de a fi definitivate 
tratativele cu federația de speciali
tate argcntineanâ pentru un meci 
România—Argentina, la Buenos Ai
res. Această partidă ar urma să se 
joace la 21 aprilie, adică la patru 
zile după meciul sigur perfectat din
tre reprezentativele României și 
Braziliei (17 aprilie). In acest fel, 
echipa noastră ar efectua în luna 
aprilie un turneu de mare valoare 
fotbalistică, incluzînd meciuri cu 
două dintre cele mai renumite for
mații reprezentative din lume.

Ar fi posibil, de asemenea, ca tot

pentru primăvara acestui an să se 
programeze și un joc între echipele 
reprezentative ale României șt Ita
liei. Certitudinea disputării acestui 
interesant meci o vom avea după 13 
februarie — dată la care se va juca 
partida Iugoslavia—Spania pentru 
calificarea la turneul final al C.M. 
In cazul cînd Iugoslavia ar obține 
calificarea, meciul dintre reprezen
tativa acestei țări și cea italiană — 
programat să aibă loc la 2 iunie —• 
ar fi contramandat, urmînd ca la 
acea dată să se joace o partidă 
România-Italia.

Emisiuni sportive 
la T.V.

Simbătă, 26 ianuarie : ora 
22,40, hochei, Steaua—Dinamo 
(selecțiuni înregistrate de la pa
tinoarul „23 August") ; dumini
că, 27 ianuarie : ora 15,30 —
„Stadion" (rubrică de reportaje 
din sportul de mase) ; 15,45 — 
„50 de ani de box în România" 
(retrospectivă în imagini) ; 16,00 
— meciul de box R.D.G. — Po
lonia (selecțiuni înregistrate de 
la Berlin) ; 16,45 — avancronică 
la meciul Cassius Clay — Joe 
Frazier ; marți, 29 ianuarie: ora 
22 — meciul Cassius Clay — Joe 
Frazier (înregistrare de. la Ma
dison Square Garden, New 
York). Incepînd de miercuri, 30 
ianuarie, și pînă duminică 3 fe
bruarie inclusiv, Vor avea loc 
transmisiuni directe de la cam
pionatele europene de. patinaj 
artistic.

TENIS; Turneul de la Philadelphia
STAN SMITH ELIMINAT!

La Philadelphia, în primul mare 
turneu internațional de tenis al anu
lui, a fost înregistrată o mare sur
priză. Jucind excelent, tenismanul 
mexican Raul Ramirez l-a eliminat 
cu 7—6, 3—6, 7—6 pe asul american 
Stan Smith. Ramirez, în vîrstă de 20 
ani, a condus în setul decisiv cu
5— 3 șl a știut să facă față reveni
rii lui Stan Smith. Australianul Rod 
Laver l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
Jeff , Borowiak (S.U.A.). Campionul 
olandez Tom Okker s-a calificat în 
continuare, obținînd victoria cu 6—3,
6— 3 în fața danezului Tom Ulrich.

Alte rezultate înregistrate : Cliff 
Richey (S.U.A.) — Dick Crealy (Aus
tralia) 6—2, 6—2 ; Brian Gottfried 
(S.U.A.) — Haroon Rahim (Pakis
tan) 6—1, 6—1 ; Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) — Andrew Pattison (Rho
desia) 0—6, 6—3, 6—4 ; Ove Bengts
son (Suedia) — Gerald Battrick 
(Anglia) 7-6, 6—1 ; Eddie Dlbbs 
(S.U.A) — Roger Taylor (Anglia) 
6—3, 1—6, 7—5 ; Zeliko Franulovici 
(Iugoslavia) — Barry Phillips Moore 
(Australia) 7—6, 6—3 ; Bob Lutz 
(S.U.A.) — Jun Kamiwazumi (Japo
nia) 6—2, 6—1 ; Arthur Ashe (S.U.A.) 
— Patrick Proisy (Franța) 6—3, 6—3; 
Bob Maud (R.S.A.) — John Alexan
der (Australia) 4—6, 7—6, 6—4.

întrecerile feminine 
de la Mission Viejo

Au continuat meciurile turneului 
international feminin de tenis de la

Mission Viejo (California). Jucătoa- 
rea americană Kris Kemmer a dis
pus cu scorul de 6—3, 6—4 de Vir
ginia Ruzici (România). Multipla 
campioană americană Billie Jean 
King a învins-o cu scorul de 6—3, 
7—5 pe Robin Tenney, o tînără ju
cătoare in vîrstă de 15 ani. Franțoise 
Durr (Franța) a dispus cu 6—3, 6—1 
de Mimi Gausovici (Iugoslavia), iar 
Nancy Giinther (S.U.A.) a eliminat-o 
cu 6—4, 7—6 pe Wendy Overton
(S.U.A.). Una din favoritele turneu
lui, Chris Evert (S.U.A.), a ciștigat 
fără dificultate jocul cu .Sally Geer 
(S.U.A.), pe care a învins-o cu 6—0, 
6—2. Cunoscuta jucătoare americană 
Rosemary Casals a ciștigat cu greu: 
6—2, 3—6, 6—4 meciul cu cehoslova
ca Martina Natrilova.

Reuniune F.I.L.T.
Simbătă, 26 ianuarie, la Londra, 

se vor desfășura lucrările adunării 
generale extraordinare a Federației 
internaționale de tenis (F.I.L.T.). 
înaintea acestei ședințe vor avea 
loc mai multe reuniuni, printre care 
cea a „Cupei Davis" și a comitetu- 
lui-director al F.I.L.T. In cadrul 
acestor lucrări se va prezenta un 
proiect pentru înființarea Consiliului 
european de tenis.

În cite va rin duri
HOCHEI : Rezultatele meciu

rilor din divizia A
La patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală au continuat ieri 
întrecerile turneului final al campio
natului diviziei A la hochei pe 
gheață.

In cele două partide disputate, 
echipele favorite au obținut victorii 
scontate : Steaua a întrecut cu sco
rul de 9—2 (1—0, 3—2, 5—0) forma
ția Dunărea Galati, iar Dinamo a 
dispus cu 16—4 (5—1, 6—1, 5—2) de 
Sport Club Miercurea Ciuc.

Astăzi este zi de odihnă. Turneul 
continuă vineri cînd, cu Începere de 
la ora 16,00, sînt programate meciu
rile Dinamo — Dunărea Galați și 
Steaua — Sport Club Miercurea 
Ciuc.

FOTBAL. — La Brașov s-a dispu
tat ieri meciul amical de fotbal din
tre echipa locală Steagul roșu și for
mația Dinamo București. Fotbaliștii 
de la Steagul roșu Brașov au obți
nut victoria cu scorul de 3—1 (2—1), 
prin golurile înscrise de Pescaru (2) 
și Sandu Gabriel (autogol). Punctul 
oaspeților a fost marcat de Dumi- 
trache.

BOX. — Cu prilejul unei reuniuni 
pugilistice internaționale, desfășu
rată la Paris, campionul mondial la 
categoria ușoară, Robert Duran (Pa
nama), l-a învins prin abandon în 
repriza a 4-a pe Leonard Tavarez 
(Franța). Fostul campion al lumii la 
„semimijlocie", Billy Backus (S.U.A.), 
a ciștigat prirf abandon în repriză a 
9-a in fața francezului Roger Zami.

Luna viitoare, croni
ca politică a Iugosla
viei socialiste va con
semna un eveniment 
de o semnificație ma
joră — adoptarea noii 
Constituții a țării. A- 
ceasta va marca în
cheierea fructuoasă a 
activității desfășurate, 
timp de peste 3 ani, 
de un colectiv desem
nat de Comisia pentru 
problemele Constituției 
a Adunării Federale, 
care a avut sarcina de 
a redacta textul, pu- 
nînd de acord opiniile 
reprezentanților tutu
ror republicilor și pro
vinciilor autonome iu
goslave. Rodul muncii 
acestui colectiv s-a 
concretizat în proiec
tul noii Constituții, 
care cuprinde 7 părți, 
14 capitole și 373 de 
articole.

Aceasta este a patra 
Constituție iugoslavă 
adoptată în perioada 
postbelică, în care se 
reflectă stadiul actual 
al transformărilor re
voluționare începute 
cu trei decenii în ur
mă, prin hotăririle is
torice luate de Consi
liul antifascist de eli
berare națională a Iu
goslaviei. Diferitele e- 
tape in dezvoltarea ță
rii și-au găsit oglindi
rea, pe rînd, în Con
stituția din 1946. Le
gea constituțională din 
1953 (echivalentă cu o 
constituție) și in Con
stituția din 1963.

Expunînd motivele 
și condițiile care au 
generat necesitatea a-, 
doptăril unei noi con
stituții, președintele 
Adunării Federale, 
Mialko Todorovici, 
care este in același 
timp și președintele 
Comisiei federale pen
tru problemele Consti
tuției, a relevat, intr-o 
convorbire cu cores
pondenții străini acre
ditați la Belgrad, că 
aceasta este determi
nată de dezvoltarea 
foarte rapidă și dina
mică a economiei și 
de schimbările struc
turale mari intervenite

în societatea iugosla
vă. Spre exemplifica
re, el a relevat că în 
ultimii zece ani veni
tul național s-a dublat 
și structura populației 
s-a modificat radical. 
Populația agricolă s-a 
redus aproape la o 
treime, în timp ce rin- 
durile clasei munci
toare au sporit cu 20 
la sută, modificîndu-se 
concomitent structura 
internă a acesteia. Nu
mărul cetățenilor cu 
pregătire superioară a 
sporit de 3 ori. Tot
odată, a crescut con
știința clasei munci-

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

toare, care a ciștigat 
experiență in condu
cerea treburilor econo
mice și politice.

Modificările cuprin
se în noua Constituție 
vizează două mari do
menii — asigurarea 
puterii economice di
recte a clasei munci
toare și a unui sistem 
politic corespunzător 
principiului autocon- 
ducerii. Cel de-al 
doilea obiectiv — 
participarea directă a 
oamenilor muncii la 
luarea hotărîrilor în 
toate problemele de 
interes general, înce- 
pînd de la comună 
pînă la nivel federal 
— se realizează prin 
noul sistem parlamen
tar, care are la baza 
principiul delegaților. 
Prin aceasta, organul 
reprezentativ al țării 
nu mai este alcătuit 
din deputați, ci din 
delegați : oamenii
muncii își exercită 
drepturile prin inter
mediul delegaților de
semnați din propriile 
rînduri.

•Noua lege supremă 
a țării prevede și mo
dificarea sistemului de 
organizare a parla
mentului, care se va 
numi Adunarea R.S.F.

Iugoslavia și va fi or
ganizat pe principiul 
bicameral, renunțîn- 
du-se la sistemul ac
tual al celor cinci ca
mere. Cele două ca
mere — Consiliul fe
deral (alcătuit din 
delegați ai oamenilor 
muncii din republici 
și provinciile autono
me) și Consiliul repu
blicilor și provinciilor 
(alcătuit din delegați 
ai adunărilor republi
cane și provinciilor) — 
vor număra 278 de 
delegați, față de 650 de 
deputați cît are parla
mentul actual. Fiecare 
republică va trimite 
în prima cameră cite 
30 de delegați, iar în 
a doua cite 8 dele
gați. Provinciile auto
nome vor trimite in 
prima cite 20, iar în 
a doua cite 4 dele
gați. In ceea ce pri
vește Prezidiul R.S.F. 
Iugoslavia, acesta își 
menține funcția de 
organ colectiv de con
ducere a treburilor 
statului, cu singura 
modificare că numărul 
membrilor se reduce 
la 9, respectiv, cite 
unul de fiecare repu
blică și provincie au
tonomă, plus președin
tele U.C.I., care este, 
prin funcție, și mem
bru al acestui organ.

Un alt capitol al 
noilor prevederi ale 
Constituției cuprinde 
modificarea caracteru
lui Federației. In do
meniul economiei, re
publicile își asumă o 
răspundere tot mai 
mare, iar competențe
le Federației se re- 
strîng la probleme ca 
politica externă, apă
rarea și securitatea 
națională, bazele sis
temului economic și 
politic, orînduirea so
cială în ansamblu.

Timp de citeva luni 
proiectul Constituției 
federale a făcut obiec
tul unor ample dezba
teri publice in între
prinderi, instituții și 
la sate.

S. MORCOVESCU

MOSCOVA: Ședințe extraordinare
ale consiliilor B.

MOSCOVA 23 — (Corespondență 
de la N. Crețu). La 22 ianuarie, la 
Moscova, au avut loc ședințele ex
traordinare ale consiliilor Băncii in
ternaționale de colaborare economică 
(B.I.C.E.) și Băncii Internaționale de 
Investiții (B.I.I.). Au participat re
prezentanții țărilor membre. Din 
partea țării noastre, la lucrări, au 
participat Vasile Voloșeniuc, preșe
dintele Consiliului de administrație 
al Băncii române de comerț exte
rior, și Mihai Diamandopol, preșe
dintele Băncii de investiții. A parti-

I. C. E. și B. I. I. 
cipat, de a’semenea,\Raul Leon Tor- 
ras, ministrul-președinte al Băncii 
naționale a Republicii Cuba.

Consiliul B.I.C.E. și Consiliul B.I.I. 
au aprobat cererea guvernului Re
publicii Cuba prin care solicită ade
rarea la convențiile privind crearea 
acestor bănci și intrarea ca membru 
în aceste organizații.

Ședințele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească, de 
deplină înțelegere reciprocă și in 
spirit de colaborare.
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• Vineri începe dezangajarea forțelor egiptene șl Jsraeliene 
Ia Canalul Suez

• Autoritățile de la Damasc sint dispuse să ducă negocieri 
cu Israelul în problema încheierii unui acord privind dezan
gajarea forțelor pe frontul sirian — declară președintele 
A. Sadat

TEL AVIV 23 (Agerpres). — „Tru
pele israeliene au început să-și 
retragă armamentul greu și au 
dezamorsat miercuri cele 750 000 de 
mine plasate pe pozițiile înain
tate deținute în teritoriile egip
tene", conform înțelegerii interveni
te în baza acordului de dezangajare 
și separare a forțelor, a anunțat un 
purtător de cuvint militar israțlian, 
reluat de agențiile United Press In
ternational și Associated Press. Po
trivit postului de radio Tel Aviv, ci
tat de aceleași agenții, ambulanțele 
egiptene au primit permisiunea să 
intre în orașul Suez penttu a trans
porta de acolo la spitalele din Cairo 
pe cei 335 de militari egipteni răniți.

Un purtător de cuvînt al Națiuni
lor Unite a anunțat, la Cairo, că de
zangajarea forțelor egiptene și is
raeliene la Canalul Suez, în confor
mitate cu acordul semnat la 18 ia
nuarie, va începe vineri, la ora 10 
G.M.T., și se va încheia la 5 martie.

Totodată, purtătorul de cuvînt 
a anunțat că, în cursul unei între
vederi dintre șeful statului major 
al armatei egiptene și generalul En-

sio Siilasvuo, reprezentant al Națiu
nilor Unite, s-a convenit ca, pînă 
la încheierea dezangajării în aceas
tă zonă, aprovizionarea cu apă și 
alimente a orașului Suez să fie în
făptuită conform modalităților sta
bilite după războiul din luna octom
brie 1973.

★
La încheierea vizitei la Rabat, unde 

a avut convorbiri cu regele Hassan al 
II-lea al Marocului, președintele Re
publicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
a declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că autoritățile de la Da
masc sint dispuse să ducă negocieri 
în problema realizării unui acord în
tre Siria și Israel în privința de
zangajării forțelor pe frontul sirian.

Acordul de dezangajare și separa
re a forțelor încheiat cu Israelul la 
18 ianuarie „nu conține nici o clau
ză secretă", a precizat el.

Referindu-se la redeschiderea Ca
nalului Suez, președintele egiptean a 
arătat că această problemă este le
gată în prezent de acordul de de
zangajare. Redeschiderea căii naviga
bile este o problemă internă, care 
privește exclusiv Egiptul.

În sprijinul creării unui nou sistem 
de relații internaționale

O cuvîntare a ministrului de externe al Iugoslaviei
BELGRAD 23 (Corespondență de la 

S. Morcovescu) : Referindu-se la si
tuația internațională, Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe, a arătat, într-o cu
vîntare, că, în ultima vreme, în lume 
se constată că trebuie să se făureas
că oțt. wiai repede un nou sistem al 
relațiilor politice și economice inter
naționale pe baza respectării princi
piilor independenței, suveranității și 
egalității în drepturi a popoarelor și 
statelor. El a relevat că situația in
ternațională este caracterizată, in 
primul rînd, de procesul destinderii

și tratativelor. Destinderea, a spus 
el, corespunde intereselor celui mai 
-mare număr de țări și se bucură de 
sprijinul lor. Subliniind răspunderea 
ce revine marilor puteri pentru 
menținerea păcii, el a arătat că fău
rirea unor relații internaționale mai 
stabile este posibilă numai cu 
participarea tuturor țărilor.

Ministrul de externe iugoslav a 
arătat, de asemenea, că o pace trai
nică în Orientul Apropiat se poate 
realiza numai cu condiția aplicării 
consecvente a rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate și Adunării Generale a 
O.N.U.
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Primul ministru ui Gre

ciei, Adamandios Androutsopoulos, 
l-a primit marți, într-o vizită pro
tocolară, pe ambasadorul României la 
Atena, Ion Brad. Cu acest prilej, 
premierul grec a exprimat dorința 
guvernului său de a continua și dez
volta bunele relații existente între 
Grecia și România.

Agenția T.A.S.S.
că Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice, și 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe, l-au primit, miercuri, pe 
Ismail Fahmy, ministrul egiptean al 
afacerilor externe, aflat în vizită ofi
cială de prietenie la Moscova. Au 
fost abordate aspecte ale situației ac
tuale din Orientul Apropiat.

Premierul Tunisiei, Hedl
Nouira, a arătat că proiectul textu
lui de lege privind realizarea uniunii 
cu Libia a fost prezentat Adunării 
Naționale, urmînd să aibă loc pro
cedura normală in asemenea cazuri 
și că, la rîndul său, guvernul va 
trece la pregătirea documentelor pri
vind desfășurarea negocierilor cu 
partenerul libian. Trebuie să acțio

năm cu cea mai mare prudență, a 
spus premierul tunisian, și să nu 
avansăm decît după ce ne-am asigu
rat că totul s-a hotărit clar intre 
parteneri.

Un tribunal din Lisabona 
a condamnat doi studenți la 15 luni 
închisoare și privare de drepturi po
litice pe o perioadă de cinci ani. Cei 
doi studenți sint acuzați de aparte
nență la Comitetul de luptă antico- 
lonială.

Costul viețiia sporit anul tre* 
cut în Statele Unite cu 8,8 la sută 
— informează serviciul de statistică 
al Departamentului american al 
muncii. Este cea mai importantă 
creștere după 1947.

Lucrările celei de-a 10-a 
sesiuni a Consiliului Bîrour 
lui internațional de educa- 

organism al U.N.E.S.C.O., care 
se ocupă de promovarea cooperării 
internaționale in problemele invăță- 
mintului și educației, s-au deschis la 
Geneva. Din Consiliul B.I.E. fac 
parte 21 de state, între care și Româ
nia. în centrul atenției participanți-

TUTUROR ARGENTINENILOR PREOCUPAȚI 
DE RECONSTRUCȚIA ȚĂRII Șl ELIBERAREA NAȚIONALĂ"

Anunțarea unor măsuri severe împotriva grupărilor teroriste
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, în urma ata
cului terorist împotriva regimentului 
de blindate C-10 din localitatea Azul, 
în cursul căruia au fost uciși co
mandantul unității și cîțiva soldați, 
iar un colonel a fost luat ostatic, 
președintele Peron s-a adresat țării 
prin intermediul posturilor de radio 
și televiziune.

Fapte de asemenea natură — a 
spus președintele — demonstrează cu 
elocvență gradul de periculozitate și 
de îndrăzneală ale grupurilor teroriste 
care acționează în provincia Buenos 
Aires, ca urmare a unei evidente 
nepreocupări din partea autorităților, 
atitudine pe care nimic nu o poate 
justifica în situația actuală a țării. 
Noi — mișcarea justițialistă do
rim instaurarea păcii și propovăduim 
unitatea și solidaritatea tuturor ar- 
gentinenilor care se preocupă în 
prezent de reconstrucția și eliberarea 
națională. însă totul are o limită. Nu 
mai putem tolera evenimente ca cel 
de la Azul, care ne demonstrează că 
ne aflăm în fața unor adevărați 
dușmani ai țării.

Forțele armate, care și-au demon
strat atașamentul față de Constitu
ție și față de lege, merită toate mul
țumirile din partea poporului argen- 
tinean. în urma atacului terorist de 
la Azul, poporul trebuie să se simtă 
lovit în cele mai profunde senti
mente patriotice.

Nu este vorba doar de grupuri de 
delincvenți, ci de o organizație care 
acționează condusă din străinătate, 
atacă statul și instituțiile statale 
pentru a slăbi unitatea poporului 
argentinean și pentru a provoca 
haos, a spus președintele Peron. 
Toate acestea pentru a pune obsta
cole în fața reconstrucției și elibe
rării țării.

în consecință, nici guvernul — care 
a primit aprobarea populară clară și 
plebiscitară — nici poporul argenti
nean — care și-a demonstrat dorin
ța crescîndă de pacificare și elibera
re — nu pot rămîne indiferente în 
fața acestor atacuri deschise împo- 

• triva hotărîrii lor suverane.

lor se află examinarea programelor 
de activitate a B.I.E. pe următorii 
ani. La lucrările sesiunii, țara noas
tră este reprezentată de prof. Clau- 
diu Ionescu-Bujor.

Zăcăminte de uraniu 
descoperite în Peru. Un 
important zăcămînt de uraniu a 
fost descoperit in regiunea Cerro 
de Fasco, care pînă acum două 
săptămîni aparținea unei între
prinderi miniere nord-americane 
și care astăzi este naționalizată de 
guvernul revoluționar. Directorul 
Comisiei de control pentru energia 
atomică, inginerul Llamosas, a dez
văluit că anterior s-a găsit uraniu 
în regiunea depozitelor de fosfați 
din Bayovar, pe coasta de nord. 
Este știut că, în condițiile actualei 
penurii de energie, interesul pentru 
identificarea unor noi zăcăminte de 
uraniu a crescut și mai mult.

Iarna grea continuă în 
Liban, unde zăpezile căzute în ul
timul timp au atins în regiunile de 
munte grosimi pînă la un metru și 
jumătate. Mare parte a drumurilor 
sint impracticabile, numeroase loca
lități fiind complet izolate. Legătura 
cu Siria este întreruptă de mai multe 
zile. Ploile abundente dip zona li
toralului au produs inundații. Vin- 
turile puternice și grindina au pro
vocat pagube importante culturilor.

CONSFĂTUIRE A SECRETARILOR 
COMITETELOR CENTRALE ALE PARTIDELOR

COMUNISTE $1 MUNCITOREȘTI
DIN UNELE TARI SOCIALISTE

Guvernul național, pentru a-și în
deplini sarcina principală, va lua, în- 
cepînd de astăzi, măsurile cele mai 
severe pentru a distruge răul din 
rădăcini, tăind calea de a acționa 
împotriva puterii și autorității sale, 
mobilizînd toate mijloacele necesare 
împotriva acestor grupări teroriste.

Mișcarea națională justițialistă va 
mobiliza, de asemenea, efectivele 
sale pentru a le pune în sprijinul 
ordinii și colaborării strînse cu au
toritățile desemnate să o mențină.

Președintele Peron a cerut tuturor 
forțelor politice, cit și întregului 
popor să ia parte activă la apărarea 
republicii, și tuturor muncitorilor o 
participare activă în acțiunea de a- 
părare a organizațiilor lor. Aceste 
organizații constituie, de asemenea, 
obiectul atacurilor elementelor duș
mănoase. Fiecare muncitor își are 
responsabilitatea sa în cadrul aces
tei apărări. Eu am încredere în 
muncitori, deoarece îi cunosc și știu 
că ei pet să asigure apărarea, așa 
cum au făcut pînă acum în toate 
ocaziile.

A anihila din vreme terorismul — 
a spus în încheiere președintele 
Peron — reprezintă o sarcină a tu
turor acelora care doresc să trăiască 
într-o țară dreaptă, liberă și suvera
nă. Acest lucru ne obligă la mobi
lizarea pentru apărarea patriei și de 
a acționa cu fermitate în această 
luptă. Fără îndeplinirea acestor con
diții nu vor fi posibile nici recon
strucția națională, nici eliberarea 
țării.

P.C. DIN ARGENTINA 
CONDAMNA ACȚIUNILE 

ELEMENTELOR EXTREMISTE
BUENOS AIRES 23 (Agerpres).— 

Partidul Comunist din Argentina a 
condamnat, într-o declarație dată 
publicității, activitățile teroriste ale 
elementelor extremiste grupate în 
cadrul organizației ilegale autointi
tulată „Armata revoluționară a po
porului".

Referindu-se la atacul întreprins, 
recent, de membri ai acestei orga
nizații asupra cazărmii unei unități 
de blindate din orașul Azul, în urma 
căruia soldați și ofițeri au fost cap
turați sau uciși, declarația sublinia
ză că, „aceste acte servesc interese
lor reacțiunil și imperialismului".

i

Pentru lărgirea 
cooperării europene 

in domeniul politicii sociale
GENEVA 23 — (Corespondență de 

la C. Vlad) : Miercuri s-a încheiat a 
doua Conferință regională europeană 
a Organizației Internaționale a Mun
cii, la lucrările căreia au fost repre
zentate 28 de state, între care și 
România.

Principalul document al conferin
ței — rezoluția privitoare Ia acțiu
nea regională a O.I.M. în Europa — 
a fost elaborat pe baza mai multor 
propuneri făcute de participanți, în
tre care s-a aflat și proiectul de re
zoluție al României intitulat „Dez
voltarea cooperării în domeniul mun
cii și al politicii sociale între țările 
europene membre ale O.I.M.". Rezo
luția se pronunță pentru examinarea 
tuturor mijloacelor adecvate în ve
derea promovării și întăririi coope
rării europene în domeniul muncii.

...Km 101 de pe șo
seaua Cairo-Suez este 
locul unde, in no
iembrie 1973, repre
zentanții Egiptului și 
Israelului se 
neau pentru 
dată pentru a 
cuta modalitățile 
plicării rezoluțiilor 
O.N.U. de încetare a 
focului, unde, la 18 
ianuarie, șefii de stat 
major ai celor două 
părți au semnat acor
dul cu privire la de
zangajare și separa
rea militare,
iar zile mai
tirziu au inceput dis
cuțiile pentru tradu
cerea lui in viață. La 
invitația Ministerului 
Informațiilor al R.A.E., 
un grup de ziariști 
egipteni și corespon
denți ai presei stră
ine au fost prezenți la 
aceste ultime eveni
mente, ce marchează 
o nouă fază în evolu
ția situației din Orien- 

Locul 
de 
nu de 

punct 
harta Egiptului, 

aceste
neo- 
bor- 
s-au ■ 
cir- 
ma- 

fanioa-

întiî- 
prima 

dis- 
a-

tul Apropiat, 
de întâlnire 
km 101, pînă 
mult simplu 
pe 
cunoaște. în 
zile, o forfotă 
bișnuită. In jurul 
nei kilometrice 
amenajat corturi, 
culă cu febrilitate 
șini purtînd 
nele Egiptului. Israe
lului și forțelor O.N.U. 
După luptele singe- 
roase din octombrie, 
după maratonul di
plomatic care a urmat, 
iată acum indicii in-

la

discutabile că se des
chide calea unei nor
malizări a situației din 
regiune. Așa cum s-a 
anunțat, la 25 ianua
rie va începe opera
țiunea de retragere a 
forțelor israeliene a- 
flate pe malul ves
tic al Canalului Suez, 
care se va încheia 
în decurs de 28 de 
zile și care 
buta 
zonei 
și a 
leagă

Atunci 
unde ne 
și unde ; 
solicitate 
manent 
conturind 
specifică 
nimente 
va reintra 
mat. Vor dispărea cor
turile, va dispărea tra
ficul de autovehicuf- 
le, circulația își va 
relua fluxul normal 
spre Suez. Dar pasul 
făcut aici în vederea 
soluționării conflic
tului va constitui, de
sigur, un îndemn pen
tru continuarea efor
turilor pînă la reali
zarea unei reglemen
tări definitive și in
staurarea unei păci 
drepte, conforme cu 
interesele popoarelor 
din această parte a 
lumii.

Deși la km 101 șo
seaua trece printr-o 
regiune deșertică și 
de jur-împrejur 
se discern decît 
tinderi cenușii.

va de- 
evacuarea 

Suez 
o ■

prin
orașului l 

șoselei care 
de ~Cairo, 

și km 
aflăm acum 

privirile sint 
de un per- 

du-te-vino, 
I atmosfera 

unor eve- 
importante, 
in ahoni-

101,

nu 
în- 

răz-

In zilele de 22 și 23 ianuarie a avut 
loc la Moscova o consfătuire a se
cretarilor comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste, la care au 
participat reprezentanți ai Partidu
lui Comunist Bulgar, Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Partidului 
Comunist din Cuba, Partidului So
cialist Unit din Germania, Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidului Comunist Român, Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Consfătuirea a fost deschisă prin- 
tr-un cuvînt introductiv de M.A. 
Suslov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La consfătuire au luat cuvîntul : 
din partea Partidului Comunist Bul
gar — B. Velcev, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.B. : 
din partea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia — F. Ondrich, secretar 
al C.C. al P.C.C. ; din partea Parti
dului Comunist din Cuba — I. Mal- 
mierca, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.C. ; din partea Partidului 
Socialist Unit din Germania — H. 
Dohlus, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
din partea Partidului Popular Revo
luționar Mongol — S. Jalan-Aajav, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al PJP.R.M. ; din partea Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez — 
E. Babiuch, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P. ; 
din partea Partidului Comunist Ro
mân — Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. ; din partea Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar — A. Pullai, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. ; din 
partea Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice — I. V. Kapitonov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La consfătuire a avut loc un 
schimb de experiență privitor la u- 
nele probleme actuale ale construc
ției de partid și la soluționarea prac
tică a acestora de către partidele 
frățești reprezentate. .

întregul curs al dezvoltării Istori
ce, au relevat participanți! la consfă
tuire, dovedește că, pe măsură ce

sporesc sarcinile și proporțiile con
strucției socialiste și comuniste, creș
te și rolul conducător al partidului 
marxist-leninist. în acest sens, înde
plinirea de către partid a rolului său 
de conducător politic al clasei mun
citoare și al tuturor oamenilor mun
cii este determinată, în mod hotărî- 
tor, de tăria partidului însuși, de ca
racterul relațiilor din interiorul par
tidului, de eficacitatea activității 
sale politice și organizatorice.

La consfătuire s-a acordat o mare 
atenție problemelor creșterii rinduri- 
lor partidului și îmbunătățirii conti
nue a compoziției sale calitative. A 
fost relevată importanța respectării 
principiului centralismului democra
tic, ca o temelie de nezdruncinat a 
unității ideologice și organizatorice, 
ca o condiție hotărîtoare a capacită
ții de acțiune a partidului. în cursul 
întîlnirii, participanți! au făcut un 
schimb de experiență în domeniul 
dezvoltării democrației interne de 
partid, al conducerii colective, ridi
cării nivelului activității comuniști
lor și disciplinei de partid. Au fost 
discutate probleme ale politicii de 
cadre, ale perfecționării formelor și 
metodelor de conducere politică a 
construcției economice și culturale, 
a organelor de stat și organizațiilor 
obștești, ale întăririi legăturilor par
tidului cu clasa muncitoare, cu toii 
oamenii muncii.

Participanții la consfătuire au a- 
preciat în mod unanim că practica 
istorică confirmă convingător carac
terul internațional și însemnătatea 
permanentă a normelor leniniste ale 
vieții de partid și a principiilor con
ducerii de către partid — care sînt 
aplicate de partidele frățești, ținin- 
du-se seama de cerințele actualității 
și de condițiile concrete ale activită
ții lor.

La consfătuire a fost evidențiată 
marea însemnătate a extinderii le
găturilor bilaterale și multilaterale 
dintre partidele comuniste și munci
torești, a consultărilor și schimbului 
de experiență în domeniul activității 
organizatorice de partid, a dezbaterii 
în comun a unor probleme actuale 
ale construcției de partid.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de lucru.

ZIARUL IRAKIAN „AL-TAAKHI":
I - - - - -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- —»

Perspective favorabile cooperării 
economice intre România și țările arabe

BAGDAD 23 (Agerpres). — Ziarul Irakian „Al-Taakhl" a inserat, 
în ediția sa din 22 ianuarie, un amplu articol, pe patru coloane, sub 
titlul „Relațiile economice româno-arabe", în care sînt prezentate mul
tiplele aspecte pe care le comportă procesul de lărgire și continuă di
versificare a cooperării economice și schimburilor comerciale dintre 
România și statele arabe.

în cursul anului 1973 — arată zia
rul — România a exportat în țările 
arabe diverse mărfuri în valoare de 
circa 175 milioane dolari, între aces
tea fiind cuprinse produse de o deo
sebită importanță economică pentru 
partenerii arabi, cum ar fi utilaje 
petroliere, cherestea, ciment, produse 
alimentare de bază, autocamioane, 
tractoare, autoturisme, combustibili 
pentru avioane cu reacție, hîrtie etc. 
Publicația irakiană menționează că 
pentru anul curent se prevede o sen
sibilă sporire a volumului schimbu
rilor comerciale româno-arabe, a că
ror valoare va atinge cifra de 350 
milioane dolari, tocmai pentru a asi
gura acoperirea cererilor p'e piața 
arabă.

în continuare se relevă că, pe 
lingă schimburile comerciale curente, 
România desfășoară largi acțiuni de 
cooperare economică cu statele arabe. 
Se precizează, astfel, că au fost

încheiate o serie de acorduri de 
cooperare economică și tehnică, vi- 
zînd construirea unor obiective in
dustriale de maximă importanță 
pentru economia națională a state
lor arabe, îndeosebi în domeniile 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice și petrochimice, prospectării 
și exploatării unor zone petrolifere 
și miniere, în domeniul agricol etc. 
Se subliniază, de asemenea, că pe 
linia colaborării în domeniul mine
lor și petrolului, România efectuează, 
în prezent, în Irak o serie de lucrări 
seismice și de foraj petrolier și că a 
sporit numărul experților și specia
liștilor români ce lucrează în țările 
arabe.

Articolul se referă, în încheiere, la 
principalele obiective de cooperare 
economică cu celelalte state arabe — 
Egipt, Algeria, Siria, Maroc, Tunisia, 
Sudan, Kuweit, Libia, R. A. Yemen.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
•__________________ v__________ .________________________________________________________________ 9________________________________ 9____________________ ;
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boiul a lăsat urme șl 
aici. La cîțiva zeci 
de metri de cortu
rile O.N.U., unul din 
stâlpii liniei de înaltă 
tensiune, care se 
tinde paralel cu 
șeaua, zace frlnt : el 
a fost distrus în cursul 
luptelor. Curentul des
tinat orașului Suez a 
fost întrerupt. In cu- 
rînd insă, cind viața 
pașnică va reintra pe 
făgașul normal, ora
șul de la extremitatea 
sudică a canalului va 
fi racordat la pulsul 
întregii vieți econo
mice a Egiptului. Iar

in- 
șo-

momentul, așa cum 
ne informează repre
zentanții autorităților, 
este pregătit prin nu
meroase măsuri în
treprinse chiar în a- 
ceste zile. Președin
tele Anwar Sadat a 
dat dispoziții pentru 
începerea imediată a 
reconstrucției 
lor din zona 
lului Suez, 
dezvoltarea 
și a dese, 
cidental. In 
bolic, noul 
Ministerului 
strucției va 
in orașul
Munca noastră, a de
clarat ing. Osman Ah
med Osman, titula
rul acestui minister, 
este în curs de des-

orașe- 
Cana- 
pentru 

Sinaiului 
deșertului oc- 

î mod sim- 
sediu al 

Recon- 
fi mutat 
Ismailia.

fășurare. Se pregătesc 
planurile necesare și 
hărțile pentru înde
plinirea directivelor. 
La Ismailia și Port 
Said au și fost trimiși 
arhitecți și ingineri 
pentru a realiza pro
iecte de reconstrucție 
in colaborare cu au
toritățile locale. Iar 
cronicile viitorului, ce 
vor consemna roade
le intensei activități 
pregătitoare pe care 
ochiul reporterului o 
înregistrează de pe 
acum, vor menționa, 

to
la

se șt explică de ce, 
in timpul celor două 
zile cit a durat de
monstrația, sute și

mii de cetățeni s-au 
adunat in jurul clă
dirii exprimindu-și 
simpatia față de ac

țiunea celor dinăun
tru.

N. PLOPEANU
Londra

START IN CAMPANIA ELECTORALĂ NIPONĂ

cu siguranță, că 
tul a inceput aci, 
km 101.

Nicolae N. LUPU
Cairo

de două zile, 
bloc „Centre 
situat in mij- 

fost 
demon-

Timp 
uriașul 
Point", 
locul Londrei, a 
teatrul unei 
strații sui-generis, cu 
scopul de a se atrage 
atenția opiniei publi
ce „asupra gravei pro
bleme a locuințelor" 
— cum se arată in 
manifestul publicat cu 
acest prilej : un nu
măr de 80 sindicaliști, 
gospodine, profesori, 
avocați, activiști sin
dicali, consilieri co
munali, arhitecți și 
ziariști au ocupat 
acest bloc de 35 de 
etaje care este ținut 
nelocuit de aproape 
11 ani, în scopuri spe
culative.

con-
1963, 
cos- 
lire

fțV*ollll C 
tat 5 
sterline, 
acestui 
multimilionarul Harry 
Hyams — care mai 
posedă alte asemenea 
42 clădiri — l-a ți
nut neocupat, pornind 
de la principiul că pe 
măsura creșterii chi
riilor sporește și va
loarea clădirii. In a- 
cest fel „Centre Point" 
a ajuns să valoreze 
azi de peste 10 oft 
mai mult decît in mo
mentul construcției.

In repetate rinduri 
consiliul orășenesc 
din cartierul londo-

nez Camden, unde se 
află „Centre Point", a 
cerut lui Hyams să-i 
închirieze clădirea 
pentru a o transforma 
in locuințe, dar aces
ta a refuzat catego
ric. Si tot în repeta
te rinduri în Parla
ment s-a discutat des
pre această „flagran
tă nedreptate", cum 
au numit-o un șir de 
dcputați. „In timp ce 
zeci de mii de cetă
țeni din această țară 
nu au unde să 
dăpostească, 
sute și mii de 
ca „Centre
care stau neocupate", 
a declarat deputatul 
David Skinner. Așa

se a— 
există 
clădiri 
Point"

Viața politică japo
neză este marcată la 
începutul acestui an 
de pregătirile in ve
derea alegerilor pen
tru Camera superioară 
a Dietei — Camera 
consilierilor. Evoluțiile 
intervenite în ultima 
vreme pe scena so- 
cial-economică au a- 
dus o notă de acui
tate în confruntarea 
dintre Partidul libe
ral-democrat (de gu- 
vernămînt) și parti
dele din opoziție. Se 
știe că în perioada 
mandatului de guver
nare a P.L.D., Japo
nia a înregistrat pe 
planul economiei creș
teri notabile, dar a a- 
cumulat concomitent 
un mare număr de 
probleme nerezolvate, 
care au fost readuse 
în prim-plan de cri
za de energie. „în 
viitoarele alegeri — 
scrie. „THE DAILY 
YOMIURI" — problema 
este dacă actualele 
nedreptăți sociale și 
inegalități, rezultat al 
politicii conservatoare 
a guvernului, vor Ii 
corectate sau nu".

S-a creat, evident, 
o situație nouă, în 
care sînt afectate ba
zele politicii P.L.D. de 
dezvoltare dinamică a 
economiei, ceea ce

contribuise, în trecut, 
în mare măsură, la 
menținerea sufragiilor 
favorabile liberal-de- 
mocraților. Acest fapt 
pare să determine a- 
precierea ziarului 
menționat că „in rin- 
durile P.L.D. există 
un sentiment de cri
ză. Soarta guvernului 
Tanaka, dacă nu chiar 
a partidului însuși, 
scrie ziarul, va fi de
cisă de alegerile din 
iunie". Și aceasta pen
tru că P.L.D. ar tre
bui să obțină mini
mum 64 de mandate 
din totalul celor 130, 
care urmează să fie 
reînnoite, obiectiv con
siderat dificil, jude
cind după ascendentul 
înregistrat de Partidul 
Comunist din Japonia 
și Partidul Socialist 
la alegerile parțiale 
din decembrie 1972.

Programul electoral 
al P.L.D., publicat zi
lele trecute, fixează 
ca prim obiectiv al 
guvernului frînarea 
spiralei inflaționiste și 
asigurarea unui ritm 
moderat, dar stabil, 
de dezvoltare a eco
nomiei. P.L.D. își 
concentrează, totodată, 
atenția asupra asigu
rării unității de ac
țiune a tuturor frac
țiunilor sale, proble

mă care va fi pe larg 
dezbătută la conven
ția anuală a partidu
lui, ale cărei lucrări 
s-au deschis la sfir- 
șitul săptămînii tre
cute.

Pe plan extern, 
strîngerea legăturilor 
cu țările din zona A- 
siei constituie unul 
din obiectivele cen
trale ale actualului 
guvern. Acestui scop 
i-a fost consacrat și 
recentul turneu al 
premierului Tanaka 
intr-o serie de țări ale 
regiunii de sud-est, e- 
veniment viu comen
tat în presă. Ziarele 
de aici consideră, în 
majoritate, că turneul 
nu constituie un 
succes al diplomației 
japoneze. „Ne temem 
că această vizită nu a 
făcut decît să ampli
fice sentimentele an- 
tijaponeze în Asia de 
sud-est, în special in 
Indonezia și Tailanda 
— scrie „MAINICHI 
DAILY NEWS". Sîn- 
tem înclinați să cre
dem că ea, mai degra
bă, a subminat, decît 
să fi consolidat, baze
le diplomației Japo
niei". Ziarul aprecia
ză că „misiunea pre
mierului Tanaka a o- 
ferit o imagine nefa
vorabilă a Japoniei —

exploatatoare a resur
selor și forței de 
muncă ieftine" de pe 
alte meridiane. „The 
Daily Yomiuri" scrie, 
în aceeași ordine de 
idei, că manifestațiile 
antijaponeze trebuie 
să constituie „un a- 
vertisment".

în ce privește parti
dele de opoziție, cri- 
ticile acestora sînt în
dreptate îndeosebi a- 
supra acelor laturi ale 
politicii guvernamen
tale care afectează 
nivelul de viață al 
populației. Opoziția a 
hotărit adoptarea unei 
atitudini comune în 
problemele prețuri
lor și inflației. în 
acest sens, P.C. din 
Japonia iși axează 
activitatea politică 
pe apărarea nive
lului de trai al 
populației. Partidul 
comunist consideră că 
problema frontului u- 
nit progresist și a gu
vernului de coaliție 
democratică a deve
nit punctul central in 
viața politică a țării, 
asupra căreia este 
concentrată atenția în
tregului popor.

în orice caz, obser
vatorii sînt unanimi 
în a aprecia că evo
luția situației econo
mice și sociale, pînă 
la alegeri, va influen
ța în mare măsură 
confruntarea electora
lă, de care depinde, în 
ultimă instanță, vii
toarea configurație a 
peisajului politic al 
tării.
Paul DIACONU
Tokio

• INVESTIȚII „SIGU
RE". Ca urmare a penurie! de 
combustibil și energie, în S.U.A. 
se constată, scrie „Paris Match", 
o reducere a tranzacțiilor bur
siere obișnuite. Investitorii ame
ricani, arată revista, preferă 
să-și plaseze fondurile în alte 
valori, considerate mal sigure. 
Astfel, investițiile anului 1973 
au cunoscut următoarea „ierar
hizare" : opere reprezentative 
ale picturii americane din seco
lul XX ; mobilier american in 
stilul secolului XVIII ; obiecte 
care se referă la istoria S.U.A. / 
pînze de Picasso ; obiecte dir 
epoca victoriană ; opere de artă 
orientală, stampe japoneze, 
sculpturi hinduse etc. Se va 
strămuta sediul tradiționalelor 
burse în lăcașurile muzeelor 7

• „STABILITATE POLI- 
Ț|CĂ“. La Hamburg există o 
agenție, probabil unica din 
lume, care oferă spre vîn- 
zare sau închiriere... insule 
pustii, situate între Atlanticul 
de nord și sudul Pacificului și 
care, după cum afirmă prospec
tul agenției, sînt accesibile din 
aer și de pe mare, dispun de 
vegetație și surse de apă, au 
climă agreabilă, nefiind afectate 
de taifunuri ori cutremure. Pen
tru ca alegerea să fie cit mal 
ușoară, agenția și-a ierarhizat 
„marfa" după punga și tempe
ramentul clientului : cea mai 
ieftină este insula Apple, din 
largul coastelor canadiene, cea 
mai scumpă este Alegranza (Ca
nare), cea mai romantică — ato
lul Aratika ș.a.m.d. Ca un ultim 
avantaj se invocă gradul înalt 
de... stabilitate politică. Să fie 
oare acesta argumentul suprem 
pentru cei cărora le este desti
nat prospectul 7

• MIOPIA SE OPE
REAZĂ. într-o clinică din 
Moscova, un colectiv de medici 
a reușit să corecteze miopia cu 
ajutorul operației. După cum a 
declarat profesorul Ș.N. Fiodo- 
rov, șeful colectivului, operația 
se efectuează în două etape. în 
prima etapă este întărit stratul 
exterior al globului ocular, iar 
apoi chirurgii schimbă curbura 
corneei, redînd astfel pacientu
lui Întreaga capacitate vizuală.

• SE ÎMBOGĂȚEȘTE 
JURISPRUDENȚA ? Acu- 
zată de a fi mușcat trei persoa
ne și de a fi provocat un șir de 
stricăciuni, o mică maimuță, de 
60 de cm înălțime, Pepita, a- 
parținînd unui cetățean din lo
calitatea Antofagasta (America 
Latină), a fost condamnată la 
„detențiune perpetuă". în fața 
tribunalului, „apărarea" a invo
cat nn șir de circumstanțe ate
nuante, în primul rînd faptul că 
maimuța... nu și-a mai putut 
controla nervii, ca urmare a con
sumării unui sandviș foarte con
dimentat în bucătăria unui ve
cin, unde pătrunsese, ce-i drept, 
prin efracție. în ciuda argu
mentelor aduse, sentința a ră
mas definitivă, maimuța urmînd 
a fi ținută în lanțuri pe viață, 
în grădina zoologică din locali
tate. întrebarea este : va fi so
cotită oare originala sentință ca 
obiect de jurisprudență 7

• FĂRĂ AUTOMOBI
LE... DIN 1959. Mica stațiu
ne elvețiană Zermatt, străjuită 
de impunătorul masiv Matter
horn, nu a avut de suferit de pe 
urma reducerii traficului auto — 
așa cum s-a întîmplat cu alte 
stațiuni — pentru simplul motiv 
că accesul automobilelor a fost 
interzis aici... încă din 1959. 
Afluența turistică sporind în ul
timii ani, s-a pus, la un moment 
dat, problema amenajării unei 
șosele. După dezbateri înfier- 
bîntate, cu ecouri în întreaga 
țară (însăși televiziunea elve
țiană a dedicat o emisiune „Șo
selei din Zermatt"), în cele din 
urmă au avut cîștig de cauză 
adepții protejării stațiunii de 
„asaltul" benzinei. Așa se face 
că, acum, cei care vor să ajun
gă la Zermatt merg cu mași
nile pînă în localitatea Tasch, la 
circa 5 kilometri, de unde iau 
un trenuleț electric cu vagoane 
roșii. Iarna la Zermatt prive
liștea rămîne, în continuare, 
neschimbată : sănii vechi trase 
de cai, folosite ca taxiuri, pîrtii 
de ski pînă-n pragul caselor...

• PROFANII Șl IDEILE 
ȘTIINȚIFICE. Economiștii de 
la Universitatea din Aston (An
glia) au efectuat un experiment 
interesant, bazat pe presupune
rea că o idee tehnică și științi
fică originală poate proveni nu 
numai din rîndurile specialiști
lor. Ca urmare, ei s-au adresat 
cititorilor unui ziar de seară 
solicitîndu-i să le comunice 
orice idee cu aplicații științifice 
sau tehnice. în primele șase 
săptămîni s-au primit 2 200 de 
propuneri, din care doar 800 s-au 
dovedit a fi utopice sau nefolo
sitoare. Un experiment menit să 
nu dezmintă presupunerile eco
nomiștilor englezi care au și 
mijlocit lansarea pe piață a 
cîtorva zeci de produse noi ba
zate pe aceste idei.
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