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• Noutăți în sectorul 
serviciilor publice

• Din iarnă satul își 
pregătește recolta

• Căutări și cristali
zări în repertoriul 
teatrelor de amatori

• Rubricile noastre : 
Telex cetățenesc; 
Faptul divers; „Scîn- 
teia" pe urmele 
„Scînteii"; Răsfoind 
presa străină; Sport

LA INVESTIȚII

Un moment important in dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie româno-iordaniene

VIZITA MAIESTĂȚII SALE REGELE RUSSEN IRN TALAL
AL REGATULUI HAȘEMIT AL IORDANIEI

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a sosit, în Capitală, în- 
tr-o vizită oficială în țara noas
tră, Maiestatea Sa Regele Hus
sein Ibn Talal al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei.

Această primă întîlnire la ni
vel înalt româno-iordaniană, ex
presie a evoluției ascenden
te a legăturilor dintre cele două 
state și popoare, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internaționale, 
este salutată cu satisfacție de o- 
pinia publică din țara noastră.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe Aeroportul internațional Oto- 
peni. Pe frontispiciul aerogării 
erau arborate drapelele de stat 
ale României șl Iordaniei, care 
încadrau portretele președinte
lui Nicolae Ceaușescu și regelui 
Hussein Ibn Talal ; pe mari pan
carte se aflau înscrise, în limbi
le română și arabă, urările: 
„Bun venit în Romania Maies
tății Sale Regele Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei, Hussein Ibn 
Talal1*, „Trăiască prietenia din
tre poporul român și poporul ior
danian".

în întîmpinarea șefului statu
lui iordanian au venit Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
ciliului de Stat, Emil Bodnaraș,

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
general de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, alți membri ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
generali.

Era de față ambasadorul Româ
niei în Regatul Hașemit al Ior
daniei, Mihai Levente.

La ora 14,05, aeronava a ate
rizat.

La coborirea din avion, regele 
Hussein este salutat cu cordiali
tate de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
își string îndelung mîinile.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui Hus
sein.

Suveranul iordanian prezintă 
apoi președintelui Consiliului de 
Stat al României personalitățile 
care îl însoțesc în această vizită : 
Zaid Al-Rifai, prim-ministru, ge
neral Amer Khammash, consi
lier politic al Maiestății Sale Re
gale, Zuhair Mufti, ministrul de
(Continuare In pag. a IlI-a)

La soeire pe aeroportul Otopenl

perioadă
Accentuînd importanța deosebită 

ce se cere acordată adîncirii latu
rilor de eficiență în îndeplinirea 
planului de investiții în cel de-al 
patrulea an al cincinalului, trebuie 
totuși subliniat că obiectivul fun
damental al activității factorilor 
din acest domeniu este conferit de 
imperativul major al respectării ri
guroase a termenelor de punere In 
funcțiune la toate capacitățile pla
nificate. „Este necesar să se acțio
neze mai energic pentru scurtarea 
termenelor de execuție a lucrărilor 
de investiții și introducerea cit mai 
rapidă în circuitul economic a 
noilor capacități" — sintetiza tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Ple
nara comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, această sar
cină economică de mare răspun
dere.

Obiectivele acestui an în dome
niul investițiilor sînt bine cunoscu
te. Chintesența lor este cu clari
tate exprimată In prevederile pla
nului național unic de dezvoltare 
pe 1974, potrivit cărora, mai mult 
de o treime din sporul producției 
industriale urmează să fie realizat 
pe baza capacităților noi planifica
te să intre în funcțiune. Iată de ce 
îndeplinirea integrală a sarcini
lor din domeniul investițiilor și, 
cu prioritate, darea In exploa
tare la termen sau chiar mai 
repede a tuturor celor 450 ca
pacități industriale importante și 
a celor 85 capacități agrozooteh
nice și de îmbunătățiri funciare 
prevăzute în acest an se detașează 
ca o sarcină de deosebită comple
xitate și mare responsabilitate 
profesională și politică.

Un prim fapt îmbucurător: In 
această primă lună a anului, pe 
multe șantiere lucrările au de
butat sub auspiciile unui stăruitor 
efort, subordonat efectuării ritmice 
a operațiunilor de construcții și 
montaj tehnologic și respectării, 
deopotrivă, a stadiilor fizice și a 
termenelor prevăzute în graficele 
de execuție. Chiar și un succint 
tur de orizont pe șantierele Trus
tului de construcții industriale din 
Ploiești este revelator : la lucrările 
de dezvoltare de la Combinatul 
petrochimic Brazi, Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Valea 
Călugărească, întreprinderea de 
anvelope „Victoria" din Florești, 
întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia, rafinăriile din Ploiești 
și Teleajen au fost adoptate, din 
vreme, măsuri ample, pe multiple 
planuri, în scopul asigurării inte
grale a forței de muncă, aprovizio
nării ritmice, în flux continuu, cu 
materiale a acestor șantiere. De o 
atenție specială s-a bucurat pro
blema utilajelor și echipamentelor 
tehnologice. Pentru a se preveni 
neajunsurile întîmpinate, nu o dată, 
anul trecut, constructorii ploieșteni 
au pus bazele unui strîns contact 
cu fiecare furnizor in parte, vizind 
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cunoașterea îndeaproape a stadiu
lui de execuție și de livrare, în 
condiții calitative superioare a tu
turor utilajelor. în același timp, 
colaborarea cu fiecare dintre be
neficiarii în cauză a fost intensifi
cată ; s-a stabilit, concret, modul in 
care aceștia vor participa la gră
birea ritmului de montaj tehnolo
gic, într-o măsură mai mare decil 
pînă în prezent.

Bineînțeles, asemenea eforturi, 
care pot fi intîlnite și pe alte șan
tiere, au și dat primele rezultate 
In sensul dării In exploatare a u- 
nor obiective și capacități produc
tive. Astfel, în acest început de 
an au intrat în funcțiune fabricile 
de plăci aglomerate din lemn de 
la Comănești, Sebeș, Sinnicolaul 
Mare și Focșani. Totodată, se află 
lntr-un stadiu avansat de desfășu
rare a probelor tehnologice insta
lația de piroliză de la Combinatul 
petrochimic Pitești, fabrica de a- 
moniac de la Combinatul de în
grășăminte azotoase din Slobozia, 
o serie de capacități noi de la în
treprinderea „Victoria" din Călan, 
de la Fabrica de rulmenți din Ale
xandria ș.a.

Pe bună dreptate se poate apre
cia că cerința : „Fiecare capacitate 
de producție să fie pusă in func
țiune la termen sau in devans" a 
devenii cuvintul de ordine pentru 
constructorii și beneficiarii de in
vestiții, pentru toți ceilalți factori 
din acest domeniu. Acestei sarcini 
trebuie să 1 se răspundă, pretutin
deni, printr-o maximă concentrare 
a întregului potențial uman și teh
nic de care dispun organizațiile de 
construcții, printr-o riguroasă res
pectare a obligațiilor ce revin be
neficiarilor și proiectanților, fur
nizorilor de utilaje șl materiale de 
construcții, in vederea executării 
într-un ritm înalt a lucrărilor pe 
șantiere. De altfel, primul tri
mestru al anului poate și tre
buie să constituie etapa unui 
intens „vîrf" de activitate, re
flectat atit în obținerea unui 
volum cit mai mare de lucrări 
de construcții și montaj tehnologic, 
cit și în punerea în funcțiune, la 
termen și chiar în devans, a unui 
important număr de obiective de 
Investiții. Deși această sarcină este 
valabilă pentru toți constructorii, 
facem o remarcă specială pentru 
Trustul de construcții industriale 
șl agrozootehnice din București, 
trusturile din Craiova, Brașov și 
Cluj care au de realizat, împreună 
cu subantreprizele lor, mai mult 
de jumătate din numărul total al 
punerilor în funcțiune ce revin 
unităților Ministerului Construcții
lor Industriale.

Pentru ca activitatea constructo
rilor și montorilor să se deruleze, 
din zi în zi, mai bine, cu mai mult 
spor, e necesar să se aplice cu per-
(Continuare In pag. a H-a)

Vizită protocolară
Inminarea unor înalte distincții română și iordaniană
Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn 

Talal al Regatului Hașemit al Ior
daniei a făcut, în cursul zilei de 
marți, o vizită protocolară președin
telui Consiliului ' ~ ~
cii Socialiste 
Ceaușescu.

Convorbirea
Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Regele Hussein Ibn Talal, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, prefațînd un fructuos dia
log între cei doi șefi de stat, în fo
losul popoarelor român și iordanian, 
al cauzei păcii în lume, înțelegerii 
și cooperării între națiuni.

Au participat Ilie Verdeț, Ion Pă
țan, George Macovescu, general-co
lonel Ion Gheorghe, Vasile Pungan 
și Mihai Levente.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Zaid Al-Rifai, general Amer 
mash, Zuhair Mufti, Khalil 
general Zaid Bin Shaker și 
dier Abboud Salem.

în Încheierea întrevederii 
loc ceremonia decorării suveranului 
hașemit cu Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România", clasa I, și

de Stat al Republi- 
România, Nicolae

dintre președintele

Kham- 
Salem, 
briga-

■ avut

a președintelui Consiliului de Stat 
al României cu „Colanul lui Al-Hus- 
sein Bin Aii".

Adresîndu-se Maiestății Sale Re
gele Hussein, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Doresc să vă 
inminez cea mai inaltă decorație a 
Republicii Socialiste România, ca 
semn al prețuirii pe care v-o pur
tăm, al relațiilor de prietenie dintre 
popoarele noastre.

Cred că aceasta vă va reaminti 
întotdeauna de vizita in România 
prietenă, de faptul că poporul ro
mân dorește să dezvolte relații de 
colaborare in toate domeniile de ac
tivitate cu poporul iordanian".

„îmi face o deosebită plăcere — 
a subliniat, la rîndul său, suveranul 
hașemit — să vă inminez cea mai 
inaltă distincție iordaniană, care ex
primă aprecierile noastre față de 
dumneavoastră, grija personală și a 
poporului nostru pentru prietenia ce 
există intre țările și națiunile noas
tre, dorința de a o dezvolta".

După acest moment solemn, cei 
doi șefi de stat au ciocnit o cupă de 
șampanie, toastînd ‘pentru consoli
darea relațiilor dintre poporul ro
mân și poporul iordanian.

Convorbiri oficiale
ÎN VALEA JIULUI.*

între președintele Nicolae Ceaușescu
și Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn Talal

La Palatul Consiliului de Stat au 
avut loc, marți după-amiază, convor
birile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Ior
daniei.

în acest cadru a avut loc un larg 
schimb de vederi privind stadiul ac
tual și de perspectivă al relațiilor 
dintre România și Iordania, precum 
șl in probleme actuale ale vieții in
ternaționale, îndeosebi referitoare la 
situația din Orientul Mijlociu.

Convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat s-au desfășurat sub semnul

sentimentelor de stimă și prietenie 
ce caracterizează raporturile dintre 
popoarele român și iordanian, al do
rinței reciproce de a promova, pe 
multiple planuri, colaborarea între 
cele două țări, de a contribui la con
solidarea cursului pozitiv din viața 
internațională, la afirmarea în lume 
a unor relații noi, a unui climat de 
pace și securitate, încredere și con
lucrare pașnică între state, în cadrul 
căruia să fie asigurat progresul ge
neral al fiecărei națiuni.

★

începute în prezența președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So-

Importante sporuri
la producția de cărbune

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
Președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, a oferit 
dineu oficial, în saloanele 
Consiliului de Stat, în

de Sîat
România, 
marți un 
Palatului 
onoarea 

Maiestății Sale Regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Iorda
niei.

La dineu au participat Emil Bod
naraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană. Gheor

ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu. Florian
Dănălache. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupii, Dumitru Po- 

Răutu, Gheorghe 
Voitec, Constantin 
Burtică, Mihai Da- 
Ion Pățan, Ștefan

pescu, Leonte
Stoica, Ștefan
Băbălău, Cornel 
lea, Ion Ioniță,
Andrei. Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex-

terne, alți membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale, reprezentanți de frunte ai vie
ții noastre științifice, culturale și 
artistice, generali, precum și amba
sadorul țării noastre în Regatul Ha
șemit al Iordaniei.

Au luat parte personalitățile ofi
ciale care îi însoțesc pe suveranul 
hașemit în vizita sa — Zaid Al-Rifai, 
general Amer Khammash, Zuhair

Mufti, Khalil Salem, general Zaid 
Bin Shaker, brigadier Abboud 
lem.

Au fost intonate imnurile de 
ale celor două țări.

în timpul dineului, care 
fășurat într-o 
prietenească, 
Ceaușescu și 
rostit toasturi.

Sa-

stat

des-s-a 
cordială.
Nicolae

atmosferă 
președintele 
Regele Hussein au

Toastul președin tel ui
Ceaușescu

sa- 
ve-

în

Maiestate,
Domnule prim-ministru.
Domnilor,
Este pentru mine o deosebită 

plăcere să dau glas sentimentelor 
de prietente cu care ați fost întîm- 
pinați astăzi pe pămîntul țării 
noastre și să vă adresez, în numele 
Consiliului de Stat, al guvernului, 
precum și al meu personal, un 
lut călduros și urarea de bun 
nit în România.

Vizita pe care o efectuați
România constituie expresia rela
țiilor de colaborare și prietenie 
dfntre poporul român și poporul 
iordanian. în același timp, consi
der că ea constituie și o expresie 
a dorinței reciproce de a extinde 
și în viitor această colaborare în 
toate domeniile de activitate. Ceea 
ce am realizat pînă acum în dome
niul colaborării economice, tehni- 
co-științifice și culturale constituie 
de fapt numai un început. Sperăm 
că vizita, convorbirile pe care le

avem cu acest prilej vor evidenția 
noi posibilități și vor marca 
moment 
viftoare

Trăim 
țională 
transformare. Asistăm la un în
ceput de destindere, de afirmare 
tot mai puternică a dorinței de 
colaborare dintre popoare. Desigur, 
nu putem face abstracție de faptul 
că pentru a realiza o reală des
tindere în viața internațională, 
pentru afirmarea cu putere a prin
cipiului egalității, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, al neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc tre
buie depuse încă eforturi susți
nute.

în Europa s-au realizat anumiți 
pași pe această cale ; s-a început 
conferința europeană și sînt per
spective pentru încheierea cu suc
ces a acesteia, ceea ce va marca, 
fără îndoială, un moment istoric

un 
important în colaborarea 
dintre țările noastre, 
într-o perioadă interna- 
cînd lumea e în plină

(Continuare in pag. a Ill-a)

Toastul Maiestății Sale
Regele Hussein

Stimate prieten,
Domnule președinte,
Permiteți-mi să exprim profun

dele mele sentimente, ale persoa
nelor care mă însoțesc, pentru 
înalta ospitalitate găsită în țara 
dumneavoastră prietenă, dragă, 
pentru această vizită care mi-a dat 
prilejul de a mă întîlni cu dum
neavoastră, domnule președinte, cu 
oamenii de stat din țara dumnea
voastră.

Doresc să vă transmit, în nu
mele Iordaniei, sentimentele noas
tre deosebite și aprecierea bună 
despre relațiile existente și să ex
prim speranța și dorința noastră 
sinceră de a dezvolta aceste le
gături în toate domeniile de acti
vitate; exprim, totodată, aprecierea 
noastră deosebită față de stimata 
dumneavoastră persoană, pentru 
rolul deosebit pe care-1 aveți în 
conducerea mărețului dumnea
voastră stat, pentru făurirea unei 
lumi mai bune, a unui viitor mai 
bun pentru întreaga omenire.

în ceea ce privește principiile 
pe care le-ați amintit, domnule 
președinte, aceste principii le apă
răm și noi cu toată strictețea ; ele 
sînt și principiile noastre. Noi 
vrem, ca și dumneavoastră, să 
ajungem la aceleași scopuri, ia 
aceleași rezultate pentru poporul 
nostru, Ia o lume mai bună. Noi 
credem și avem convingerea că 
facem parte din aceeași familie; 
susținem și credem în necesitatea 
creșterii rolului Organizației Na
țiunilor Unite, credem, de aseme
nea, în necesitatea ca statele să se 
respecte reciproc, să colaboreze, pe 
această bază, să respecte indepen
dența în interesul lor, pentru ridi
carea omului pe o treaptă supe
rioară, pe care o merită, pentru o 
viață mai bună și un trai mai fe
ricit. în ceea ce privește zona din 
care vin și despre care ați vorbit, 
avem aprecieri deosebite pentru 
politica dumneavoastră înțeleaptă, 
pentru atenția cu care dumnea-

(Continuare in pag. a XlI-a)

cialiste România și a suveranului 
Regatului Hașemit al Iordaniei, in 
cursul după-amiezii de marți au avut 
loc convorbiri româno-iordaniene la 
care au participat :

Din partea română — Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
general-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Mihai 
Levente, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Regatul Hașemit 
al Iordaniei ;

Din partea iordaniană — Zaid Al- 
Rifai, prim-ministru, general Amer 
Khammash, consilier politic al Ma
iestății Sale Regale, Zuhair Mufti, 
ministru de stat pentru afacerile 
externe, Khalil Salem, președintele 
Consiliului Național al Planificării, 
general Zaid Bin Shaker, șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate, bri
gadier Abboud Salem, comandantul 
Forțelor Aeriene Regale.

într-un spirit de înțelegere reci
procă, au fost examinate o serie de 
căi și mijloace de extindere a cola
borării româno-iordaniene în diferite 
domenii de activitate.

DEVA (Corespon
dentul „Scînteii", Sa
bin Ionescu). — In 
toate exploatările mi
niere din Valea Jiului, 
activitatea se desfășoa
ră sub semnul unei 
entuziaste întreceri, 
care se soldează cu 
producții superioare 
celor planificate. Tre
buie subliniat faptul 
că prețioasele iniția
tive „Două cicluri în 
plus pe lună în aba-

tajele frontale" a bri
găzii Eroului Muncii 
Socialiste, Petre Con
stantin, de la Lupeni, 
și „Patru cîmpuri pe zi 
și aripă în abatajele 
cameră", lansată de 
brigada lui Petru Ro
man de la Aninoasa — 
care au fost preluate 
in acest an de tot mai 
multe colective de mi
neri — au adus o con
tribuție hotărîtoare la

depășirea sarcinilor de 
plan pe ansamblul Văii 
Jiului cu peste 10 800 
tone cărbune în 28 de 
zile din luna ianuarie 
a.c. în clasamentul în
trecerii în această pe
rioadă, primele locuri 
sint ocupate, în ordi
ne, de minerii de la 
Vulcan, Paroșeni și A- 
ninoasa, care au înre
gistrat cele mai valo
roase realizări.

Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
PAGINA A V-A

CARTEA
PAGINA A IY-A

ne organizăm viața
deplină concordanță cu

In timpul convorbirilor oficiale
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FAPTUL, r

DIVERS
Veronica 
trăiește

Dimineața, cînd să plece la 
serviciu, Gheorghe Dincă (stra
da Păcii — Slatina) a zărit sub 
scara de la intrarea In bloc o 
sacoșă. Și — în sacoșă — o fetiță 
de numai două săptămîni. O- 
mul a dus fetița în casă și i-a 
dat primele îngrijiri, după care 
a depus-o la maternitatea spi
talului din Slatina. Aici, inspi- 
rîndu-se din titlul filmului pen
tru cei mici, aflat pe ecran, per
sonalul medical i-a pus fetiței 
numele Veronica. Pe ecran, fil
mul actual se cheamă „Veronica 
se întoarce". Fericiți am fi dacă 
cea care și-a părăsit fetița, în- 
tr-un moment de rătăcire, aflind 
unde se află și ducîndu-se să 
și-o ia acasă, am reveni cu un 
alt „fapt" intitulat : „Mama se 
întoarce".

In evidența 
dv.

Miliția municipiului București 
a inițiat o acțiune privind mo
dul in care este ținută evidența 
populației de către unele admi
nistrații de clădiri. Acțiune bi
nevenită, pentru că, pe lingă 
multe lucruri bune și la locul 
lor, a constatat și faptul că, din 
cele 11399 persoane trecute in 
cărțile de imobil controlate, nu 
mai puțin de 144S nu erau cu 
actele „la zi" : fie că aveau bu
letinele expirate sau deteriora
te, fie că nu aveau trecută gru
pa sanguină, fie că, pur și sim
plu, nici nu figurau in cărțile 
de imobil. Omisiuni mărunte, 
dar in limbajul legii numite 
„contravenții" și sancționate ca 
atare. Tot ca atare vă supunem 
atenției acest semnal, să-l aveți 
in „evidența" dv.

Știa el♦ 
de ce nu 
se legitima

IIIMPERATIVUL ECONOMIC Al DECADEIII
CE E NOU ÎN CONSTRUCȚIA

ȘI VÎNZAREA LOCUINȚELOR ?

pe 
zile, 
ga* 

agi- 
de 

în-

Cititorul își amintește, 
poate, că ziarul nostru a 
publicat, mai demult, un 
articol despre o iniția
tivă a organizației de 
partid de la Rafinăria Te- 
lea.jen-Ploiești. Intitulată 
„Imperativul economic al 
decadei", ea a avut drept 
scop să concentreze, 
rînd, timp de zece 
atenția agitatorilor, a 
zetelor de perete, 
tației vizuale, stației 
radioamplificare — a
tregului arsenal al muncii 
politice de masă — asupra 
celor mai importante o- 
biective economice pe care 
le are de înfăptuit colec
tivul rafinăriei. Reintorși 
în rafinărie, sîntem în mă
sură să comunicăm noi 
date despre eficiența iniția
tivei.

— Ce experiență am cîș- 
tigat în șase luni de cînd 
organizăm această acțiu
ne politico-educativă de 
masă ? In primul rînd, că 
după ce am conturat clar 
căile susținerii prin aceste 
mijloace a unui obiectiv 
trebuie să perseverăm în 
continuare pentru realiza
rea tui, ne spunea tovară
șul Alexandru Ștefan, 
cretarul 
partid 
amintiți 
perativ" 
rea consumurilor 
fice de materii prime. A- 
tunci, consumurile speci
fice de materiale, energie 
electrică și combustibil în
registrau depășiri față de 
prevederi cu 5—10 la sută. 
Prin măsuri tehnico-orga- 
nizatorice susținute. prin 
Intensificarea muncii poli
tice de masă consacrată 
dezvoltării răspunderii co
muniste față de avuția so
cialistă, ele au fost redu
se cu 10 la sută, deci la 
cotele normale. îmbunătă
țirii disciplinei tehnologi
ce și de producție, următo
rul obiectiv al „imperati
vului", i-a fost subordo- v. _ _ _ _

se- 
comitetului de 

din rafinărie. Vă 
că primul „im- 
a fost reduce- 

speci-

nat, de asemenea, un 
complex de măsuri politi- 
co-orgariizatorice : adună
rile de partid au dezbătut 
teme importante privind 
creșterea răspunderii fie
cărui comunist, a tuturor 
muncitorilor și tehnicieni
lor față de buna funcțio
nare a instalațiilor ; agi
tatorii au organizat convor
biri, în care au demonstrat 
cu date și fapte concrete 
necesitatea supravegherii 
mai atente a utilajelor, a 
folosirii integrale a celor 
480 de minute de lucru etc. 
în semestrul al doilea al

tui prim bilanț, care pre
fațează, desigur, o suită de 
noi acțiuni în sprijinul o- 
biectivelor anului economic 
1974. O vizită prin secții o- 
feră o imagine concluden
tă în acest sens.

Un obiectiv ambițios re
ține în aceste zile atenția: 
ridicarea nivelului tehnic 
al fabricației pentru 
lorificarea la un nivel 
perior a fiecărei tone 
țiței. După cum am
informați, acțiunea coincide 
cu aplicarea unei soluții 
propuse de un colectiv de 
muncitori. și ingineri pen-

va- 
su- 
de 

fost

momente la care am «sis
tat : la secția 1 tehnologi
că, agitatorul Virgil Căpă- 
toiu a demonstrat munci
torilor că prin recondițio- 
narea ventilelor se econo
misesc lunar peste 12 000 
de lei. La instalația de 
aditivi, in care se reali
zează 7 tipuri de produse 
de chimie organică și unde 
procesul tehnologic nu se 
respecta cu exactitate, dr. 
lng. Dumitru Iorga, direc
torul rafinăriei, a organi
zat o convorbire pe tema 
„Slaba urmărire a parame
trilor de funcționare —

VIAȚA DE PARTID
■nulul trecut, absențele ne
motivate și învoirile de la 
serviciu s-au redus față 
de prima parte a anului cu 
50 la sută, iar avariile in 
instalații au fost înlătura
te. Amintind acest succes, 
subliniez implicit și mare
le rol, eficiența muncii po
litice de masă desfășurată 
în sprijinul întăririi disci
plinei muncitorești. Re
zultate bune s-au obținut 
și prin acțiunile ce au a- 
vut ca obiectiv creșterea 
productivității muncii. îm
bunătățirea calității pro
duselor, folosirea integra
lă a capacităților de pro
ducție, ridicarea calificării 
și perfecționarea pregăti
rii cadrelor etc. Cu alte 
cuvinte, la sfîrșitul anului 
1973 prevederile de plan la 
producția globală, produc
ția marfă, productivitatea 
muncii au fost mult depă
șite, s-au realizat econo
mii de materiale, combus
tibil și energie electrică în 
valoare de peste 4 milioa
ne de Iei, a fost îmbună
tățită calitatea produse
lor.

Punem punct aici aces-

tru îmbunătățirea func
ționării instalațiilor, prin 
introducerea unor cristaii- 
zatoare ce măresc supra
fețele de răcire. avind 
drept consecință creșterea 
randamentului lor cu 2 la 
sută. In prezent, cele 12 
organizații de bază stabi
lesc măsuri menite să de
clanșeze o acțiune de du
rată, cu participarea în
tregului colectiv pentru 
modernizarea proceselor 
tehnologice în scopul în
lăturării pierderilor și re
ducerii cheltuielilor de pro
ducție, unul din obiective
le centrale ale întrecerii 
socialiste desfășurate in a- 
cest an de petroliști.

Acțiunea este temeinic 
și metodic susținută prin 
munca politică de masă. 
Cei 200 de agitatori și în 
primul rînd cadrele de 
conducere poartă convor
biri, organizează dezba
teri cu țintă precisă, a- 
ducînd argumente convin
gătoare în favoarea părerii 
că la fiecare loc de 
că se poate munci 
bine, mai economic, 
dau, succint, doar

mun- 
mai 
Re

ci tev»

sursă de pierderi". Discu
țiile s-au purtat pe baza 
fișelor de operare în care 
sînt trecute rezultatele fie
cărei formații de lucru și 
din care rezultă clar că 
numai neatenția și slaba 
supraveghere a instalațiilor 
duc la pierderi. La secția 2 
tehnologică, agitatorul Cos- 
tică Popescu, prin calcule 
concrete, a demonstrat o- 
peratorilor că prin refolosi- 
rea în procesul de fabrica
ție a materialelor auxiliare 
se pot obține anual 700 tone 
de abur.

O atenție deosebită acor
dă organizația de partid 
agitației vizuale. în insta
lații au fost montate pa
nouri cu texte concrete, 
mobilizatoare : „Respectînd 
regimul tehnologic (rații
le de solvent, temperaturi, 
presiuni) obținem ulei cu 
puncte de congelare scă
zute, reducîndu-se anual 
consumul de aditivi cu 
300 000 de lei". O altă che
mare, în secția 1, atrage a- 
tenția că „Prin depășirea 
consumului de acid sulfu
ric cu 1 la sută, în cursul 
unui an, nu se pot rafina

1 600 tone de ulei sau 8 000 
tone de petrol" etc.

Sistematic sînt folosite ți 
gazetele de perete. De cu- 
rînd a apărut o nouă edi
ție ce cuprinde, pe lîngă ar
ticole despre experiența 
fruntașilor, o rubrică in
titulată „Dialog tovărășesc", 
prin intermediul căreia 
comitetul de partid, birou
rile organizațiilor de bază 
comunică muncitorilor cum 
au fost aplicate propune
rile lor. Stația de radioam
plificare, care zilnic con
sacră o oră „Imperativului 
economic", a inaugurat noi 
rubrici : „Din experiența 
mea în reducerea cheltu
ielilor", „Buletinul cotidian 
de informații", „Numără
toare inversă" etc. Tn ace
lași timp, foaia volantă in
titulată „Curierul imperati
vului" inserează în detaliu 
rezultatele obținute ; la ru
brica „Albe și negre", cum 
este lesne de înțeles, sînt 
evidențiați cei care reali
zează economii și criticați 
risipitorii.

Dar care sînt planurile 
de viitor ? „In perspectivă, 
spunea secretarul comite
tului de partid din rafină
rie, pornind de la cele 
realizate, vom insista asu
pra rezervelor interne care 
oferă noi posibilități de 
perfecționare a proceselor 
tehnologice, creșterea cali
tății și reducerea prețului 
de cost. Ne gîndim, de a- 
semenea, avînd în vedere 
că ceea ce ne propunem in 
viitor va fi mai greu de 
realizat, să trecem de la 
•«Imperativul economic al 
decadei» Ia «imperativul e- 
conomic al lunii». Astfel 
vom susține, credem, mai 
eficient marea întrecere 
socialistă care a pornit 
pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe 1974 — 
etapă importantă în reali
zarea cincinalului înainte 
de termen".

Vasile MIHAI
-J

I— Alo, miliția 7 Aici Secția I 
drumuri și poduri Satu-Mare. E I 
la noi, la poartă, un individ ca- | 
Ire zice că-i „procuror", dar nu 

vrea să se legitimeze. ;
— Venim imediat. ;

IȘi tot imediat s-a văzut că • 
„procurorul" nu era altul decît I 
Iosif Obernauer, din Baia Sprie, I 
care era pe cale să-și „procure" | 

Izece mii de lei pentru înlesnirea . 
unei tranzacții imobiliare între I 
două părți „recunoscătoare" : un I 

I inginer de la sus-pomenita secție ' 
de drumuri și poduri și un cetă- I 
țean din Turda. Cînd cei doi I 
aflară că la mijloc e ceva necu- I 

Irat cu „mijlocitorul" lor, răma- ■ 
seră cu gurile căscate. Mai bine I 
așa, decît cu... buzunarele goale. |

I Nimeni nu-și |
face singur 
dreptate i

Simton Țirlea din Sebeș 
(str. M. Kogălniceanu 46) era I 
supărat foc pe cumnatul său, I 
loan Lazăr, din Săsciori. Cau- | 
za: împărțirea unei moșteniri . 
de la mama sa (aflată incă in I 
viață !). Ca primă răzbunare, a | 
dat foc la șura cumnatului. Au 
sărit vecinii, au stins focul, dar I 
paguba tot se ridică la peste I 
6 000 lei. In fața organelor de I 
miliție, S. Tirlea și-a mai văr- . 
sat o dată... focul, declarmd I 
textual: „Nu mă las. Pentru | 
moștenirea asta sînt in stare 
de orice". Chiar de orice ? :

Al naibii 
motan!... .

Deși nu lucra nicăieri, Ilie I 
Marin, din comuna Galicea (Vîl- 
cea), își găsise o îndeletnicire I 
bănoasă din cumpărarea și re- I 
vinzarea, la preț de speculă, a I 
tot ce-i cădea in mină, inclusiv . 
țuică. Surprins în flagrant de- I 
lict, miliția i-a pus sigiliu pe un | 
butoi plin cu țuică. La numai 
citeva zile, sigiliul s-a găsit rupt I 
și țuica „evaporată". In fața I 
instanței, I. M. a dat vina pe... I 
motanul din casă, precum că ■ 
„afurisitul" s-a jucat pe lingă I 
butoi și a dezlipit sigiliul. Dar | 
cum s-a dovedit că motanul n-a 
putut să dea de dușcă atîta țui- I 
că și nici n-a putut depune un I 
„mieunat" în apărare, stăpinul I 
lui s-a ales cu un an de închi- • 
soare. Al naibii motan 1.»

• •La investiții
perioadă de vîrf

(Urmare din pag. I)

— Da, sint cîteva noutăți — ține să ne precizeze tovarășul lng. Ștefan 
Rădulescu, director in direcția de specialitate a Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare (C.P.C.P.). Construcția de locuințe pro
prietate personală cunoaște in 1974 o dezvoltare puternică ; în întreaga 
tară se vor construi peste 57 300 de apartamente. O noutate o constituie 
faptul că majoritatea locuințelor proprietate personală — circa 90 la 
sută — vor fi construite cu gradul de confort I și II. La cerere — vor 
fi construite și apartamente cu grad de confort III.

— In care județe s-au prevăzut, pentru acest an. cele mai multe 
construcții de locuințe proprietate personală ?

— In majoritatea. în municipiul București, de pildă, 16 884. In ju
dețele Cluj — 2 693, Timiș — 2 308, Prahova — 2 287, Constanța — 1 881, 
Brașov — 1 728, Mureș — 1 697, Sibiu — 1 613 etc. Pentru a veni în 
sprijinul cetățenilor, in vederea ușurării operațiunilor de contractare, 
in unele județe ca Mureș, Prahova, Timiș și în unele sectoare ale mu
nicipiului București birourile I.J.C.V.L. (fost O.C.L.P.P.) șl C.E.C. 
funcționează în aceeași clădire.

— Dar vinzarea locuințelor din fondul de stat cum se desfășoară T
— Pe baza experienței clștigate în primele luni, comisiile de eva

luare și-au îmbunătățit mult activitatea. Ele determină acum cu mai 
multă operativitate și exactitate elementele care stau la baza stabilirii 
prețurilor de vînzare Pînă în prezent există, în întreaga țară, un fond 
evaluat de peste 70 000 apartamente. Ca urmare, se constată o intensi
ficare a opțiunilor populației pentru cumpărare. Peste 6 500 de cetă
țeni și-au cumpărat, pînă la 15 ianuarie, apartamentele din fondul de 
stat în care erau chiriași. Numai în prima jumătate a lunii ianuarie 
au fost vîndute, spre exemplu, peste 500 de locuințe. Cele mai multe 
cumpărări s-au înregistrat în Capitală, precum și în județele Timiș, 
Iași, Prahova, Constanța. Mureș. Dîmbovița ș.a. O ultimă noutate : 
urmează să fie definitivată și înaintată Consiliului de Miniștri lista cu- 
prinzînd primul lot de apartamente cu confort sporit care vor fi puse 
în curlnd in vînzare.

COMERȚ—SERVICII
• 142 SECȚII NOI DE PRESTĂRI SERVICII vor fl create 

an în satele județului Harghita. Este vorba. Intre altele, de 
dogării, spălătorii, ceasornicării ș.a.

în acest 
fierării,

în acest• COMERȚUL SĂTESC AL JUDEȚULUI TIMIȘ va primi
an spații noi, Insumînd în total 92 000 m p. Unitățile nou construite sau 
amenajările vor fi amplasate în 140 de sate.

• DIN DEPOZITELE COOPERATIVELOR DE CONSUM DIN JU
DEȚUL TELEORMAN continuă să lipsească multe articole solicitate t 
vase emailate, accesorii pentru biciclete, televizoare cu ecran 47 cm., 
frigidere „Fram", bidinele, perii, sulfat de cupru, apă de colonie, de 
toaletă, șampoane, cremă de ras, pastă de dinți, topoare, pînze de fe
răstrău, lacăte, ciocane, tirnăcoape... Intrerupem lista, că și așa e lungă !

• O MASA „CA LA MAMA ACASA". în municipiul Sighișoara s-a 
deschis recent o nouă unitate de alimentație publică : restaurant-can- 
tină, cu o capacitate de servire a mesei la peste 1 000 de persoane pe zl. 
La dispoziția consumatorilor stau în permanență 15—20 meniuri, printre 
acestea aflindu-se 
tuturor ținuturilor

mîncăruri dietetice, precum 
țării.

O SURCEA. în aceste

și preparatele specifice

• SE CAUTA...
Joritatea depozitelor din județul Botoșani au

zile de iarnă, ma- 
_____  __ ______ __ . .... . „ rămas fără... lemne.

Cauza ? Unii furnizori nu-și onorează contractele. Iată cîțiva : I.F.E.T. 
Bistrița-Năsăud, restantă cu 1700 tone lemne de foc ; I.F.E.T. Baia- 
Mare, 890 tone lemne ; întreprinderea minieră Căpeni, 1 980 tone bri
chete.

fără...

ODIHNĂ ȘI TURISM
• PESTE 2 000 DE ȚARANI COOPERATORI se află în aceste zîle 

la odihnă și tratament pe litoral. Ei pot fi văzuți zilnic în sălile de 
tratament ori in piscinele de la Eforie Nord, Mangalia și Neptun.

• CARNAVAL PE SEMENIC. în noapte» de 23 «pre 24 martie a.c., 
la complexul turistic Semenic va avea loc „Carnavalul primăverii". 
Invitația Oficiului județean de turism CarașrSeverin e adresată anul 
acesta nu numai reșițenilor, ci tuturor amatorilor de a-și petrece un 
scurt sejur in Semenic.

TRANSPORTURI

TELECOMUNICAȚII

Schimbare
I de aer i

După ce a făcut un „tur de I 
I recunoaștere", Steliana Tranda- • 

fir din Dumbrava—Prahova a I
bătut la locuința lui C. Zaha- ] 

Iria, rugindu-l s-o primească in 
gazdă, citeva zile, că abia a ie- I 
șit din spital și medicii i-au I 
prescris musai „să schimbe ae- 

Irul", și musai cu cel de Comar- | 
nic. Gazda i-a deschis, ospita- I 
lieră, ușa. Pe aceeași ușă, după I 

I citeva zile, S.T. ieșea încărcată >
cam cu tot ce era mai de va- I 
loare in casă, schimbind aerul | 
de Comarnic cu cel de Brașov.

ILa Brașov a schimbat obiectele I 
in... bani și, tocmai cind sd I 
schimbe din nou aerul cu cel I 
Idin Poiană, i s-a schimbat, * 
brusc, traseul. Apoi i s-a pres- I 
cris, pentru cinci ani, o „schim- | 
bare de aer". De data asta, mu-

I

Rubricâ redactata de 
I Petre POPA

Gheorqhe DAVIDgt corespondenții „ScinteiT^j

severență măsurile tehnico-or- 
ganizatorico menite să valorifice, 
cu eficiență sporită, potențialul 
tehnic și material de care dis
pun aceste unități, să ridice, cu 
fiecare zi, cota realizărilor. In u- 
nele locuri, aceste preocupări sînt 
demne de relevat. Bunăoară, la 
trusturile de construcții indus
triale din Constanța și Pitești s-a 
trecut din vreme la investigarea 
tuturor modalităților, în stare să 
permită din prima lună a anu
lui accelerarea ritmului de exe
cuție : a fost mărită capacitatea 
de producție a atelierelor de pre
fabricate, s-au redistribuit între 
șantiere și în funcție de necesită
țile cele mai presante utilajele de 
construcții și forța de muncă, s-au 
pus la punct noi tehnologii de exe
cuție și procedee de mecanizare a 
lucrărilor.

Abordînd cu răspundere sarcinile 
ce le revin, lucrătorii de la Trus
tul de construcții industriale Con
stanța și-au stabilit ca principale 
obiective — in chemarea la între
cere pe care au adresat-o recent 
tuturor unităților de construcții in
dustriale — să realizeze in primul 
trimestru 25 la sută din planul 
anual de construcții-monlaj și să 
scurteze duratele de execuție la 4 
din cele 25 capacități de producție 
prevăzute in planul pe acest an. 
Și alți constructori își privesc 
activitatea, în perspectiva aces
tui trimestru, cu aceeași res
ponsabilitate. Un început bun, de
sigur, ce trebuie extins în toate 
unitățile Ministerului Construcțiilor 
Industriale și care, pretutindeni, 
trebuie socotit ca un punct de ple
care pentru noi acțiuni și măsuri, 
în vederea accelerării vitezei zil
nice de lucru.

Principala problemă de care de
pinde însă, intr-un mare număr 
de cazuri, intensificarea ritmului 
de lucru este legată de asigurarea 
și montarea rapidă a utilajelor 
tehnologice. Situația consemnată 
pe o serie de șantiere nu permite 
nici un rabat de la această dublă 
cerință. Bunăoară, pe ansamblul 
Trustului de montaj utilaj chimic 
din București, furnizorii de utilaje 
sînt datori, incă de anul trecut, cu 
un volum de tone de utilaje 
ce afectează, în principal, suc
cesul lucrărilor de la combinatele 
chimice din Pitești, Borzești, Rm 
Vîlcea. Arad și Tr. Măgurele. Ase-

menea restanțe trebuie lichidate 
neîntîrziat.

Acum, cel mai important lucru 
este ca la toate nivelurile să se 
manifeste o exigență sporită față 
de realizarea măsurilor inițiate in 
comun de montori, beneficiari și 
furnizori, să se intervină energic 
pentru eliminarea oricăror neajun
suri care au influențat respectarea 
termenelor de punere în funcțiune 
la o serie de noi capacități din 
planul pe anul 1973. Toți fur
nizorii de utilaje, fără excep
ție — și amintim dintre cei 
care sînt cei mai mult solicitați în 
aceste zile, de către constructori, 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești, întreprinderile bucureștene 
„Vulcan" și „Grivița roșie" și în
treprinderea „Independența" din 
Sibiu — au datoria să acționeze cu 
maximum de energie și receptivi
tate pentru a expedia toate co
menzile către șantiere, în bune 
condiții de calitate.

Cu sprijinul concret al organelor 
județene de partid, al organelor și 
organizațiilor de partid din toate 
unitățile beneficiare de investiții, 
montorii au obligația si acționeze 
cu responsabilitate in scopul inten
sificării vitezei zilnice de montaj. 
Completarea efectivelor de mon
tori, participarea masivă la mon
taj a cadrelor din întreprinde
rile beneficiare, organizarea lucru
lui în mai multe schimburi repre
zintă, indiscutabil, probleme care 
trebuie să se situeze în centrul 
preocupărilor tuturor factorilor in
teresați.

Realizarea planului de investiții 
pe anul 1974 cere eforturi mari, 
dar în deplină concordanță cu ca
pacitatea pe care constructorii și 
montorii, furnizorii și beneficiarii 
de investiții au dovedit-o în atîtea 
rinduri, în cursul actualului cinci
nal. Fiecare zi trebuie prețuită și 
folosită cu maximum de randa
ment. Cerință pe deplin posibil de 
realizat, dar cu o imperioasă și 
exigentă condiție : ca toți cei an
gajați in procesul de realizare a 
investițiilor să acționeze, incă din 
primele luni ale anului, cu mai 
multă hotărire și energie decit pină 
acum, să nu precupețească nimic 
pentru respectarea riguroasă a ter
menelor planificate de punere în 
funcțiune a noilor obiective și ca
pacități, a căror producție contează 
în mecanismul echilibrat al econo
miei, în asigurarea ritmurilor înal
te de dezvoltare economică în a- 
cest al patrulea an al cincinalului

rJ*

j

u.

Excursii sâptămînă

• IN GARA PLOIEȘTI-SUD au fost montate dispozitive automate 
care arată călătorilor, cu operativitate, orarul trenurilor. Dar, în loc să 
fie utile, acestea mai mult ocupă locul in holul gării (și așa mic), pen
tru că funcționează doar cînd și cind.

Pentru amatorii de drumeții 
montane, întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante 
București organizează excursii 
cu autocarele pe traseul Bucu
rești — Sinaia — Predeal. Ple
carea are loc din cartierele 
Titan (complex A 8 — restau
rant „Miniș") ; Berceni (Bule
vardul Metalurgiei — centrala 
telefonică) ; Drumul Taberei (ci
nematograful „Favorit") ; Piața 
Palatului (restaurantul „Cina"). 
Costul unei excursii este de 67’ 
lei.

Pentru un alt traseu (Bucu
rești — Sinaia — Predeal — Po
iana Brașov), plecarea autocare
lor are loc din Piața Palatului 
(restaurantul „Cina"), costul u- 
nei excursii fiind de 77 lei.

Plecările au loc in fiecare du
minică, la ora 7. în costul 
biletului, care se achită direct

...Zilnic, fiecare dintre noi apelăm 
la serviciile unităților de „servire pu
blică". Noutățile rezervate de organi
zatorii lor pentru acest an prezintă, 
deci, un larg interes cetățenesc. Care 
sint ele ? Mai întii o precizare : 1974 
va fi anul cu cele mai mari creșteri 
In sectorul serviciilor oferite popu
lației — atit de la orașe, cit și de la 
sate.

IN MEDIUL URBAN, de exemplu, 
cooperația meșteșugărească și-a pro
pus să ofere populației un volum de 
servicii cu peste 800 milioane lei mal 
mult decît în '73 (adică tot atît cit a 
fost sporul de creștere pe ultimii doi 
ani anteriori, la un loc). Cum anume 
se va reflecta această creștere în îm
bunătățirea condițiilor de servire ale 
populației ? In 1974 vor funcționa mai 
multe ateliere și unități de comandă 
și reparații (cu circa 1 000 mai mult 
decît în ’73), se vor organiza servicii 
noi, iar cele existente vor fi lărgite 
(acțiunea de diversificare se înscrie 
într-un program de mai largă per
spectivă, care prevede organizarea — 
pînă la finele anului 1975 — a cel 
puțin 70 de profile în fiecare muni
cipiu și oraș al țării). Dintre sectoa
rele de servire publică ce se vor dez
volta cu precădere menționăm : pres
tațiile in construcții (41,9 la sută), 
spălătoriile și curățătoriile chimice 
(37 la sută), serviciile la domiciliu (33 
la sută). întreținerea șl repararea apa
ratelor de uz casnic și gospodăresc 
(25 la sută), adică exact sectoarele 
care în prezent sînt cel mai mult ră
mase în urmă față de solicitările 
populației.

Pentru acest an, cooperația mește
șugărească anunță cîteva noutăți a- 
parte și pentru gospodine. Dintr-un 
număr de 33 de servicii cu specific 
gospodăresc, minimum 75 la sută se 
vor organiza în absolut toate județele 
(numărul unităților de acest gen va

la autocar, este inclus și deju
nul.

Totodată, întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București, organizează și ex
cursii cu trenul pe ruta Bucu
rești — Sinaia — Bușteni — Pre
deal, cu durata de o zi. Plecă
rile au loc in fiecare 
din Gara de Nord 
5,12) ; Gara Basarab 
8). Costul excursiei 
37 lei. Pentru un alt traseu 
— București — Sinaia — Buș
teni — Predeal, cu durata de 
o zi și jumătate, plecările au loc 
în fiecare simbătă din Gara de 
Nord, la ora 14,58. Costul ex
cursiei este de 87 lei. Tot cu o 
durată de o zl și jumătate sînt 
excursiile la cabanele de pe Va
lea Ialomiței și Valea Prahovei, 
organizate și la cererea colecti
velor din întreprinderi, institu
ții, școli și facultăți.

duminică 
(la ora 
(la ora 

este de

t

crește cu 254). Tot în ’74 vor lua fi
ință — de asemenea în toate județele 
— unități speciale pentru muncile 
gospodărești (de la curățatul prafului 
de pe mobilă, pînă la spartul lemne
lor). In privința spălătoriilor chimi
ce: în acest an se va experimenta
la Brașov și Cluj — un nou sistem 
de spălătorii pe bază de autoservire. 
De asemenea, se vor introduce in ab-

• CENTRALA TELEFONICA AUTOMATA, prevăzută a fi dată în 
folosință pînă la sfîrșitul trimestrului I din acest an, va asigura creș
terea de cinci ori a numărului de linii telegrafice automate din orașul 
Bistrița-Năsăud.

0/JV PfffSA JUDEȚEANĂ
• O PRIMAVARA BOGATA, ÎN... SERELE PLOIEȘTIULUT. Pentru 

acest an vor fi asigurate și plantate în serele orașului 1,5 milioane 
flori, 400 000 de butași și arbori ornamentali, precum și alte specii de 
vegetație. („Flamura Prahovei").

• INTRUCIT LA DISPENSARUL UMAN din cartierul Sătmărel 
aproape tot personalul tace navetă, după anumite ore asistența ră- 
mîne in sarcina... femeii de serviciu. Aducem „originala metodă" și la 
cunoștința direcției sanitare județene. („Cronica sătmăreană").

• UN CONTROL LA BRAȘOV îndeamnă la meditație șl In alte 
părți. Comitetul executiv al Consiliului popular municipal, împreună 
cu organele grupului local de pompieri, a efectuat un control asupra 
instalațiilor casnice. în mal multe imobile de pe străzile Castelului, nr. 
47, 57, 120, 134, 148, „Piața 23 August" nr 20, Constantin Lăcea nr. 12 
și altele au fost găsite Instalații sau aparate electrice montate provi
zoriu, uzate sau neizolate, care puteau produce mici avarii sau chiar.„ 
incendii. („Drum nou").

sută mai mare decît în 1973, ceea ce 
va însemna mai multe unități de ser
vire (cu circa 8 000 in plus față de 
1973, adică o creștere de peste 30 la 
sută), dublarea sau triplarea număru
lui de ateliere din profile ca : repa
rarea obiectelor de uz casnic, repara
rea autoturismelor, motocicletelor și 
bicicletelor, repararea agregatelor fri
gorifice, construcții și reparații de

Noutăți în sectorul
serviciilor publice

solut toate spălătoriile și curățătorii
le din țară o serie de anexe privind 
repararea pieselor de îmbrăcăminte 
aduse de client la spălat sau cu
rățat.

Ca o noutate absolută pentru acest 
an se anunță casele de comenzi pen
tru servicii (deocamdată, prima uni
tate de acest gen a fost organizată 
experimental la Cluj, urmînd să gene
ralizeze sistemul respectiv în funcție 
de rezultatele experimentului).

Și pentru locuitorii din MEDIUL 
RURAL anul 1974 va marca o etapă 
distinctă în sectorul serviciilor publi
ce. Cooperația de consum s-a angajat 
ca, pînă la 31 decembrie, să realizeze 
integral sarcinile de plan pe întreaga 
perioadă a cincinalului — la indica
torul „producție marfă și prestări de 
servicii". Ca urmare, volumul prestă
rilor de servicii va fi in 1974 cu 43 la

imobile etc. în plus, pentru acest an 
s-a luat hotărîrea ca toate întreprin
derile de producție ale cooperației de 
consum, inclusiv întreprinderile și 
șantierele de construcții, să organize
ze activități de prestări servicii, ast
fel incit circa o treime din volumul 
lor de activitate să se realizeze din 
asemenea prestații.

Pentru a mări baza materială a 
sectorului de prestări servicii, coope
rația de consum va pune în acest 
an la dispoziția sătenilor un număr 
de 16 complexe specializate numai 
în activități de servire publică (în co
munele Dragomirești-Vale și Ghim
pați — din județul Ilfov ; Cogealac — 
județul Constanța ; Novaci — jude
țul Gorj ț Dobra — județul Hune
doara ; Făcăieni — județul Ialomița ; 
Tg. Frumos și Răducăneni — jude
țul Iași, Secuieni — județul Neamț,

Vădăstrița — județul Olt, Mlne- 
ciu Ungureni — județul Prahova ; 
Livada — județul Satu-Mare ; Or- 
lat — județul Sibiu ; Drăgănești și 
Tătărăști — județul Teleorman), pre
cum și 6 microcomplexe specializa
te, de asemenea, numai in prestări 
de servicii.

Desigur, creșterile deosebite «le 
volumului serviciilor publice anun
țate pentru 1974 de cooperația meș
teșugărească și cea de consum — 
atît pentru mediul urban, cit și pen
tru cel rural — nu ar fi fost posi
bile dacă nu s-ar fi luat și o serie 
de măsuri organizatorice. Astfel :

a) în 1974 repartizarea noilor me
seriași calificați prin diferite for
me dc școlarizare ale cooperației se 
va face cu prioritate în sectorul ser
viciilor publice ; b) pentru inireți- 
nerea și repararea autoturismelor se 
va asigura un volum de piese de 
schimb de aproape trei ori mai mare 
decît in 1973 ; c) materiile și mate
rialele necesare activităților de ser
vire publică se vor nominaliza dis
tinct in planurile de aprovizionare ; 
d) responsabilii de ateliere vor fi in- 

spe-
d) responsabilii de ateliere vor 
strulți in cadrul unor cursuri 
ciale de perfecționare ș.a.

...Din datele prezentate — ___
gur, o mică parte din multitudinea 
de preocupări ale departamentelor de 
resort — se desprinde clar concluzia 
că anul 1974_ va putea reprezenta un 
an de vîrf în activitatea prestatori
lor de servicii publice. Ceea ce se va 
reflecta în mod direct prin crearea 
unor condiții superioare de satisfa
cere a solicitărilor populației. Se rea
lizează, astfel, încă o etapă din pro
gramul consecvent al partidului, de 
ridicare continuă a nivelului de trai 
al populației.

desi-

M. IO NESCU
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE REGELE HUSSEIN IBN TALflL 
AL REGATULUI HASEMIT AL IORDANIEI

Imagine de la dineul oferit de președintele Nlcolae Ceaușescu Dupâ ceremonia înminârli înaltelor distincții românii șl lordanlanâ

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul Maiestății Sale
Regele Hussein

Sosirea
pe aeroportul

Din iarnă satul 
își pregătește recolta
• BUZĂU: Ingrâșînd pâmîntul, mărești hambarul • 
BIHOR : Cum s-a reușit să se „întindă" pâmîntul cu 
1 400 hectare ® IALOMIȚA : Pînă la 15 februarie, toate 
tractoarele vor fi recepționate • BACĂU, VASLUI: In 
actualitate — piesele de schimb • ARAD : Cooperatorii 

învață meseria de tractorist

(Urmare din pag, I)

nu numai pentru Europa, ci și pen
tru întreaga omenire. Dar sînt 
încă multe probleme nesoluționa
te. Dacă m-aș referi numai la O- 
rientul Mijlociu, se poate spune că 
situația din această zonă continuă 
se fie destul de complicată, men- 
ținîndu-se încă grave primejdii 
pentru pacea și dezvoltarea po
poarelor din această regiune, cit 
și pentru pacea întregii lumi. 
România s-a pronunțat întotdeau
na și se pronunță și acum pentru 
o soluție politică, pașnică în Orien
tul Mijlociu. Această soluție tre
buie să ducă la realizarea unei 
păci drepte și trainice. Fără îndo
ială că pentru aceasta este nece
sar ca Israelul să se retragă din 
teritoriile arabe ocupate, să se a- 
jungă la asemenea soluții care să 
garanteze integritatea teritorială 
și suveranitatea tuturor statelor 
din această regiune. în același 
timp, considerăm că este necesar 
să se țină seama de necesitatea 
soluționării și a problemei po
porului palestinean în conformi
tate cu năzuințele sale. Iată de ce 
salutăm realizarea acordului pen
tru dezangajarea militară dintre 
Egipt și Israel. Sperăm că ea va 
fi urmată de înțelegeri corespun
zătoare de dezangajare militară 
între Siria, Iordania și Israel. A- 
preciem că realizarea dezangajării 
militare va crea condiții favorabi
le pentru desfășurarea negocieri
lor în continuare în cadrul confe
rinței de la Geneva In vederea 
realizării unei păci trainice și 
drepte în Orientul Mijlociu.

în ce privește desfășurarea con
ferinței, România s-a pronunțat și 
se pronunță pentru creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor Unite 
în cadrul acestei conferințe, pen
tru participarea — în afară de sta
tele interesate — și a altor țări a- 
rabe, precum și a altor state, în
deosebi din Europa și Africa.

Hotărîtă să participe activ la so
luționarea tuturor problemelor 
care preocupă omenirea, România 
se pronunță cu fermitate pentru 

Râspunzînd salutului călduros al cetățenilor Capitalei

respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî dezvoltarea co
respunzător năzuințelor sale, fără 
nici un amestec din afară. Consi
derăm că trebuie întărită colabo
rarea între țările care pășesc pe 
calea dezvoltări' economico-socia- 
le independente, cu țările socia
liste, cu toate popoarele care se 
pronunță pentru o dezvoltare de
mocratică în viața internațională.

Considerînd că trebuie depuse 
eforturi pentru lichidarea colonia
lismului, neocolonialismului, a ori
căror forme de dominație asupra 
altor popoare, România sprijină 
activ mișcările de eliberare națio
nală, lupta lor dreaptă.

Soluționarea marilor probleme 
contemporane impune participarea 
activă a tuturor țărilor la viața 
internațională. în acest cadru, ță
rile mici și mijlocii au un rol im
portant de jucat. Ele trebuie să 
manifeste mai mult interes, să fie 
mai active în ce privește partici
parea la viața internațională. Este 
în interesul tuturor popoarelor să 
se realizeze o largă colaborare în
tre toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, să crească rolul 
Organizației Națiunilor Unite în 
soluționarea problemelor care con
fruntă astăzi omenirea, în realiza
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte. Am saluta cu multă bucu
rie realizarea unei colaborări în
tre țările noastre,. între reprezen
tanții noștri din Organizația Na
țiunilor Unite și alte organisme 
internaționale, în realizarea acestor 
obiective în viața internațională.

Avînd convingerea că vizita pe 
care o faceți. Maiestate, în Româ
nia va deschide noi căi tfe cola
borare între popoarele noastre, do
resc să închei ridicînd un toast :

— pentru progresul și dezvolta
rea continuă a colaborării dintre 
România și Iordania ;

— pentru prosperitatea și bună
starea poporulu? prieten iordanian;

— în sănătatea Maiestății Voas
tre ;

— pentru pace și colaborare 
între toate popoarele lumii ! (A- 
plauze).

(Urmare din pag. I) 

voastră priviți fiecare moment, 
fiecare eveniment din această re
giune. Asupra acestor probleme, 
care în prezent interesează în
treaga lume, vreau să spun că noi 
trebuie să folosim cît mai mult 
opinia publică mondială pentru 
a-i atrage atenția asupra lor, în 
special pentru a instaura în 
această zonă o pace care să se ba
zeze pe onoare, dreptate și egali
tate, pe o colaborare între națiuni 
și popoare. Pot să spun că noi, în 
Iordania, năzuim șpre această pace 
onorabilă, dreaptă și permanentă^ 
Credem, la fel ca și dumneavoas
tră, că la baza acestei păci trebuie 
să stea retragerea totală a trupe
lor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate.

în ceea ce privește fiii Palesti
nei, trebuie să li se dea dreptul 
definitiv, total, de a-și hotărî sin
guri soarta, să-și aleagă ei înșiși 
calea lor, într-o libertate defini
tivă și totală. Aceasta a fost tot
deauna dorința noastră și pe a- 
ceastă cale vom merge.

Doresc să vă întăresc convin
gerea că vom face imposibilul 
pentru a instaura pacea despre 
care am vorbit, cu gîndul că isto
ria va fi cea care va judeca. Vreau 
să fiu unul dintre soldații dreptă
ții, libertății și egalității, alături 
de poporul meu. Doresc să-mi 
aduc contribuția tocmai pentru 
aceste țeluri, atît pentru interesul 
poporului meu, al popoarelor din 
regiune, cît și al întregii lumi.

Noi urmărim cu foarte mare a- 
tenție și admirație, domnule pre
ședinte, acțiunile dumneavoastră 
constructive pentru a instaura în 
Europa o situație mai bună — mă 
refer la securitatea europeană — 
și credem, de asemenea, că po
poarele, din toată lumea — în 
Asia, în Africa, în America Latină 
—, ca și în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, trebuie să spri
jine în mod real, efectiv, să con
tribuie cu toate, să-și unească 
eforturile pentru găsirea unor so
luții echitabile tuturor probleme
lor și în cadrul acestora și pro
blemei Orientului Apropiat.

Revin încă o dată asupra rela
țiilor dintre țările noastre și re
afirm aprecierea mea pozitivă 
pentru ceea ce s-a realizat pînă in 
prezent, speranța mea ca a- 
ceste relații să se consolideze, să 
se întărească, să se extindă colabo
rarea dintre noi în toate dome
niile. Pornind de la acest spirit, nu 
este surprinzător faptul că delega
țiile noastre au și ajuns deja, în- 
tr-un termen scurt, la unele hotă- 
rîri privind dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre. Ne va face 
o deosebită plăcere să ne coordo
năm gfortuplș j}oaș.țjțș.,și vom fi 
tleosebiț de fericiți să salutam pre
zența dumneavoastră, dorhhule 
președinte, în Iordania, și aceasta 
într-un viitor cît mai apropiat po
sibil. Aceasta va fi o cinste gene
rală pentru noi toți, un izvor de 
fericire pentru toți fiii poporului 
nostru.

Din nou, repet mulțumirile și 
aprecierile mele deosebite pentru 
tot ceea ce ne-ați asigurat aici, atît 
mie cît și persoanelor care mă în
soțesc, pentru întîmpinarea deose
bită și cinstea și onoarea pe care 
ni le-ați făcut, fapt care încă din 
primele momente ale sosirii noas
tre ne-a creat sentimentul că sîn- 
tem între rude, între prieteni.

Consider toate acestea ca o deo
sebită cinste pe care ne-ați fă
cut-o, ca o cinstire a țării mele.

Dumneavoastră personal, dom
nule președinte, vă dorim multă 
sănătate și succes, iar țării dum
neavoastră prietene o dezvoltare 
continuă, înflorire, prosperitate și 
progres !

Vă rog, domnilor, să ridicați pa
harul, împreună cu mine, în sănă
tatea bunului meu prieten ;

pentru prietenia existentă între 
popoarele noastre ;

pentru această măreață țară I 
(Aplauze).

Depunerea unei
La scurt timp după sosire. Maies

tatea Sa Regele Hussein Ibn Talal a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

înaltul oaspete a fost însoțit de Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Mihai Levente, 
ambasadorul României la Amman, 
general-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor.

împreună cu Maiestatea Sa se aflau 
Zaid Al-Rifai, prim-ministru, gene
ral Amer Khammash, consilier poli
tic al Maiestății Sale Regale, Zuhair 
Mufti, ministrul de stat pentru afa
cerile externe, Khalil Salem, preșe
dintele Consiliului Național al Pla
nificării, general Zaid Bin Shaker,

„România dețină un rol proeminent 

în problemele internaționale"

UN ARTICOL DIN ZIARUL IORDANIAN „AL RAI"

AMMAN 29 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu consacrat vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în țara noastră 
Maiestatea Sa, regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Iorda
niei, la invitația președintelui Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul iordanian „Al-Rai“, 
organ al Uniunii Naționale Arabe 
din Iordania, subliniază că aceasta va 
servi cauza păcii și justiției in Orien
tul Apropiat. Relevînd, în continua
re, că România și Iordania se pro
nunță pentru o abordare deschisă a

Otopeni
(Urmare din pag. I)

stat pentru afacerile externe, 
Khalil Salem, președintele 
Consiliului Național al Plani
ficării, general Zaid Bin Sha
ker, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate, brigadier 
Abboud Salem, comandantul 
Forțelor Aeriene Regale.

La rîndul său, șeful statului 
român. .prezintă personalitățile., 
române venite în întîmpinarea 
oaspetelui.

In continuarea ceremoniei 
se intonează imnurile de stat 
ale României și Iordaniei ; în 
același timp, în semn de salut, 
sînt trase 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein 
trec, apoi, în revistă garda de 
onoare.

Are loc, în continuare, pre
zentarea șefilor de misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești, precum și a oficialități
lor române, civile și militare, 
prezente pe aeroport. •

Ceremonialul se încheie cu 
defilarea gărzii de onoare.

In aplauzele bucureștenilor, 
care au participat cu însufle
țire la întîlnirea dintre cei doi 
șefi de stat, aclamînd pentru 
prietenia româno-iordaniană, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa Regele Hus
sein pă/ăsesc aeroportul într-o 
mașină, escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre re
ședința rezervată înaltului 
oaspete.

(Agerpres)

coroane ds flori
șeful Statului Major al Forțelor Ar
mate, brigadier Abboud Salem, co
mandantul Forțelor Aeriene Regale.

La solemnitate au luat parte ge
neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șeful Marelui Stat Major, 
Nicolae Ghenea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Con
stantin, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
generali și ofițeri superiori.

La sosirea înalților oaspeți, o gardă 
militară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iordaniei.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere.

Suveranul hașemit a vizitat apoi 
rotonda monumentului.

In încheierea ceremoniei, Maiesta
tea Sa Regală a primit defilarea 
gărzii militare.

(Agerpres)

problemelor internaționale actuale. 
,,A1-Rai“ menționează : „România 
deține in prezent un rol proeminent 
in problemele internaționale, datorită 
acestei politici deschise, și este nor
mal ca, la un moment dat, sâ se in- 
tilnească cu Iordania in acest do
meniu".

Referindu-se la vizita șefului sta
tului iordanian in România, agenția 
Reuter relevă acțiunile întreprinse de 
țara noastră pentru reglementarea 
pe cale politică a conflictului din a- 
ceastă regiune.

La sate, acum, în anotimpul rece, 
se lucrează intens la repararea uti
lajului agricol ce va fi folosit in 
campania de primăvară, se trans
portă la cimp îngrășăminte natura
le și se administrează cele chimice. 
Ample acțiuni se desfășoară în le
gumicultura și pomicultură. Intr-un 
cuvint, la sate, iarna nu-i un ano
timp de odihnă, ci o perioadă de 
muncă intensă, pentru a pregăti te
meinic viitoarea recoltă. Corespon
denții noștri județeni relatează, zi 
de zi, fapte noi, interesante, în le
gătură cu lucrările de sezon în 
agricultură. Le dăm cuvîntul, la 
teleconferința de azi.

— Din inițiativa organelor jude
țene de partid și de stat, în județul 
Buzău se desfășoară o amplă acțiu
ne de fertilizare a terenurilor — 
transmite Mihai Bîzu. Problema a 
fost discutată în 
toate adunările 
generale ale coo
perativelor agri
cole, iar acum se 
lucrează intens. 
La cooperativa a- 
gricolă din Vîl- 
cele, unde s-au 
adunat, ani la 
rînd. în sectorul 
zootehnic, mari 
cantități de gu
noi, s-a organizat 
transportul lor — 
circa 2 000 tone — 
îndeosebi pe te
renurile nisipoa
se, cu fertilitate 
scăzută. Zilele a- 
cestea, la coope
rativa agricolă 
din Puiești, 30 de căruțe trans
portau în cimp, din grajduri, 
mari cantități de îngrășăminte 
naturale ; alte 25 de atelaje trans
portau gunoiul de grajd depozitat în 
platforme încă din toamnă. Pină 
acum s-au fertilizat 100 ha din su
prafețele destinate porumbului și 
florii-soarelui, 20 ha ce se vor cul
tiva cu usturoi și 70 ha cu cînepă. 
La Țintești, terenurile destinate 
culturii cerealelor se fertilizează cu 
4 000 tone gunoi. Asemenea acțiuni 
se desfășoară în toate satele jude
țului.

— In județul Bihor — transmite 
Dumitru Gâță — se desfășoară am
ple lucrări pentru extinderea supra
feței* arabile, ca și pentru creșterea 
fertilității pămîntului. Este urma
rea măsurilor întreprinse anul tre
cut, cind au fost depistate și puse 
în valoare terenuri nefolosite sau 
care aveau alte destinații, în su
prafață totală de 1 400 ha. Au fost 
arate drumuri de acces care nu 
mai erau folosite, terenuri din îm
prejurimile grajdurilor, au fost in
troduse in circuitul productiv mari 
suprafețe de teren acoperite cu 
lăstărișuri — mai ales în zona din 
Valea Ierului, Marghita și Aleșd. 
Stimulate de aceste rezultate, uni
tățile. agricole din județul Bihor 
și-au propus să continue și în acest 
an acțiunea de depistare a noi tere
nuri nefolosite. Pe unele șantiere, 
lucrările au reînceput. La acțiuni
le din acest an, lucrătorilor din 
agricultură li se vor alătura și ti
neri elevi șl studenți.

Pentru ca lucrările agricole de 
primăvară să se poată executa în 
cele mai bune condiții, în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii și 
in întreprinderile agricole de stat 
se repară utilajul agricol, se cali

La teleconferința de azi, 
corespondenții noștri 

informează despre 
pregătirile pentru 
lucrările agricole 

de primăvară

ÎN PRODUCȚIE DE SERIE.

CONVERTIZORUL DE MEDIE FRECVENȚĂ 

PENTRU PUTEREA DE 300 KW
La întreorinderea de mașini 

electrice din Capitală a fost 
introdus în producția de serie 
cel mai măre aparat electric 
construit de această unitate — 
convertizorul de medie frecven
ță. pentru puterea de 300 kW. 
La realizarea agregatului, pro

0 NOUĂ LINIE TEHNOLOGICĂ 
PENTRU FABRICAREA LANȚURILOR NAVALE

La întreprinderea de sîrmâ, 
cuie și lanțuri din Galați a in
trat in funcțiune cea de-a treia 
linie pentru fabricarea lanțuri
lor navale și industriale de mari 
dimensiuni. După cum ne infor
mează ing. Vasile Tudorie, di
rectorul întreprinderii, întregul 
program de dezvoltare a secției 
de lanțuri — care a condus la 
o sporire a capacității de pro

ECONOMII DE MOTORINĂ
Aproape 1 000 tone de motorină 

economisită și înlăturarea trans
portului efectuat de două auto
cisterne, ce parcurgeau zilnic 
90 km, aceasta este eficiența unei 
măsuri adoptate pe șantierul 
Complexului hidrotehnic și ener
getic Cerna-Motru-Tismana, de a 
se renunța la producerea ener
giei electrice cu grupul electro
gen propriu și de a conecta in
stalațiile electrice printr-un ca
blu special la o linie electrică 

fică noi tractoriști. în legătură cu 
acestea, am primit vești din alte 
județe.

Bacău — transmite Gh. Baltă : 
La S.M.A. Răcăciuni, ing. C. Po
pescu, directorul stațiunii, a ți
nut să precizeze că au fost asi
gurate toate condițiile pentru ca 
reparațiile să se încheie la 10 fe
bruarie, adică cu 10 zile mai de
vreme decît termenul-limită stabi
lit de ministerul de resort. La ora 
actuală sînt reparate, verificate, 
gata pentru a intra în brazdă 75 
de tractoare din cele 103 planifi
cate, toate cele 132 de pluguri și 
108 grape cu colți ficși. Se lucrează 
intens și în celelalte stațiuni, dar 
se face simțită lipsa unor piese de 
schimb.

Slobozia. în județul Ialomița, cu 
excepția remorci
lor, reparațiile la 
utilajele agricole 
pentru campania 
de primăvară se 
desfășoară potri
vit graficelor — 
transmite Lucian 
Ciubotaru. Au 
fost pregătite 1 590 
de tractoare, 73 
la sută din numă
rul plugurilor, 
toate grapele cu 
disc, 82 la sută din 
cultivatoare, 76 
la sută din semă
nători, 85 la sută 
din mașinile fito- 
sanitare. „Inten
ționăm ca, pînă 
cel mai tîrziu la 

15 februarie, toate tractoarele să fie 
recepționate — ne-a spus ing. 
Gheorghe Pescaru, directorul Trus
tului S.M.A. Ialomița.

Vaslui. Deși sînt probleme difi
cile în ceea ce privește aprovizio
narea cu piese de schimb — 
transmite Vasile Iancu — în sta
țiunile pentru mecanizare din ju
deț au fost reparate 60 la sută din 
tractoare, iar la mașini agricole 
procentul depășește 90 la sută. Pe 
primele locuri se situează stațiu
nile Oltenești, Codăești, Zorleni, 
Huși, Băcești ș.a. Restanțe sînt în
registrate la unitățile din Bun- 
gești, Laza, Zăpeni, Grumezoaia și 
Grivjța. Prin măsurile întreprinsa 
de trustul județean, între care re
distribuirea pieselor între stațiuni, 
lucrul în două schimburi la repa
rarea motoarelor, recondiționarea 
unor piese etc., se preconizează ca 
actuala campanie de reparații la 
tractoare să se încheie în jurul da
tei de 15 februarie, iar la mașini 
agricole in primele zile ale lunii 
următoare.

Arad — transmite Constantin 
Simion : în vederea asigurării unui 
număr sporit de mecanizatori s-au 
organizat pe lingă fiecare secție 
S.M.A. din județ cursuri pentru ca
lificarea membrilor cooperatori în 
minuirea și conducerea tractoare
lor. La cursurile de scurtă durată 
(3 luni) au fost înscriși 186 de ță
rani cooperatori, din care 152 au 
primit certificate pentru minuirea 
tractoarelor ; frecventînd cursurile 
de lungă durată (9 luni), toți cei 
200 de cooperatori înscriși au pri
mit carnete de conducere a trac
toarelor. In prezent, aceștia lu
crează în cooperativele din satele 
și comunele de care aparțin.

iectat după o concepție origina
lă, au concurat o serie de in
venții românești, printre care și 
cea referitoare la optimizarea 
dimensionării generatoarelor de 
medie frecvență, distinsă cu me
dalie de aur la Salonul Inventa
torilor de la Viena.

ducție de circa trei ori, conco
mitent cu o extindere a gamei 
de fabricație — a fost efectuată 
în cadrul suprafeței construite 
existente, spațiile necesare fiind 
obținute prin reamplasarea uti
lajelor. Prin intrarea în func
țiune a noilor linii, unitatea 
metalurgică gălățeană satisface 
întregul necesar de lanțuri na
vale al țării.

magistrală din apropiere. Con
cepută de specialiștii Grupului 
de șantiere Drobeta Turnu-Se- 
verin al întreprinderii de con
strucții hidroenergetice Bucu
rești, instalația respectivă — 
dată recent în folosință — asi
gură alimentarea consumatori
lor pînă la finalizarea construc
ției și darea în exploatare a li
niei electrice de înaltă tensiune, 
prevăzută în proiecte.

(Agerpres)
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„Capitalismul contemporan

EDITURA „MINERVA

Literatura noastră 
economică consacrată 
analizei problemelor 
capitalismului con
temporan s-a îmbogă
țit recent cu o nouă 
lucrare apărută în E- 
ditura didactică și pe
dagogică, elaborată de 
un colectiv de autori, 
sub redacția prof, 
univ. dr. Gh. P. Apos
tol, conf. univ. S. Du
mitrescu și conf. univ. 
dr. Gh. Tomescu. 
ritul incontestabil 
lucrării constă în 
ceea că reușește 
numai să prezinte, dar 
să și analizeze, în spi
ritul concepției des
pre lume și viață a 
clasei muncitoare, fe
nomene și procese e- 
conomice ce se des
fășoară în prezent în 
lumea capitalistă. Din 
multitudinea procese
lor majore ale capi
talismului contempo
ran au fost desprinse 
laturi din cele mai 
importante, care pola
rizează confruntările 
de idei pe arena in
ternațională.

Parcurgînd conținu
tul volumului Capi
talismul contemporan, 
cititorul se convinge 
că autorii lui s-au 
străduit să răspundă 
unui îndemn al secre
tarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
care aprecia că : „...nu 
ne mai putem mulțu
mi numai cu repetarea 
tezelor vechi, deoarece 
au avut loc schimbări 
serioase, șl dacă nu 
ținem seama de ele

Me
al 
a- 
nu

ajungem clteodată la 
concluzii greșite". Din 
aceste considerente, 
autorii nu au insistat 
asupra istoricului di
feritelor probleme și 
nici asupra noțiunilor 
fundamentale de eco
nomie politică a capi
talismului pe care 
le-au apreciat a fi cu
noscute sau că pot fi 
cunoscute din alte 
manuale și cursuri ; ci 
și-au îndreptat atenția 
spre abordarea știin
țifică a tendințelor 
actuale, noi de dez
voltare a capitalismu
lui, spre politica eco
nomică a statelor ca
pitaliste.

Astfel, lucrarea con
sacră spații largi dez
baterii implicațiilor 
revoluției științifice 
tehnice contemporane 
șl a caracterului ine
gal și 
al 
în 
ilor capitaliste de pro
ducție. Sînt analiza
te accentuarea mo
nopolizării agriculturii 
capitaliste și consecin
țele acestui proces a- 
supra rentei funciare ; 
varietatea 
efectele 
statale în 
capitalistă 
rană ; manifestări ac
tuale ale legii gene
rale a acumulării ca
pitaliste ; societățile 
capitaliste multinațio
nale și implicațiile 
expansiunii lor ; ma
nifestări ale contra
dicțiilor dintre prin
cipalele țări capitalis
te ; trăsături specifice 
ale comerțului mon-

contradictoriu 
acestei revoluții 
condițiile relați-

formelor și 
intervenției 
reproducția 
contempo-

dial capitalist In pe
rioada actuală și im
plicațiile lui. Capitole 
substanțiale sînt con
sacrate criticii teorii
lor burgheze despre 
capitalismul contem
poran, a teoriilor creș
terii economice și a 
modelelor economice 
capitaliste. Cele 14 ca
pitole oferă o viziune 
amplă și „Ia zi" asu
pra problematicii a- 
bordate, întemeiată pe 
un material informa
tiv deosebit de bogat.

Paralel cu analiza 
celor mai importante 
fenomene și procese 
economice ale capita
lismului, volumul ofe
ră și un material do
cumentar aparte, gru
pat în cele 7 capitole 
din anexe. în mod 
special rețin atenția 
capitolele : Scheme și 
grafice, atît prin con
ținutul lor, cît și prin 
execuția tehnică pen
tru care trebuie evi
dențiată întreprinde
rea poligrafică „Cri- 
șana“-Oradea ; Mic 
glosar economic ; Or
ganizații economice 
internaționale ;' Cro
nologii și Pacte mili
tare.

Apreciem în conse
cință că 
prezintă 
material 
acei care 
perfecționeze 
tințele sau să și ie 
adînceaScă în dome
niul studiului econo
miei capitaliste.

„Știința și marxismul"

volumul re- 
un prețios 
pentru toți 
doresc să-și 

cunoș-

Dr. Eugen 
PRAHOVEANU

ÎN EDITURA POLITICĂ AU
în colecția „PROBLEME ALE 

ORGANIZĂRII Șl CONDUCERII 
ACTIVITĂȚII POLITICE Șl ECO- 
NOMICO-SOCIALE".

Seria „In sprijinul unită
ților economice'

ION 
de 
tor

ILIESCU — Capacitățile 
producție și căile utilizării 
eficiente

Seria „In sprijinul orga
nizațiilor de partid"

NICOLAE G. ROMAN — Spi
ritul creator, exigența, com
bativitatea 
țiale 
țiilor

atribute esen- 
ale activității organiza- 
de partid

CORNEL IUGA, STEFAN 
CRISTESCU - Consiliile de 
control muncitoresc și comi
siile pe domenii în sprijinul 
îmbunătățirii activității econo
mice și sociale a întreprinde
rilor

RADOVAN — Răspun- 
unitară în conducerea

PAUL 
derca 
activității de partid și de stat

Serla „în sprijinul orga
nizațiilor de tineret*

AUREL DRĂGUȚ - Integrarea 
profesională a tineretului

PEDAGOGICĂ
- : l - '.IA . . h. '■ •?.«•

M. ZLATE

„Empiric și științific. în
învățare"

Cartea lui M. Zlate, Empiric și 
științific în învățare, apărută nu 
demult la Editura didactică și pe
dagogică, tratează o problemă ce 
se încadrează în domeniul vast și 
complex al psihologiei gîndirii, și 
anume cel al învățării și formării 
conceptelor. Autorul își propune 
să deceleze particularitățile și re
lațiile dintre cunoștințele empirice și 
științifice ale copiilor și să stabi
lească totodată cîțiva factori cu rol 
activizator sau, dimpotrivă, frena- 
tor al procesului învățării noțiuni
lor. Din sfera largă a procesului 
cunoașterii, autorul își alege, ca 
obiect al investigațiilor, domeniul 
cunoașterii biologice, care multă 
vreme nu și-a găsit un Ioc. precis 
în sistemul obiectelor de învăță- 
mînt.

Concluziile teoretice și practice 
depășesc însă adesea acest dome
niu, aducînd contribuții însemnate 
la teoria și practica învățării. Spre 
deosebire de o serie de adtori care 
consideră că specificul gîndirii co
piilor rezidă în operarea în plan 
mintal cu noțiunile științifice, cu 
însușirile esențiale ale obiectelor și 
fenomenelor, autorul își afirmă 
convingerea, pe care apoi o de
monstrează prin cercetări experi
mentale, că in gîndire sînt prezen
te concomitent atît însușirile esen
țiale, cît și cele neesențiale, gene
rale și individuale, științifice și 
empirice, specificul gîndirii copii
lor provenind tocmai din îmbina
rea acestor însușiri. în aceste con
diții, sarcina procesului de învăță- 
mînt este aceea de a separa, de a 
„descîlci", cum se exprimă autorul, 
esențialul de neesențial, științifi
cul de empiric, de a înlătura em- 
piricul cînd se dovedește a fi 
inutilizabil, de a-1 restructura și 
transforma în cunoaștere științifi
că viabilă. Cartea este o pledoarie 
convingătoare pentru transforma
rea acestui deziderat major care 
stă în fața școlii într-o realitate 
autentică. Din această perspectivă, 
viziunii filozofilor și logicienilor, 
adeseori abstractă și excelînd mai 
degrabă 
tre cele 
autorul 
Iui viu, 
terii în ___ T „ ...
cui nu numai că nu se exclud, dar 
sînt modalități reale ale manifes
tării ei, firește cu ponderi diferite 
pentru o vîrstă sau alta, pentru un 
sector sau altul al cunoașterii. Au
torul își întemeiază punctele sale

în distincții și opoziții în- 
două forme de cunoaștere, 
îi adaugă studiu! procesu- 
concret, dinamic al cunoaș- 
care empiricul și științifi-

în condițiile rolului șl importan
ței pe care le dobîndește știința în 
societatea contemporană apare 
binevenită lucrarea prof. dr. ing. 
Valter Roman — Știința și mar
xismului, publicată în Editura en
ciclopedică română. Rezultat al 
unor îndelungate reflecții și cer
cetări ce se întind pe o peri
oadă de două decenii — incluzînd 
concluzii ale activității desfășurate 
în calitate de conducător al Labo
ratorului de studiere a consecințe
lor revoluției științifice și tehnice 
de pe lingă Academia de științe 
sociale și politice — „Știința și 
marxismul", cu subtitlul „Eseuri", 
este al șaselea volum dintr-o se
rie în care autorul relevă un șir 
de corelații și interdependențe în
tre știință și marxism, menite să 
contribuie la îmbogățirea reciprocă 
a științei și a

Plecînd de 
epoca actuală 
esență, prin
care se condiționează și se influen
țează reciproc : procesul revoluțio
nar de trecere a omenirii ia socia
lism și procesul revoluționar în 
sfera forțelor de producție, autorul 
accentuează ideea că marele scop 
strategic al științei este asigurarea 
progresului, victoria socialismului 
pe scară mondială.

In prima parte a cărții, intitula
tă „Știința și materialismul", după 
ce arată că, odată cu dezvoltarea 
științelor naturii, s-a dezvoltat 
materialismul însuși, s-a născut 
materialismul filozofic marxist, 
autorul subliniază că procesul de 
diferențiere și integrare a științe
lor în cadrul cunoașterii contem
porane creează necesitatea unui 
studiu filozofic special al posibili-

de Lenin, 
a dezvolta 
în pas cu

concluzii

ION GHICA — „Opere" 
vol. III, (coL „Scriitori 
români").
ION SLAVICI — 
vol. VII, (col. , 
români").
GALA GALACTION — 
„Moara lui Călifar" (nu
vele).
ION BARBU — „Poezii" 
(col. „Arcade").

MIHAIL CRUCEANU — 
„De vorbă cu trecutul". 
CELLA DELAVRANCEA
— „Vraja" (roman).
EUGEN BARBU — „Fa
cerea lumii" (col. B.P.T.) 
MIRCEA ȘTEFĂNESCU
— „Teatru".
AUREL MARTIN — „In
troducere în opera Iui N. 
Filimon".
BOGDAN AMARU — 
„Goana după fluturi" (pre
față de George Gibescu).
♦ • • — „Basme româ
nești" (în limba rusă).
• * • — „Antologie 
poezie neerlandeză" 
B.P.T.).
EDMOND ROSTAND 
„Micul vultur".
TH. DREISER — „O 
gedie americană" 
B.P.T.).

Radu BOUREANU

• „Opere" 
„Scriitori

EDITURA

Ce oră e în lume?“

de 
(col.

tra- 
<col.

„ION CREANGA"

marxismului.
la constatarea că 

se caracterizează, în 
două mari procese

APĂRUT
Colecția „FĂURIREA SOCIETĂ
ȚII SOCIALISTE MULTILATE

RAL DEZVOLTATE"
Seria „Etică'

IOAN GRIGORAȘ — Libertatea 
și responsabilitatea morală in 
condițiile socialismului

Colecția „PROBLEME INTER
NAȚIONALE"

MARȚIAN NICIU — Rolul 
O.N.U. in promovarea princi
piilor dreptului internațional 
in relațiile dintre state

Colecția „DEZBATERI IDEOLO
GICE"

GH. VLADUȚESCU — Spiritua
lism și fideism în filozofia 
contemporană

tăților de aplicare a metodelor 
unei științe în vederea cercetării 
obiectului altei științe.

Prezintă interes enunțarea în lu
crare a importanței diferitelor tră
sături caracteristice ale științei 
contemporane, accentuîndu-se că 
nici una dintre ele nu trebuie ab
solutizată : diferențierea și inte
grarea ; abstractizarea teoretică și 
concretizarea practică ; socializarea 
și industrializarea științei ; con
ducerea centralizată și autonomia 
locală.

în partea Întitulată „Știința și 
clasicii marxismului" se sublinia
ză actualitatea tezelor frecvent re
petate de Engels, apoi 
privind necesitatea de 
materialismul dialectic 
evoluția științei.

Autorul formulează
teoretice interesante privind evolu
ția de perspectivă a revoluției 
științifico-tehnice contemporane, 
enunțind teza originală că aceasta 
va putea fi considerată ca 
tă în momentul în care 
cibernetice vor fi produse 
preponderent cu ajutorul 
cibernetice.

Idei interesante pot fi 
și în partea intitulată „Știința și 
strategia dezvoltării", în cadrul că
reia, analizînd un bogat material 
teoretic și practic, autorul exami
nează o serie de probleme funda
mentale privind : natura și direc
țiile de desfășurare ale revoluției 
în știință și tehnică ; unele aspec
te teoretice ale revoluției științi
fice și tehnice ; revoluția știin- 
țifico-tehnică și civilizația co
munistă ; revoluția științifică-teh- 
nică, revoluția tehnică-militară și 
implicațiile lor politice ; știința și 
conștiința ; știința, puterea și vii
torul etc. Un interes îndreptățit 
suscită capitolul referitor la con
ducerea societății socialiste în con
dițiile revoluției științifico-tehnice. 
însăși enumerarea acestor teme 
scoate în evidență marea varietate 
a problematicii abordate.

Lectura cărții este pasionantă 
prin vasta informare științifică pe 
care se bazează, originalitatea unor 
concluzii, iar stilul viu înlesnește 
accesul unor cercuri largi de citi
tori. Ideea esențială a lucrării mi 
se pâre a fi sintetizată în convin
gerea, de profund umanism, sub
liniată de autor, că omenirea 
a pășit în acea perioadă a evoluției 
istorice în care se stabilește o anu
mită sincronizare între dezvoltarea 
istorică și dezvoltarea științei ; tre
buie făcut totul ca știința să lu
creze nu împotriva istoriei, ci să 
aducă o contribuție esențială la 
dezvoltarea ei accelerată.

încheia- 
mașinile 
în mod 
tehnicii

Intilnlte

Edmond N1COLAU

EDITURA „KRITERION"

ZAHARIA STANCU — 
„Să nu uiți, Darie".
MARIA BANUȘ — „Hal 
copii prin București".
MIRCEA SINTIMBREA- 
NU — „Recreația mare". 
T. OPRIȘ — „Pietrele ne 
vorbesc".
Z. ZAMFIR — „Făt-Fru- 
mos Luceafăr".
A. HANLOT — „Mierlo- 
iul chior".
» * * — „Ei l-au cunoscut 
pe Sadoveanu".

Titu POPESCU

In limba
MOLTER
„Termitele"
FRANZ STORCH — „In
ginerul de gramofoane".

română :
KAROLY 
(eseuri).

de vedere asupra relației dintre 
empiric și științific pe o largă și 
variată informare de specialitate, 
cît și pe minuțioase și îndelungi 
cercetări personale asupra vîrstelor 
la care începe să se instituie pla
nul cunoașterii științifice.

O contribuție originală a lucrării 
o constituie surprinderea și carac
terizarea exactă și nuanțată a spe
cificului cognitiv al științelor bio
logice. Analizînd relația dintre 
imagine și concept, intuitiv și ab
stract, relevînd mersul gîndirii în
tre acești doi poli, autorul conchi
de că conceptele biologice repre
zintă o formă specifică de abstract, 
denumită sugestiv „abstract intui- 
tiv-plastic", care poate fi conside
rată ca o primă formă de abstract 
în gîndirea elevilor, ca o formă 
„impură", dar care constituie „pun
tea de trecere", de legătură, stația 
intermediară între senzorial și 
gic.

Este evidentă, de asemenea, o 
ziune consecvent dialectică în 
terpfetarea procesului învățării 
aprecierea rezultatelor s,

In limba maghiară :
TAMASI aron — 
bel" (roman). 
HERVAY GlZELLA 
„Formular" (poezii). 
BALINT TIBOR — „Nu
vele".
PASKANDI 
„Nuvele". 
GALAMBOS 
„O stea de 
cer" (roman).

GEZA
LAJOS 
toamnă

lo-

vi- 
in- 

Și ________ sale. 
M. Zlate nu este de acord cu per
manentizarea opoziției dintre învă
țarea „spontană" și cea „dirijată", 
considerind că fiecare dintre ele au 
atît posibilități pozitive, cit și ne
gative, o separare exclusivistă a lor 
aducind prejudicii însușirii cunoș
tințelor de către elevi.

Interesante ni se par a fi și pro
cedeele metodice de cercetare uti
lizate, care pot fi cu ușurință con
vertite în modalități didactice de 
transmitere și control al cunoștin
țelor. Cu ajutorul lor, autorul a 
obținut un ansamblu de date care 
i-au servit pentru tratarea temei 
propuse, dar care pentru profeso
rul de biologie au valoarea i----
documente privind reușitele 
eșecurile elevilor 
tei discipline.

Ținuta grafică 
zentarea îngrijită 
de Sena Stănescu) sînt merite de 
ordin editorial ale lucrării, tot mai 
evidente în ultimele apariții ale 
Editurii didactice și pedagogice.

Lucrarea lui M. Zlate, prin tema
tica abordată, prin ținuta științifi
că, prin rezultatele concrete ale 
cercetărilor și mai ales prin con
cluziile de certă valoare teoretică 
și practică, se înscrie ca o reușită 
a psihologiei pedagogice româ
nești.

unor
în însușirea aces-

atrăgătoare, pre- 
a cărții (asigurată

Lector unlv. Ținea CREȚU

în literatura de expresie 
maghiară din România, 
scriitorul Szăsz Jănos s-a 
manifestat pe multiple pla
nuri, ca poet, prozator și 
eseist. Revendicat, în egală 
măsură, sub cele trei ipos
taze, el s-a preferat ca ro
mancier. Opțiune întru totul 
justificată, atît de natura 
talentului său, cît și de 
substanța „mesajului" pe 
care trebuia să-1 transmită. 
O confirmare deplină a le
gitimității acestei alegeri 
ne-o oferă recentele sale 
cărți apărute, în versiune 
românească, la Editura E- 
minescu, cu supratitlul, 
CEI DINTÎI ȘI CEI DIN 
URMA.

CEI DINTÎI ȘI CEI DIN 
URMA se constituie, de 
fapt, ca o trilogie a elibe
rării și a epocii imediat 
următoare acestui eveni
ment de importanță cardi
nală în istoria patriei. Su
marul ei cuprinde volume
le : Noaptea nopților (nu
mit, la apariția 
în 1963, ca și în 
românească, din 
mii și ultimii), 
ninge (1964) și Oameni sin- 
tem (1968). Unitară — prin 
același centru de iradiație 
epică, Insurecția națională 
antifascistă armată, și prin 
cîteva personaje comune 
părților componente — tri
logia nu prezintă însă și 
o perfectă omogenitate sti
listică și compozițională. 
Primele două 
căror ritmuri 
te la bornele 
frenetic, de 
tensiune revoluționară, 
o evidentă tentă cinemato
grafică : paginile febrile, 
de aici, par secvențele u- 
nui excelent jurnal de ac
tualități, unde prim-planul 
este dominat net de eveni
ment, iar stilul narațiunii 
— nervos, anticalofil — ca
pătă. pe alocuri, turnură

separată, 
traducerea 
1954, Pri- 
Miine va

secțiuni, ale 
sînt conecta- 
unui prezent 
extraordinară 

au

„A-

pe

LAURENȚIU FULGA — 
„Alexandra și infernul" 
(roman).
BRODY SANDOR 
„Trei romane". 
kAntor-lâng — 
teratura maghiară 
România 1944—1970.
JORDAKY LAJOS 
„Studii literare".

Li
din

O

In limba germană :
GIUSEPPE TOMASI 
LAMPEDUSA — „<
pardul".
ANTON BREITENHOFER 
— „Prea tîrziu pentru 
Marilena".

DI
,Ghe-

Noaptea 
de 
la 
a- 

în-

reportericească. 
nopților, adică noaptea 
23 August, înrămează, 
dimensiunile istoriei, 
ceeași realitate, într-o 
finitate de proiecții calei- 
doscopice, realizate în pla
nuri distincte și eterogene : 
o noapte parcă fără limite 
și o noapte a crizei de 
timp ; o noapte densă, ma
terială și o noapte volati
lă, imponderabilă ; o noap-

In configurația ac
tuală 
Radu 
centul 
ORA E 
apărut 
„Cartea 
adîncește particulari
tățile confeslv-elegia- 
ce anunțate in „Co
coși de vînt" (1968). 
Poezia a parcurs de 
atunci un lung drum 
de recucerire a tărî- 
mului interior pe care 
l-a marcat cu fideli
tate în volumele „Pi
ramidele frigului" șl, 
mai apoi, în „Mîinile 
orelor". Semnele a- 
cestei vîrste 
re au căpătat 
personal prin capaci
tatea aparte a poetului 
de a transcrie pro
blematica condiției u- 
mane, dramatică și 
patetică. într-un re
gistru liric surdini- 
zat prin decantarea 
emoției poetice, prin 
succesive filtre de e- 
sență 
Poetul 
loarea substanțială a 
limbajului Învăluitor 
al cuvintului care mat 
mult evocă decît de
numește. De aici o 
oarecare detașare, un 
lirism al ecourilor fu
gare, fulgurații deli
cate. brume vremel
nice vestitoare ale
anotimpului căutării 
de sine, al confruntă
rii omului cu eternita
tea. Cuprinderea în 
vers a gîndului poe
tic presupune o fixa
re în tipare atinse de 
suflul nemișcării : 
poezia „CIND VREAU 
CtTEODATA" ne a-

lui 
re- 

„CE
a poeziei 
Boureanu, 

volum 
IN LUME?", 
la editura 
românească",

astfel, ca o ilus- 
directă a ceea 

ghicim doar in 
alte poeme :

pare, 
trare 
ce 
multe 
„Cînd vreau citeodată 
si încep un poem / 
se ridică un prag, se 
întinde o ceață ! nu-i 
mai aud palpitul, nu-i 
mai disting o față / 
nedecorticat se-as- 
cunde verbu-oriclt II 
chem. I / e ca o dra- 
goste-n declin. care 

11 Glacia- 
reală, dar

creatoa- 
contur

intelectuală, 
cunoaște va-

CRITICĂ

„Mihail Dragomirescu
estetician"

Un gest pe cît de necesar, pe 
atît de temerar săvîrșește Titu 
Popescu, oferindu-ne prin Mihail 
Dragomirescu — estetician (editu
ra „Minerva") o densă introdu
cere în opera celui care — 
primul în cultura română 1 — 
a imaginat un sistem 
original, cu normative 
similare „legilor științei în știin
ță". Un teoretician cu un program 
cunoscut, apreciat, chiar, de perso
nalități de talia unui Benedetto Cro
ce, Philippe van Tieghem, Charles 
Lalo, Baldensperger, ce-și atrage 
totuși discreditul contemporanilor 
din exces de rigoare și de con
secvență metodologică, iată un caz 
ispititor pentru orice critic. Și to
tuși nu ne aflăm în fața unui au
tor istovit de exegeze, Dragomi
rescu făcînd parte din acea catego
rie de scriitori despre care Zarifo- 
pol spunea că sînt „citați, dar nu 
citiți". Efectul unor verdicte dras
tice. din păcate nu întotdeauna fun
damentate pe lectura atentă a 
scrierilor sale, s-a prelungit în timp, 
mai pînă-n ultimii ani, aprecierile 
echilibrate, relativ puține, necă
lăuzind încă pe o nouă albie un 
destin critic special.

O evaluare lucidă, din perspec
tiva criticii și esteticii marxiste se 
impunea, astfel că după studiul lui 
Z. Ornea din volumul „Trei este
ticieni" (1968) acest prim excurs 
analitic (nescutit, cum e și firesc, 
de imperfecțiuni) trebuie salutat 
ca un act de pionierat. Mereu 
derat, fără sclipiri și intuiții 
gurante, dar exact, riguros în 
mâții, Titu Popescu operează 
socieri plauzibile, rectifică optici 
osificate, infirmă exclusivisme și

dreptăților ți demenței răz
boinice. A fost, desigur, o 
noapte a jertfelor 
crificiului, după 
fost, de asemenea, 
te a clarificărilor, 
pezirii interioare, 
nilor fără recurs și a ma
turizărilor rapide. Semni
ficativă, în acest sens, este 
evoluția lui Kovăcs Ădăm, 
personajul principal al tri
logiei.

LITERARĂ

SZÂSZ Jânos

estetic 
dorite,

pon- 
ful- 

afir- 
di-

și a sa- 
cum a 

o noap- 
a lim- 

a opțiu-

din urmă"

te a exploziilor asurzitoare 
și o noapte a tăcerii recu
lese; a veghei patriotice îm
potriva uneltirilor contrare
voluționare, antinaționale. 
O noapte de cumpănă, a în
fruntărilor aprige dintre ti
ranie și libertate, dintre o- 
mul cavernelor și omul is
toric, dintre fascism și an
tifascism, dintre fantoșele 
ezitante, cameleonice, ale 
liderilor partidelor istorice, 
în abia camuflată cîrdășie 
cu bandele de legionari și 
— de cealaltă parte 
cadei — chipurile 
pline de fermitate, 
muniștilor și ale. 
oamenilor cinstiți 
mâni, maghiari, germani — 
hotăriți să pună capăt ne-

a bari- 
grave. 

ale co- 
tuturor
— ro-

Miine va ninge rămîne, 
și ea, în esență, o scriere 
a inserțiilor în prezent, a 
notației precise, lapidare ; 
schițate sumar, dar cu pre
cizie, faptele, mișcările ma
selor sau reacțiile indivizi
lor integrați unor grupuri 
constituite se înlănțuie, de
seori, linear, prin compe 
raj de tablouri. Disputa se 
menține, și aici, tot in li
mitele acțiunii practice : 
înfruntările au însă, de pe 
acum, un alt obiectiv — 
cucerirea puterii. In ger
mene, intervin, în paginile 
volumului, și alte chestiuni 
de maximă actualitate în 
acel moment : raporturile 
dintre artă și politică, res
ponsabilitatea fată de des-

ținui celor de aceeași con
diție socială, dar care mai 
rătăcesc, încă, între barica
de sau, din eroare, pe ba
ricade străine. Autorul 
vită, totuși, 
considerațiile 
de filozofie a 
alocuri, lasă 
la data elaborării romanu
lui, mai ezita, oarecum, să 
spargă coaja rezistentă a 
„desenului" epic printr-o 
reflecție generalizatoare.

Din acest unghi, secțiu
nea finală a trilogiei lui 
Szăsz Jănos, Oameni sîn- 
tem — deși le continuă — 
se constituie ca o repli
că strălucită Ia celelalte 
două și ca un epilog 
necesar. Eliberat de ob
sesia clipei, a fixării ei 
pe peliculă, autorul con
vertește notația directă în 
retroproiecție, descoperind 
durata și farmecul rafinat 
al analizei psihologice. Re
marcabil din toate punctele 
de vedere, Oameni sintem 
se relevă ca un roman mo
dern, de structură polifoni
că, în care virtuozitățile 
tehnice nu devin scopuri în 
sine, ci soluții perfect a- 
decvate, reclamate de în
săși plasma nobilă a aces
tei cărți. Concepută într-o 
orchestrație ingenioasă de 
rememorări, pe portativul 
unor reîntoarceri tulbură
toare în spațiu și în timp, 
ea conferă, retrospectiv, o 
valoare mai înaltă faptelor 
eroilor, infuzîndu-le acea 
dimensiune secretă, indis
pensabilă artei.

Captată în oglinda trans
lucidă a ultimului volum, 
trilogia Iui Szăsz Jănos, Cei 
dinții și cei din urmă, își 
redimensionează contururi
le, in ansamblu, la scara 
unei elevate conștiințe es
tetice și poiitice.

e-
deocamdată, 
mai ample 

istoriei și, pe 
impresia că.

Nicolae BALTAG

goste-n d 
îngheață...' 
litatea 
uneori și simulată de 
căderea 
versului, 
bilă galanterie verba
lă de esență neologis
tică, conține in sine o 
stare artistică medi
tativă. devenită atitu
dine lirică dominant 
intelectuală și lucidă, 
chiar dacă unele ver
suri, cum sînt cele din 
„FLORI DE HE
LI ANT", redeschid cu 
evident substrat po
lemic apetitul pentru 
fervoarea mișcării, 
pentru „marea gal
benă" a luminii. Poe
zia lui Radu Boureanu 
a parcurs și asemenea

1, însă pen- 
actuală ele 
definitorii.

i romantică 
efuziunea 
„Pe piept

solemnă a 
de o seslza-

anotimpuri, 
tru vîrsta 
nu sînt

Aspirația 
stirnește 
prometeică : 
mai pune-mi, toartă, 
o platoșă de toare / 
fi să răsară luna pe 
spatele meu, drept I 
și ferecat ca-n basme 
vecia s-o aștept / sd 
ți-o aduc supusă. în 
luptă, la picioare" 
(INVOCARE).

în continuă căutare 
de sine poetul regă
sește încă o dată dru
mul fecund ce duce 
spre marile probleme 
ale timpului său. 
Considerente de sub
stanță ne îndeamnă 
să vedem în titlul 
cărții de față împru
mutat din rosturile 
domestice ale țărani
lor andaluzL evocați 
nu o dată in versurile 
unui Garcia Lorca, 
Rafael Alberti sau 
Miguel Hernândez. o 
mărturie lirică ce de
pășește Intîmplătoa- 
rele afinități. Contac
tul cu istoria și cu 
destinele umanității 
redeschide noi spații 
de manifestare lirică 
și Invită la participa
rea activă, la angaja
mente solemne : „si 
fiu al vremii, al a- 
cestui veac". Cînd co
boară în intimitatea 
peisajului țării, li
rica lui Radu Bourea
nu captează ecourile 
de vastă rezonanță și 
amplitudine. Discre
ția sentimentelor, în
tinderea lor pe dede
subt fac din lirica pa
triotică ținutul delicat 
al confesiunii lirice.

în acest teritoriu 
privilegiat al marilor 
opțiuni, lirica lui Radu 
Boureanu tși poten
țează pe deplin, cu 
sobrietatea și calmu-1 
caracteristic, virtuțile 
exprimate cu atîtea 
alte ocazii.

Emil VASILESCU

DE FOLCLOR

Ion TALOȘ

„Meșterul 
Manole"

exagerări, demonstrînd actualita
tea și valoarea unui estetician ne
cunoscut încă pe măsura meritelor 
lui. Ce a însemnat Mihail Drago- 
mirescu pentru cultura română, ce 
cauze au alimentat resentimente
le nutrite contra Iui de către con
temporani, care este aportul său 
constructiv în cuprinsul literelor 
românești, acestea sînt liniile de 
forță ale demersului său critic. 
Probleme tratate metodic, cu o me
ticulozitate nu rareori vecină cu 
pedanteria. Dragomirescu este un 
precursor de vază al abordării ști
ințifice a literaturii. Bazat pe un 
program teoretic extrem de coe
rent, el este cel dintîi care acredi
tează în cercetarea noastră litera- 

estetic, de or- 
ideală a ope-

ră „ideea de model 
ganism ca structură 
ret de artă".

Adversar hotărît 
mului, al exceselor 
ca și al celor pozitiviste, mentorul 
„Convorbirilor critice" este în 
fond un prestructuralist preocupat 
de examinarea rațională a operei, 
privite ca o structură autonomă. In 
deceniile de instabilitate a valori
lor de la începutul secolului, Dra
gomirescu a pus un „accent axio
logic apăsat", militînd de pe pozi
țiile „adevărului estetic" atît îm
potriva „misticismului degenerat" 
în naționalism al semănătoriștilor, 
de sub conducerea lui A. C. Po- 
povici, cît și împotriva „mărunțișu
rilor de formă" ale estetizanților 
grupați în jurul revistei lui Ovid 
Densusianu — „Vieața nouă".

Esteticianul observa judicios că 
o literatură națională valoroasă, 
care să ne impună și in planul 
universalității, nu poate rezulta de- 
cît din investigarea statornică a 
realităților noastre. Teoretician cu 
o structură prin excelență clasică, 
uzînd de categorii, Dragomirescu 
incrimina impresionismul, cău- 
tînd să explice în mod științific 
emoția artistică, să o motiveze ra
țional : „In deosebire de criticul 
impresionist, criticul raționalist nu 
se mărginește să pună in relief 
prin mijloace literare și atit cit îi 
permite talentul, ideea esențială, 
ci și caută s-o întemeieze prin ar
gumente din doctrinele estetice și 
literare [...] și dă astfel nu numai 
o IMPRESIE, dar și un fundament 
RAȚIONAL.". Poziție valabilă și 
azi.

Ambiția mare a lui M. Dragomi
rescu este să identifice capodope
ra după — cum ar spune structu
raliștii — „invariante". Să remar
căm totuși că rigiditatea, absolu
tismul în ierarhizări, viziunea 
autonomistă, de esență idealistă, 
asupra artei, recurgerea la o op
tică a posteriori l-au stlnjenit a- 
tunci cînd trebuia să diagnostiche
ze o „capodoperă" de dată recentă. 
Sînt limite ale sistemului său pe 
care cercetătorul actual le reliefea
ză cu claritate, supunîndu-le unui 
exigent examen critic.

S-a bătut mult monedă despre 
impermeabilitatea la nou a esteti
cianului și criticului Dragomirescu. 
Nu Întotdeauna în mod justificat. 
Fiindcă Dragomirescu i-a sprijinit 
pe Caragiale, Delavrancea, Rebrea- 
nu (printre primii I), Panait Cer
na, Gala Galaction, Mihail Sorbul, 
Camil Petrescu ș.a., a ridiculizat 
în plan estetic pe detractorii lut 
Eminescu.

Cum se explică totuși paradoxul 
că un estetician de formație cla
sică a scris relativ puțin despre 
clasici, preferind comentariul la 
zi al literaturii 7 Titu Popescu ofe
ră o explicație psihologică subtilă: 
„...Dragomtrescu, ca și Lovinescu, 
manifestă față de clasici acea in
diferență specifici firilor tranșante 
captivate de ideea devenirii, dar și 
a celor orgolioase care neglijează 
un trecut la care, fatal, nu au pu
tut efectiv conlucra".

Prin Mihail Dragomirescu — es
tetician, Titu Popescu operează o 
restituție demnă de remarcat.

al diletantis- 
impresioniste,

loan ADAM

Deși precedată de un apre
ciabil număr de studii româ
nești și străine, diverse ca 
orientare, ca mod de abordare a 
materialului, ampla monografie 
Meșterul Manole de Ion Taloș 
(editura „Minerva", București, 1973) 
izbutește să fie o reală și valoroa
să „contribuție la studiul unei te
me de folclor european" — cum 
își subintitulează autorul cartea.

Cercetătorul își formulează de 
la început principiile metodo
logice ca o reacție față de 
poziția unora dintre antecesori șl 
ca un rezultat al aprofundatei cu
noașteri a materialului. Se subli
niază, în acest sens, importanța cu
legerilor de teren pentru realizarea 
unei cercetări uniforme a zonei da 
răspîndire a baladei, necesitatea 
studierii acesteia în „complexul de 
obiceiuri, practici magice și legen
de care îi explică apariția și dez
voltarea", cerința unei informări pe 
cît posibil exhaustive.

Fidel propriilor sale principii. 
Ion Taloș procedează la o minu
țioasă și doctă trecere în revistă 
a principalelor contribuții la stu
diul temei „jertfa zidirii", adoptînd, 
atunci cînd e cazul, o fermă pozi
ție critică, adesea declarat polemi
că, transformînd argumentele uno
ra în contraargumente decisive.

Pornind de la realitatea că tema 
se concretizează literar, sub formă 
de baladă, doar în sud-estul Eu
ropei, în timp ce credințele, su
perstițiile și practicile magice re
feritoare Ia necesitatea sacrificiu
lui în ridicarea unui edificiu au o 
extensie universală, se caută in 
acestea „substratul baladei balca
nice despre zidirea femeii", sec
țiunea respectivă impresionînd prin 
bogăția informației și prin carac
terul sistematic al expunerii. Re- 
ținind dintr-un imens material et
nologic elementele privitoare la 
credințele și practicile străvechi 
ale diverselor popoare, legate de 
realizarea unei construcții, insis- 
tînd pe momentul jertfei privit în 
diacronie, studiul observă exis
tența unor trepte în timp, în prac
ticarea ritului. Se demonstrea
ză că „aproape nu există motiv 
poetic în cîntecul epic pe care să 
nu-1 găsim în legendele în proză 
din Europa. Originalitatea baladei 
balcanice nu stă așadar în unicita
tea motivelor poetice sau a teme
lor literare, ci în arta îmbinării si 
dezvoltării lor".

Capitolul privitor la „balada des
pre zidirea femeii" ocupă în eco
nomia lucrării cea mai întinsă par
te. Un loc special este acordat 
observațiilor cu privire la „biolo
gia" creației folclorice pe baza in
formațiilor consemnate de diverși 
cercetători înaintași (puțini 1«# nu
măr) coroborate cu cele culese de 
autor însuși în Prodănești-Sălaj. 
Relevarea variantelor transilvă
nene ale temei, raportarea aces
tora la variantele baladă mol- 
do-muntene, sublinierea 
nărilor și deosebirilor, 
rea unei tipologii, atenția 
cordată amănuntului, informația 
cuprinzătoare, exactitatea și echi
librul comentariului versiunilor 
sînt dovezi că ne aflăm în fața 
unei cercetări de profunzime, se
rioase, competente.

Tocmai de aceea reținerea eu 
care autorul se pronunță în legă
tură cu unele aspecte controversa
te ale problemei (geneză, circula
ție, raportul mit-istorie, semnifica
ția baladei românești) ni se pare 
nejustificată. Ion Taloș stăpînește 
fără Îndoială materialul și are la 
indemlnă instrumentele ideologice 
și metodologice pentru a-și duce 
studiul pînă la capăt.

In ansamblu, lucrarea își atinge 
fără Îndoială, scopul propus, acela 
de a sublinia semnificația funda
mentală a baladei : ilustrarea ne
dezmințitei vocații constructive a 
poporului român și simțul domi
nant al creației.

Dr. Nicolae 
CONSTANT1NESCU

asemă- 
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— „Teoria este totdeauna a prac
tică virtuală, pe cînd practica este 
totdeauna o teorie latentă". Formu
larea nu-mi aparține ; 
și am învățat-o cuvint

Oricine să fi fost în 
cred că rămînea la fel 
Nu-i puțin lucru să te trezești cu un 
citat din Dimitrie Guști, redat în
tocmai, acolo, în plin cîmp, de către 
un fierar-betonist. îi văzusem car
tea de muncă : „DRAGNEA GH. 
IORDAN ; meseria — fierar-betonist, 
șef de echipă ; locul de muncă — 
Grupul de șantiere de construcții 
Tirgoviște-.". Reluase :

— E adevărat, n-am cine știe ce 
diplome. Sînt născut la țară. In Poe- 
narii-Apostoli, județul Prahova. La 
școală n-am umblat decît atît cit era 
„moda" pentru copiii de țărani foar
te săraci — patru clase. Tot ce știu 
am învățat ulterior, în viață, 
a lucrat pentru mine.»

Cineva mi-1 recomandase 
pur", iar eu l-am propus o 
despre viață. „Să mergem să 
pe undeva niște scaune, vreo masă, 
un colțișor, ceva... Asta-i treabă se
rioasă, trebuie liniște. Terminăm cit 
durează pauza de prînz ? Care viață, 
a mea ?! Atunci nu mai căutăm ni
mic. Rămînem să vorbim aici".

Tocmai ieșisem din hala acoperită 
— dar încă fără pereți laterali — a 
viitoarei linii de laminare. La doi pași 
de noi ploua cu scîntel metalice — 
sus, pe o estacadă, sfîrîiau arcurile 
electrice ale sudorilor. Am rămas în 
picioare, unul in fața celuilalt, în

mi-a plăcut 
cu cuvînt.

locul meu 
de surprins.

Timpul

„cristal 
discuție 
căutăm

cimpul botezat de curînd „platformă 
siderurgică". Sub soarele cu dinți al 
nămiezii de Ianuarie. Sub vîntul care 
caută inutil grindurile și stuful ani
lor trecuți. In numai trei ani smircu-

nu-i vreo noutate. Am plecat la 
oraș : 
lie la
liu“,
Obor, prin magaziile cu ceapă, car-

mirajul Bucureștiului. Hama- 
antrepriza „Athanasiu & Vasi- 
Palatul C.F.R. Dormeam In

împroprietărlrea. M-am căsătorit. So
ția a rămas să lucreze pămîntul. Eu 
am luat calea șantierelor...
- Și?
— Nimic deosebit M-am calificat

ÎNVĂȚĂTURA UNEI VIEȚI „OBIȘNUITE" ȘI TOTUȘI EXEMPLARE:

chil omul lucrează pentru timp
rile au făcut loc focului. Prima sută 
de tone de oțel tirgoviștean a și luat 
drumul Galațiului, pentru laminare. 
Asta pînă cînd vor fi puse în func
țiune cajele proprii „Ca mîine...".

— Viața ? Doar bătrînii au amin
tiri. Eu mă consider tînăr... Ce să 
spun ? Vă previn că am o biografie 
mai mult decît comună pentru cei 
din tagma mea. Părinții — țărani 
săraci, lucrau cu ziua prin sat. Un 
timp i-am ajutat. Șase guri la masă. 
Să adaug că flăminzeam ?I Nici asta

Scoate-l în arenă!
„Minciuna are picioare scurte" I 
Dar, uneori, nu atit de scurte în

eît să nu facă lung, alunecos, obo
sitor și dur drumul spre adevăr.

Cind poporul nostru, condus de 
partid, a făurit legi și instituții care 
să-i apere cuceririle lui fundamen
tale — orînduirea socială și de stat, 
valorile materiale și spirituale, 
drepturile și libertățile cetățenești, 
onoarea și demnitatea omului — 
cînd. în ultimul deceniu, s-a în
scris in documentele congreselor 
partidului și în legile tării ca prin
cipiu, ca garanție a libertății și le
galității să nu rămînă nici un vi
novat nepedepsit și nici un om să 
nu sufere pe nedrept, relațiile în 
societatea noastră să fie reglemen
tate strict, în toate domeniile, pe 
baza legii — nimic important să 
nu rămînă în afara ei, la bunul 
plac — cind insuși poporul intreg 
a hotărît să exercite magistratura 
asupra legilor și adevărurilor lui 
supreme, cînd fiecare a fost înves
tit ca apărător al adevărului — 
al marelui și micului adevăr — a- 
tunci pasul in imperiul libertății a 
fost ferm și definitiv.

Dar în acest imperiu s-a Intrat 
fără control vamal. Fiecare și-a 
adus în bocceaua lui rufele pe care 
le-a avut. Și nu toate erau imacu
late. Unii, scîrbiți de ele, le-au a- 
runcat treptat și s-au primenit, al
ții și-au păstrat straiele ca pe o 
parte a ființei lor de care nu se 
pot despărți.

Cadrul nostru social-Juridic nu 
lasă loc pentru minciună ; e depis
tată, prinsă și dată afară din im
periu. Ea reușește însă uneori, îm
brăcată într-o pelerină impculată, 
să intre din nou, fraudulos, să a- 
lerge bezmetică pe picioarele ei 
scurte și să minjească, atît cit poa
te, drumul spre adevăr.

Vremea cînd minciuna, arta de 
■ o face credibilă erau egale a- 
proape cu o virtute s-a dus de
mult. Buimăcit de această răstur
nare catastrofală, el, profesionistul 
neadevărului, s-a retras în cotloa
nele întunecoase. „Virtutea" lui 
nu mai era la modă. Oamenii din 
jurul lui vorbeau o limbă necunos
cută, aveau chipuri nefirești de 
luminoase pentru el, se bucurau — 
o bucurie indecentă pentru el. Pen
tru că nu putea înțelege bucuria 
marșului nostru, nu putea să în
vețe pasul nostru, a încercat să 
se tîrască în spiritul vremii, dar, 
spiritul vremii noastre socialiste 
nefiind compatibil cu tîrîtul, s-a 
autodemascat.

Și atunci i-a rămas o singură 
soluție : să se deghizeze.

Ca în situația descrisă mal Jos.
O doctoriță-chirurg — este acu

zată, anchetată, blamată public în- 
tr-un ziar județean, scoasă din 
spitalul in care lucrează de li ani 
și trimisă de lîngă soț și d» lîn
gă copil în altă localitate pentru 
ceea ce, în terminologia mal puțin 
academică, se cheamă „ciubuc". 
„Dovada" — o declarație de la o 
femeie, obținută în condiții cel 
puțin dubioase — a fost respinsă 
de procuratură. Nici nu se putea 
altfel.

Poate că în colectivul în care lu
cra doctorița aerul nu era prea 
pur, desăvîrșit de pur, dar era res
pirabil pină în clipa cînd un dihor 
a făcut treaba aceea urită și at
mosfera a devenit asfixiantă. Dar 
nu s-a decis nimeni să dea un 
pumn în fereastră sau s-o deschi
dă larg, să năvălească aerul proas
păt și să trezească spiritele mole
șite.

Doctorița se zbate de multă vre
me pentru adevărul ei, dar n-a 
reușit să facă ceea ce de o viață 
face în fiecare zi cu bisturiul ei. 
Nu a reușit să facă acea incizie 
energică și adîncă în zona în care 
a depistat focarul de infecție mora
lă. Instrumentele erau altele și cei 
ce trebuiau să le folosească primii 
au dat uitării — sau încă n-au asi
milat — legea supremă a adevăru
lui : un fapt, unul singur, prețu
iește mai mult decît un car de 
vorbe. Dar ei, pe locul de cinste a! 
faptelor, au așezat șoaptele, insi
nuările și raționamentele de-a drep
tul grotești. „Știu eu — spunea ca
reva — că toți doctorii iau „ciu
buc". In loc să se indigneze și să 
alunge calomnia, el o extinde asu
pra unei întregi profesiuni. Ca s-o 
„justifice" pe prima, ia drept mar
tor o calomnie și mai mare. Pădu

rea 1 se impune falnică, dar ochii 
lui văd numai uscături ; și acolo 
unde sînt cu adevărat, dar mai ales 
acolo unde nu sînt.

Oamenii cinstiți nn se 
iasă in arenă și să se 
pentru că arena noastră 
este teritoriul limpede, 
luptei pentru adevăr. Ezitarea lor 
de o clipă e doar chipul revoltei ; 
al revoltei și al umilinței de a fi 
puși să scape de haina în care i-a 
îmbrăcat calomnia, de a se curăța 
de noroiul în care nu ei s-au tăvă
lit și de a se arăta lumii curați.

Un brigadier silvic prinde un 
grup de braconieri măcelărind ani
malele pădurii. E bătut, tîrît la 
marginea unui drum și lăsat aco
lo. Scapă cu viață, dar la cercetări 
află că... el a fost beat și a amenin
țat cu arma niște oameni pașnici 
care își vedeau de drumul lor. Ei 
erau opt, el singur, fără martori, și 
glasul calomniei e, pentru un timp, 
mai tare, sună mai convingător. 
Oamenii legii sesizează însă calom
nia, judecă înțelept și decid — să 
recunoaștem, curajos, cu conștiința 
împăcată — că omul fusese atins de 
minciună, că e nevinovat și-n drep
turile lui.

Da, dar mult timp de atunci, ori 
de cîte ori venea vorba despre el. 
se spunea : „a, cel cu intimplarea 
aceea tulbure" ?

în asemenea cazuri, sămînța ca
lomniei nici nu germinează, dar 
nici nu moare ; ea rămîne ca un 
semn al unei întrebări care nicio
dată nu primește răspuns, ca un 
avertizor în adîncul conștiințelor 
nelimpezite.

Și omul trebuie să poarte în 
te o cruce pe care nu el și-a 
plit-o. Mutilații moral n-au 
cuprinși, niciodată și nicăieri, 
nici o statistică : ar fi fost și 
posibil ; pentru că neadevărurile 
rostite în șoaptă, la ureche, sau stri
gate în piața publică au lăsat, în 
decursul istoriei, pe cîmpul bătălii
lor pentru dreptate, mai multe ca
davre vii sau moarte decît au lă
sat războaiele. .

Spre fericirea noastră, de mult 
nu mai avem nevoie de,o aseme
nea statistică, de evidența oame
nilor ureînd pe Golgota lor. Barie
rele ridicate de societatea noastră 
în calea minciunii, a neadevărului, 
organizarea instituțiilor noastre ju
decătorești, angajarea hotărîtă a 
întregii colectivități în Înfăptuirea 
dreptății, funcția de profilaxie pe 
care o îndeplinesc instituțiile ob
ștești, colectivele de muncă au des
crețit pînă și fruntea celui mai te
mător, i-au dat credința — probată 
de viață, de realitate — că atîta 
vreme cît este nepătat nu are de 
ce să se teamă, că chiar dacă a gre
șit dar recunoaște și regretă este 
un om care a greșit și atît : un 
om. Că nu este nevoit să urce nici 
o Golgotă.

Picioarele scurte ale minciunii au 
mai fost scurtate. Aleargă, totuși, 
aleargă. Pînă Ia barieră mai alear
gă... Iar, uneori, și dincolo de ea.

Ce facem deci cu minciuna, cu 
calomma, cum le depistăm șl le iz
gonim -painte de a produce răul ? 
Cum o apărăm, de pildă, pe docto
rița a cărei viață a fost dăruită a- 
linării suferințelor să nu sufere 
pentru că a alinat suferințele oa
menilor ?

Puterea noastră stă în unirea 
noastră și în încrederea pe care 
ne-o acordăm reciproc. Partidul ne 
cere să judecăm oamenii numai și 
numai după faptele lor ; să mă
surăm, să cîntărim aceste fapte, să 
Ie discutăm și decidem deschis, 
bărbătește in fața colectivului. A- 
colo și numai acolo. Cu voce tare, 
fără ascunzișuri, fără părtinire și 
fără patimă. Pentru că arareori a- 
colo poate fi strîmbă judecata. 
Pentru că arareori minciuna în
drăznește să iasă curajos în arenă. 
De aceea, ia-1 pe purtătorul ei de 
guler și scoate-l în arenă ! Acolo 
lumina și aerul sînt puternice și 
pure. Dacă celulele și sîngele Iui 
rezistă la infuzia de oxigen, dacă 
lumina nu-1 orbește va trăi și va fi 
cîștigat pentru societate 1 Dacă nu...

Oricum e bine 1
Ia-1 de guler și scoate-l în ■- 

renă 1
Angliei PARASCH1V

tem să 
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tofl. Nu, n-are sens să continuăm. 
Repet — o biografie comună...

— Apoi, probabil, frontul...
— Da, războiul, frontul, rănit, din 

nou front. Și din nou „clasic" : vic
toria, împroprietărirea. Da, cred că 
v-aș putea spune, în sfîrșit, ceva in
teresant...

— Anume ?
— Sfirșitul războiului m-a prins 

In Cehoslovacia, la Brno. încolona- 
rea — cu stîngu-nainte marș și di
recția ȚARA. Drumuri lungi, arate 
de proiectile, tancuri, bombe ; dru
muri desfundate de ploi. Ridicam un 
picior și-l repezeam înainte. Lăsam 
greutatea pe celălalt. Se-nfunda pînă 
dincolo de moletieră. Atunci mi-a 
trecut prima dată prin minte că 
orice sfîrșit este, în același timp, și 
un început ; și că dacă vrei in
tr-adevăr să ajungi undeva n-ai de- 
cit să „începi" șl să „sfîrșești" de 
oricite ori ești nevoit. De ce atunci? 
Nu știu... Probabil 
timp să gîndesc — 
ajuns tocmai în 
departe, v-am mai

unde-am avut 
la Focșani am 
septembrie... Mai 
spus. A urmat

fierar-betonist Știți ce-i asta ? Un 
fel de „responsabil cu osatura" me
talică a betoanelor. Beton-armat — 
pînă șl copiii știu ce înseamnă... 
Unde am lucrat ? Păi, unde-au cer 
rut cincinalele. Am demarat în 1950 
cu fabricile de ciment i Medgidia, 
Bicaz. Asta — să spun așa — ca să 
avem „plinea" zilnică : liantul. Apoi: 
Combinatul de cauciuc Jilava; Fa
brica de acid sulfuric Năvodari ; Pa
latul Republicii ; Fabrica de prefa
bricate — București ; Pavilionul ex- 
pozițional al realizărilor economiei 
naționale ; hala atelierului mecanic 
de la întreprinderea „Vulcan" ; plat
forma industrială Buzău : fabricile de 
zahăr, sirmâ, geamuri ; Casa de cul
tură din Buzău ; Fabrica de mobilă 
din Nehoiu ; căminele muncitorești 
din Tirgoviște — am ajuns în zilele 
noastre — armăturile metalice Ia 
cuptoarele pășitoare, acum fundații
le liniei de laminoare...

— Toate acestea de la început șt

pînă Ia sfîrșit ? Fără nle! nn acci
dent, nimic ieșit din comun, nimic 
senzațional ?

— Firește. Cum altfel ? Nici măcar 
nu-i meritul meu. Am mai afirmat : 
pentru mine a lucrat timpul. Mai 
bine zis „timpurile" reconsiderate de 
comuniști în rîndurile cărora mă 
număr și eu. Terminam o lucrare, 
începeam alta. Așa e „mersul". Ca 
să ajungi unde vrei trebuie să te 
proptești bine pe picioare. Altceva ? 
Ce să mai fie altceva ?

Și totuși este. Mi-au spus tova
rășii lui de muncă : „Eram pe plat
forma buzoiană. O zi obișnuită, aler
gătură berechet. Dragnea conducea 
atunci vreo 150 de oameni. L-am 
văzut cum cade — așa ca din senin. 
Nu știam ce poate să aibă — nici
odată nu s-a plins nimănui de ni
mic, fie că avea probleme de pro
ducție, fie personale. N-am aștep
tat salvarea. La spital a mers obli
gat de noi. Luat pe sus, la propriu 
— pe platforma unui tractor — s-a 
lăsat văzut de medic : „Ulcer perfo
rat. Operație"

După o lună era înapoi. Ne tot 
spune vorba aceea a lui : „Timpul 
lucrează pentru mine". Nu-i adevă
rat, el lucrează pentru timp, pentru 
oameni. De cînd tot bate șantierele 
a calificat cinci sute de fierar-beto- 
niști. Acasă, la Poenari, merge des
tul de rar. Gata să crezi că-i certat 
cu ai lui, din familie. Cînd băiatul i 
s-a ridicat mărișor, l-a adus pe șan
tier. A făcut din el un meseriaș de 
mina întîia. La fel cu cei doi frați. 
Tot la el în echipă lucrează, dar nici 
nu zici că sînt rude cînd e vorba de 
treabă. Este un om cinstit, drept, 
exigent. Altceva ? Și-a început o 
casă, în comuna natală. El, cel care 
a dat țării zeci de obiective înainte 
de termen, nu și-a putut termina 
propria-i casă 1 Cînd s-o termine, 
dacă permanent îl găsești pe șan
tier ? Omul ăsta este o istorie vie...

Altceva ? Vorba lui : ce să mal fie 
altceva ? Timpul lucrează..."

Mircea BUNEA

ESPRE OMENIE
e Omul cu omenie de nimic alt se ferește decît 

numai de rușine.
Mai lesne se cioplește pomul, declt omul.
De om bun și de vreme bună nu te mal saturi. 
Murdăria pierde omenia.
Omul de omenie crede omului de omenie.
Omul nu iese cu dosul la oameni, ci cu obrazul. 
Ce ești, te privește mai la urma urmelor pe tine.• _  __ ,____________  ___ _

Ce vrei, privește și pe alții. Ce faci, aceea poate privi 
pe toți. (N. Iorga).

• De multe se poate omul lipsi, numai de oameni 
nu. (L. Borne).

• Omul nu e ceea ce ascunde, el e ceea ce făp- 
tuiește. (A. Malraux).
• Un om întreg nu-și poate face gesturile pe jumă

tate. (T. Arghezi).
• Rangul este inscripția pe o monedă, aurul este 

omul. (R. Burns).

• Este un om numai cine trăiește ca om, numai 
printre oameni. (G Călinescu).

• Fiecare om este odrasla faptelor sale (Miguel de 
Cervantes).
• In lume-s multe mari minuni 1 Minuni mai mari 

ca omul nu-s. (Sofocle).
• Omului nimic nu-i este mai folositor decît omul 

(B. Spinoza).
• N-am întîlnit un om de la care să nu fi avut 

ceva de învățat. (A. de Vigny).
• Dacă tu vezi un biet om căzut la pămînt, vrei 

să-I ridici, nu-i așa ? Dacă n-ai face-o, ți s-ar 
că nu ești o ființă omenească, ci un animal făr 
decată. (Gr. Deledda).

• Nu trăiește decît cel care e de folos altora, nu 
trăiește decît cel ce dă un rost vieții. (Seneca).

• Va veni o vreme cînd oamenii o să se admire 
unul pe altul, cînd fiecare din ei o să lumineze ca o 
stea In fața celuilalt. (M. Gorki).

O notiță publicată Ia 
„Poșta paginii" stîrnea, 
astă-vară, o nebănuită fur
tună de evenimente. Efec
tele ei nu s-au 
încă.

Exact în ajunul 
țlei, cind corectam șpaltul, 
o echipă de la I.I.R.P.S.C.M. 
Brăila, condusă de ingine
rul Viorel Gurgu, pleca în 
județul Vaslui. Era o de
legație forte, pe măsura 
delicatei misiuni ce-o aș
tepta acolo. Filiala din 
Bîrlad a Băncii pentru a- 
gricultură și industrie ali
mentară aplicase drastice 
reduceri în actele de de
contare a unor lucrări e- 
fectuate la două cooperati
ve agricole. Or, cei din 
Brăila prospectaseră alte 
posibile comenzi și finan
țarea trebuia lămurită ur
gent. Pînă aici — cele mai 
bune și utile intenții.

Rubrica își urma între 
timp cursul normal. Seara, 
cind nea Nicola potrivea 
pentru ultima dată rindu- 
rile de plumb ale paginii 
gata de calandru, nu bă
nuia că amorsează o 
„bombă" în bagajele dele
gației brăilene. Nimeni 
nu cunoștea această co
incidență și reacția cu to
tul „originală" la ea. Ni
meni nu știa că exact în 
aceeași noapte, delegații 
întreprinderii cu șapte ini
țiale poposeau în județul 
cu pricina, pregătiți pentru 
asaltul final. La Bîrlad au 
ajuns înaintea gazetelor. 
Joviali, deschiși, construc
tori de anvergură, ei 
au început să poves
tească despre viitoarele 
lucrări, conturau perspec
tive, parcă nici n-ar fi 
auzit de decontările liti
gioase. Funcționarul care 
ținea locul directorului le-a 
amintit politicos că în tre
cutele devize cheltuielile 
indirecte, în special cele 
de aprovizionare, transport 
și ...organizare de șantier 
(? ! ?) erau cam balonate 
pentru niște lucrări de 
instalație electrică și de a- 
limentare cu apă. Oaspeții 
au început să ridice tonul 
și au mai scos din serviete 
un rînd de devize pentru 
alte lucrări, gata executate 
și recepționate. Banca. în 
pofida regulilor elementare 
de disciplină financiară, 
nici nu auzise de ele. Loc
țiitorul de director, mol

's__________________________

potolit
apari-

dovean cumsecade și cu 
bun simț, încerca să le ex
plice că 
construi 
pune pe 
in fața 
constituie chiar o 
venție, însă musafirii ajun
seseră Ia bătut cu pumnul 
în masă.

Ei și. tocmai atunci, 
țîrr-țîrr. sună centrala din 
București : — Ați citit
„Scînteia" de azi ? _ N-am 
citit „Scînteia" de azi. — 
Vedeți că e acolo o notă 
care privește relațiile noas
tre cu I.I.R.P.S.C.M. Fiți 
atenți și nu vă abateți o 
iotă de la legalitate 1

acest sistem de a 
și a-1 
plătește 
împlinit 
contra-

,pe șest" 
cel care 
faptului

treau alte nădejdi. Banca 
preda lucrarea specialistu
lui în construcții al sucur
salei județene, ing. Gheor- 
ghe Petrescu, rugindu-1 să 
se pronunțe în conformita
te cu realitatea și cu legea. 
Gh. P. avea două lucruri 
de făcut : 1) să verifice, 
în hîrtii și la beneficiar, si
tuațiile prezentate de con
structor, punct cu punct, și 
să stabilească suma cuve
nită ; 2) să aplice amenzi 
pentru executarea acelor 
lucrări „secrete", făcute 
fără aprobarea finanțării. 
Din aceste două preocupări, 
Gh. P. a început cu o... a 
treia. A fixat celor verifi-

Nu, nu sîntem singuri
Tatăl și-a dorit un 

copil sănătos și voi
nic, urmaș vrednic. A 
fost sănătos copilul 
pînă la vîrsta de opt 
ani, cînd l-a doborît o 
boală cumplită. Medi
cii își dădeau toată si
lința, dar minuni se 

de 
aveți 
me- 

să-șl 
zi".

lința, d„......... ....
întîmplă destul 
rar. „Trebuie să 
răbdare, spuneau 
dicii, s-ar putea 
revină lntr-o 
„Cînd ?" se agita ta
tăl. „După vreo cîțiva 
ani, patru, cinci...". 
Tatăl venea de la ser
viciu, mînca, îl între
ba pe copil cum se 
mal simte, tot așa, tot 
așa — apoi Ieșea să 
se plimbe. „îmi ples
nește capul" — spu
nea. In plimbările a- 
cestea întîlnea un cu
noscut, un prieten — 
intrau lntr-o bodegă, 
„acasă la mine 
spectacol trist, 
portabil...".

După vreo 
luni, tatăl și-a găsit o 
prietenă, femeie vese
lă, ambițioasă, „în 
preajma ei, spunea, mă 
simt alt om, mai uit și 
eu de necazuri". De la 
o lună la alta mai uita 
cîte un necaz, pînă 
le-a uitat pe toate. 
„Sînt tînăr, am și eu 
dreptul"... și s-a dus 
să dea divorț. „Să 

nici o grijă, i-a 
soției, o să mă 

de 
să 
de
un

e un 
insu-

cinci

n-ai 
spus 
ocup 
buie 
atît 
dorit

voi, însă tre
mă înțelegi, 
mult mi-am 
copil sănătos,

îneît acum, cînd îl 
văd infirm, îmi vine 
să înnebunesc !“ Dar 
nu-i mai venea, avea o 
prietenă veselă șl am
bițioasă, viitoarea so
ție. „Unde-i tata?" — a 
întrebat copilul. „Nu 
mai e tata... Acum 
sîntem numai noi doi, 
i-a spus mama, tre
buie să te faci sănă
tos, trebuie". Curînd, 
l-au venit In ajutor 
un medic, soțul unei 
foste colege de școa
lă, și un profesor de 
educație fizică, rudă 
îndepărtată.

După optsprezece 
luni, Însoțit de mamă, 
copilul a făcut dru
mul pînă la școală. 
La întoarcere l-a în
soțit o fetiță din ve
cini. „Eu trebuie să-mi 
iau serviciu!" — a spus 
mama. Și l-a dat in 
grija unei fetițe din 
vecini, însoțit de fe
tiță, băiatul se -ducea 
la școală, se-ntorcca. 
Plîngea pe drum de 
durere. - Plîngea în 
timpul orelor. Dar era 
cel mai bun din clasă 
— și plînsul 1 se 
ta. După aproape 
ani a reușit să 
descurce singur 
la școală și-napoi. în- 

zi a avut o întîl- 
neașteptată : „Ce 
faci?" — l-a între- 

pe taică-său, 
ieșise în cale.

ier- 
trei 

se 
pină

tr-o 
nire 
mai 
bat
care-i
„Mă duc și eu... mă 
duc... am o ședin
ță !“... Și s-au despăr
țit. După cițiva pași.

tatăl s-a întors, l-a 
strigat : „Vino să-ți 
dau ceva !“ Și i-a dat 
o sută de lei. „Am 
făcut rău că am pri- 
mit-o?“ — a întrebat-o 
băiatul pe maică-sa. 
„Știu eu ce să mal 
zic... Mergem In oraș, 
să-ți cumpăr ceva". 
Mama i-a cumpărat 
ghete, din banii el. 
Suta a trimis-o înapoi 
binefăcătorului. După 
trei zile, tatăl telefo
nează : „Ce v-a apu
cat ? Vă dau banii 
afară din casă ?... As
cultă, de ce îl lași pe 
băiat să umble așa... 
e îngrozitor, se chlnu- 
ie, se uită oamenii 
după el..."

Au mai trecut doi 
ani pină cînd tatăl a 
telefonat din nou : 
era in ziua cînd bă
iatul ciștigase un 
concurs la matemati
că. „Felicitări, bravo 
lui I" S. Mihai a îm
plinit 15 ani, este un 
elev eminent, intrat 
sub protecția și îndru
marea unui tînăr om 
de știință. După 7 ani 
de luptă cu boala a 
învins, acum face par
te dintr-o echipă de 
baschet — și 
descurcă binișor.

La 23 ianuarie, 
fesoara-diriginte 
zis : „Azi 
mei tale, 
bani 
sticlă

Nu, 
guri.

să 
de 
nu

se

pro-
i-a 

ma- 
niște

e ziua 
Poftim
cumperi o 

șampanie".
sîntem sin-

Nicolae TIC

plinind dorința și veghind 
să fie o încăpere nici la 
etajul patru — unde nu 
curge apa — și nici spre 
est — unde miroase a 
prăjeală. Apoi Gh. P. s-a 
văitat că-1 doare stomacul; 
două coniacuri l-au făcut 
pe loc bine. Cum băuturile 
spirtoase deschid apetitul, 
verificații și verificatorul 
s-au așezat la masă. A fost 
invitată și soția inspecto
rului, Vasilica Petrescu, 
mult complimentată de 
de la Brăila, pînă ce a 
ceptat să ocupe ea în ho
tel locul plătit pentru șo
ferul delegației. Gh. P. 
dovedea nu numai un bău-

cei 
ac-

SQ

nifestat nici cel mal mic 
semn de indignare, care 
nici nu și-au pus problema 
revenirii la relațiile firești 
intre funcționari și intre 
unități. Cu zeci de mii de 
lei introduși artificial în 
actele verificate, nici nu le 
dădea mina să se poarte 
altfel.

A doua soluție le-a apă
rut abia în a patra zi. cînd 
prezentau raportul la di
rector. R. F. medita și zi
cea : Formăm o delegație 
și mai mare ! In frunte cu 
mine ! Mergem luni să mă 
conving personal. Iar ca să 
fie „obiectiv" ridica din 
casieria unității o mie de

Principialitatea de... ocazie
Ce se spunea în ziar ? 

La „Poșta paginii", din 25 
iulie 1973, era comen
tată scrisoarea unui in
spector principal de la... 
banca bîrlădeană despre 
...năravul de a umfla de
vizele și despre ...datoria 
salariaților băncii de a le 
verifica atent ! Dezapro
bam sistemul de a trage pe 
sfoară cooperativele agri
cole de producție (ai căror 
conducători se pricep mai 
puțin la construcții-mon- 
taj) șl calificam atitudinea 
celor de la I.I.R.P.S.C.M. 
Brăila 
grup".

Cum 
cauză ? 
băncii se simțea ca 
o infuzie de principialita
te, delegații se vedeau, cu 
cîștigurile scontate, în pom, 
iar directorul din Brăila, 
Romulus Furtună, fire im
pulsivă și insinuantă, lua 
la rîndu-i cunoștință de 
consemnarea ziarului, inter- 
pretînd-o în manieră pro
prie. în maniera sa vije
lioasă adică, și nu în ma
niera firească a unui con
ducător de unitate care. In 
primul rînd. ar fi trebuit 
să verifice realitatea celor 
criticate. Dar să zicem 
și-a așteptat oamenii 
pe teren.

Pe teren oamenii

drept „egoism

au reacționat cei 
Șeful ad-interlm

de

In 
al 

după

că 
de

nu-

cațl o întîlnire la hotel. Și 
de la hotel... la restaurant.

Delegații brăileni s-au 
bucurat că și-au găsit o- 
mul „cumsecade", care 
să-nchidă ochii la devizele 
nesincere și, poate, la a- 
menzi. Iar directorul R. F. 
era frămîntat de întreba
rea : cine a informat zia
rul ? Pe o logică foarte 
personală a dedus că zia
rul nu putea fi informat 
decît de cineva care avea 
„interes" să o tacă, or, sin
gurul „Interesat" se dove
dea a fi Petrescu. Așa i 
s-a conturat perspectiva 
unei lovituri forte prin 
care să cadă o mulțime de 
iepuri : compromiterea co
lectivului băncii, „răzbuna
rea" criticii 
(culmea 
sorii era 
formarea 
vizelor 
de șicană și (de ce 
recuperarea cheltuielilor pe 
care le înghițea Gh. P. și 
de care aflase telefonic.

Tragi-comedia s-a deru
lat vertiginos. A durat nu
mai cinci zile. Plecind de 
la sediul băncii, inspecto
rul i-a întrebat pe cei ve
rificați dacă... i s-a rezer
vat cameră la hotel. Jumă
tate din delegația brăilea- 
nă s-a repezit la recepția 
hotelului „Moldova" înde-

din presă 
autorul scri- 

altcineva), trans- 
problemei de- 

lntr-o chestiune 
nu ?)

tor de nădejde, Ci șl un 
stomac încăpător cînd era 
vorba să plătească altul. 
Astfel, micul lui dejun cu
prindea. pe lîngă gem și 
cornuri, cite două ceaiuri 
și două iaurturi. Orice-ar 
spune inginerul Gurgu, și 
orlcltă indignare a jucat 
ulterior, în primele 
zile de „colaborare" 
Petrescu se întreceau 
facă poftele. I-au dat 
și mașina întreprinderii s-o 
transporte pe madam in
spector Ia Vaslui. Numai că 
șoferul, care din cauza el 
dormise pe jos, a refuzat 
să ocolească, să mal ia și 
,pe „un prieten al copilu- 
iui". Ofensata coană in- 
spectoreasă a dat un tele
fon, imediat ce a ajuns a- 
casă, soldat cu Înjurăturile 
inspectorului, ascultate cu 
smerenie de cei „vlno- 
vați“. După trei zile de 
astfel de verificări, Gh. P. 
se despărțea de grupul de 
constructori cu afirmația 
că au „obraz subțire", așa 
că șl el va ști să fie 
,bun". Iar dacă se gîndeș- 

și mai

care 
locul 
urma

ex- 
fost

trei 
cu 

să-i 
pînă

st’
te bine, va fi poate 
„bun".

Tn ace! moment l 
era un om mînjit. 
pialitatea lui fusese 
pe corupție. Dar in 
Joc se complăceau și 
tuitoril lui, care n-au ma-

Gh. P. 
Princi- 

i dată 
acest 

ml-

lei și redacta către procu
ratură o adresă prin 
sesiza... data, ora și 
în care Gh. Petrescu 
să pretindă mită I

Gh. P. n-a pretins 
plicit bani, dar i-au
dați, iar el a acceptat. Nu 
știa că, între timp, fuse
seră perfectate detaliile 
„tehnice" cu cei în drept. 
N-avem de gînd să-l com
pătimim. Și-a semnat, de 
fapt, singur soarta, in 
drum către locul ales pen
tru cursă, restaurantul 
„Racova", el încă făcea a- 
luzii directorului Furtună 
să vină data următoare cu 
niște pește. Nu știa că 
avea să mai rămînă numai 
treizeci de minute liber.

Repetăm : juridic și mo
ral Gh. P. : __
rupt. E și părerea foștilor 
Săi Colegi 
dezaprobă, 
fapta lui. Dar primul 
din valsul mitei l-a dansat 
chiar cu cei care i-au pus 
piedica, făcîndu-1 să se 
rostogolească. Principiali
tatea reprezentanților între
prinderii brăilene a fost o 
principialitate de ocazie, 
aplicată doar atunci cind 
ea s-a conturat avantajoa
să, cînd au văzut că, pe 
regulile principialității, pot 
să realizeze un k.o. din- 
tr-o singură lovitură. Do-

s-a dovedit co-
de muncă ce 
în Unanimitate, 

tur

vada e că, după senzațio
nalul denunț, respectivii au 
început, pur și simplu, să 
stringă cu ușa mîna băn
cii, să-î insulte direct pe 
ceilalți salariați ai ei, ge- 
neralizînd cazul de imora
litate, vociferind : 
cum l-am arestat pe 
trescu, vom face să 
iasă și alții de aici".

Pe terenul solid al ___
lor și al realităților, cei de 
la bancă nu s-au speriat. 
Pretendenții la plăți ne
legale încă fac zgomot și 
fum pe unde apucă, doar- 
doar vor pune mîna pe 
bani. (Un cîștig au și avut 
de altfel, pentru că, în 
vînzoleala creată, au scăpat 
de amenzile pe care ei în
șiși le recunoscuseră drept 
legale). Dar ca să vedem 
mai bine ce se ascunde in 
soațele momentului de 
„principialitate" trăit de 
reprezentanții I.I.R.P.S.C.M. 
Brăila, vom da cîteva e- 
xemple din fondul întregii 
probleme. Cit au pretins, 
pentru ce sume au întocmit 
ei acte prezentate oficial 
și cît s-a dovedit că li se 
cuvine ? La devize în 
loare aproximativă 
600 000 lei s-a dovedit 
beneficiarii urmau să 
păcăliți cu 140 000 lei! Prin
cipialitatea șefilor con
structori s-a oprit la me
ciul cu Petrescu. Ei n-au 
suflat și nu suflă un cu
vint despre lista lucrărilor 
decontate dar neexecutate, 
despre prețurile umflate 
față dă cataloagele repu
blicane, despre numărul 
20 transformat în 120, 1,5 
transformat în 15, 3 în 8 
ș.a.m.d. Nimeni de la 
I.I.R.P.S.C.M. nu cere or
ganelor de urmărire penală 
să verifice cum se face că 
370 m săpături slnt de fapt 
110 și nici unde a dispărut 
diferența dintre 380 m 
bandă de oțel decontată și 
200 m existentă etc.

Ici-colo pot exista ama
tori care să privească prin
cipialitatea ca pe o mjisca 
de ocazie. Morala noastră 
smulge Insă asemenea 
măști. Iar pentru cei care 
se cramponează să le folo
sească există create insti
tuții care să lămurească a- 
devârul, să separe albul de 
negru.

1
„Așa 
Pe
rna!

cifre-

va- 
de 
că 
fie

Serqlu ANDON
J
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Căutări și cristalizări în cinema O figură luminoasă

REPERTORIUL TEATRELOR DE AMATORI
Cu tot prestigiul, absolut îndreptă

țit, de care se bucură teatrele de stat 
din țara noastră, cu succesele consi
derabile obținute în țară și peste 
hotare, cu pleiada de actori deosebit 
de talentați. cu regizori remarcabili 
și scenografi ingenioși, teatrul de 
amatori își menține importanța și 
sensul generos in peisajul artistic al 
țării. Aceasta nu doar pentru faptul 
că scena amatorilor este extrem de 
vastă, nu numai pentru că aceste 
colective Însumează zeci de mii de 
interpret! care-și manifestă talentul 
în mii de spectacole, ci, mai ales, 
pentru uriașa muncă de influențare 
a conștiinței umane, de educare e- 
tică și estetică 
care o desfășoară acest teatru 
sute ‘ ‘'
pînd cu formarea unui public care 
să știe să urmărească textul dra
matic,’ să 
rare și 
giei, să 
roase cuprinse în piesele respective. 
In finalitatea ei, activitatea amato
rilor nu se deosebește de aceea a 
profesioniștilor, întrucît prin conți
nutul ei rămine aceeași artă militan
tă pusă in slujba omului. Desigur, 
între mijloacele artistice de expresie, 
între nivelul de iscusință al utiliză
rii lor pot exista deosebiri, dar, tre
buie să o remarcăm, uneori sinceri
tatea și firescul amatorilor devin 
instrumente impresionant de con
vingătoare.

Repertoriul amatorilor nu este lip
sit de legătură cu ceea ce joacă ac
torii teatrelor de stat. Domeniul de 
activitate al acestora nu rămi
ne un teritoriu „tabu" pentru 
colectivele cluburilor, caselor de 
cultură, căminelor 
tul că anual

a spectatorilor pe 
cu 

de echipe, educare înce-

discearnă valorile lite- 
artistice ale dramatur- 
desprindă ideile gene-

muzicală. Această varietate are un 
efect înnoitor pentru teatru, în ge
neral (să notăm în treacăt că teatrul 
de avangardă a fost creat mai ales 
de amatori, iar Erwin Piscator s-a 
afirmat în teatrul politic bizuindu-se 
in exclusivitate pe interpreți nepro- 
fesionlști).

Un studiu recent cu privire la po
tențialul artistic de masă in țara 
noastră aduce date interesante, con- 
firmînd foarte marea diversitate a 
opțiunii repertoriale. Horia Lovines- 
cu, Paul Everac, Titus Popovici, Au
rel Baranga, Al. Mirodan, Al. Voitin, 
Dan Tărchilă, Ion Băieșu, V. Stoe- 
nescu, Mircea Radu Iacoban, Gh. 
Vlad, Gyorgy Mehes. Hans Kehrer 
sînt nume ce apar frecvent, alături 
de ineditele manifestări ale unui 
Constantin Jugan din comuna Șanț, 
județul Bistrița-Năsăud, care din a- 
nul 1912 are la baza reprezentațiilor 

nescrise (cu replici com- 
Interpreții 

.commedia 
inspirate din via- 

a colectivității, 
spectacolului-an- 

Buzău cu „Sentin- 
azi“. La Teatrul 

nu 
piese și

tluri pare a fi determinată, după opinia 
mea, și de lipsa de informare a celor 
ce îndrumă mișcarea artistică de ama
tori 
tori

scenarii i 
puse de 
o nouă 
rănească), texte 
ța satului și 
sau în tovărășia 
chetă montat la 
ța se pronunță 
popular din Mediaș s-a montat, 
de mult, un spectacol cu 
fragmente de piese, cu scene drama
tizate și texte de legătură pe 
teme 
continuînd 
ragiale pînă 
porani. în comuna 1 

județul Bacău,

înșiși, deci 
dell’arte" ță-

li a

Insă 
tea- 
pie- 

scrii-
contem-

culturale. Fap- 
se tipăresc 15—20 

de piese Intr-un act purtînd an
tetul centrului de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă nu epuizează com
poziția repertorială a colectivelor de 
amatori. Piesa într-un act continuă 
o tradiție vecbe In țara noastră, mal 
ales in mediul sătesc — dar ea apare 
tot mai rar, de obicei In spectacole 
compuse, pe scena cluburilor 
caselor de cultură.

Repertoriul amatorilor este 
mult mai larg. Repertoriul 
trelor de amatori cuprinde 
sele în mai multe acte ale 
torilor români clasici și
porani, ca și texte aparținînd litera
turii dramatice universale, clasice și 
moderne. Uneori textul — sau pre
textul — spectacolului este creația 
unul autor local, care poate face 
parte chiar din colectivul respectiv, 
sau poate fi creația colectivă a echi
pei. în repertoriul amatorilor apar 
texte de o uimitoare diversitate, de 
la teatrul folcloric la recitalul de 
poezie populară sau cultă, de la co
lajele compuse din diversele articole 
apărute în presă pînă la montajul li
terar muzical, de la momente vesele 
și schițe satirice pină la comedia

și texte 
satirice pornind de la Plaut, 

cu Hans Sachs și Ca
la autorii contem- 

Nicolae Băl- 
cescu, județul Bacău, un specta
col alcătuit din versuri, articole a- 
părute în presă, fragmente de re
portaje, folosind ca mijloace de ex
primare și muzica și pantomima, e- 
voca tragicele evenimente din zi
lele inundațiilor. Sătenii din comu
na Moisei, județul Maramureș, au 
reamintit sacrificiul luptătorilor anti
fasciști asasinați de armata hitleris- 
tă într-un spectacol în care elemen
tele de folclor — cin tec de leagăn, 
baladă, bocet — apăreau perfect su
date cu textul modern, actual.

De ce totuși repertoriul amatori
lor prezintă, adesea, amprenta mo
notoniei, a lipsei de fantezie, a în
gustimii 7 în unele județe circulă, 
prin stereotipie, cite un titlu-două. 
adesea piese care și-au făcut cu pri
sosință datoria pe scenele amatori
lor. Astfel, in județul Sibiu 25 de 
formații teatrale și-au înscris în re
pertoriu „Comedie cu olteni" ; alte 
24 de formații joacă „Mireasa cu ma
șină", alte 39 din județul Cluj au 
optat pentru aceeași piesă, ca și 
multe altele din Timiș, Iași sau Vas
lui. Piese ca „Nepotrivire de carac
ter", „Fiul satului", „Mare meci 
mare", „Vaccin contra lenei" domină 
pur și simplu scenele amatorilor. 
Desigur, nimeni nu ar putea obiecta 
împotriva valorilor educative reale 
ale unor astfel de piese, dar prelua
rea lor masivă, tendința spre exclu
sivism anticipează o prematură 
uzură.

Frecvența excesivă a acelorași ti-

în județe. Acești îndrumă- 
ar trebui să îndeplinească 

printre altele — funcția secre
tarului literar din teatru, să cunoască 
tot ce apare nou în dramaturgie, să 
fie la curent cu noile direcții ale 
teatrului contemporan, să știe căile 
de dezvoltare ale acestui teatru, să 
fie oameni bine pregătiți din punct 
de vedere ideologic, politic, cultural 
pentru a sprijini compunerea armo- 
nios-necesară a fiecărei formații în 
parte și a zonei respective, în gene
ral. Un repertoriu multiplicat la in
finit prin imitație, prin puțina zes
tre de cunoștințe, prin lipsa de in
formare și prin comoditate privează 
mișcarea teatrală de amatori de po
sibilitatea deplinei afirmări, prin 
mijloacele ei specifice.

Unele colective de amatori au ob
ținut succese cu „Menajeria de sti
clă" de Tennessee Williams, cu „Han
gița" de Goldoni, „Nora" de Ibsen, 
„Brodway Melody" de Iura Soyfer, 
„Micii burghezi" de Gorki, „Nemai
pomenita pantofăreasă" de Federico 
Garda Lorca, cu piese de Moliere, 
Shakespeare, Brecht. Saroyan... Este 
adevărat că unele dintre ele au în
semnat adevărate reușite ; dar oare 
acesta este sensul și scopul distinct 
al mișcării teatrale amatoare 7 
Abordarea unor astfel de lucrări 
care nu pot să nu depășească for
țele artistice ale amatorilor conduc, 
nu rareori, la cabotinism.

Pornind de la adevăratele și cer
tele situații specifice artistului ama
tor, constatăm că domeniul care li 
este mai apropiat, pe care-1 cunoaș
te cel mal bine și în care 
valorifică mai deplin rămine 
iualitatea. Cursurile de inițiere 
arta teatrală sau regie, practica 
delungată, experiența, oricît de bine 
ar fi organizate, nu-i pun la înde- 
mînă uneltele sigure ale profesionis
tului. în schimb, nici un actor profe
sionist nu reușește să cunoască atît 
de bine mediul în care trăiește și lu
crează, universul său cotidian, în ca
re fiecare amănunt are dimensiunile 
timpului și muncii înglobate în el. 
Pentru toți cei care au văzut spec
tacolul cu piesa „Ștafeta nevăzută" 
de Paul Everac în interpretarea ar
tiștilor amatori de la întreprinderea 
„Steagul roșu" din Brașov a fost 
certă diferența de valoare față de ori
care alt spectacol prezentat de un 
teatru profesionist. Autorul, prezent 
la spectacol, a făcut o spirituală re
marcă : „Succesul lor se datorește 
faptului că, pe cînd actorii și regi
zorii din teatrele unde s-a montat 
piesa n-au intrat niciodată într-o u- 
zină, acești interpreți n-au ieșit din 
uzină".

O vastă campanie de depistare a 
celor capabili să scrie teatru, care 
manifestă aptitudini in această prin, 
vință înregistrează, în momentul de 
față, primele rezultate concrete. De
sigur, nu toți cei care au răspuns

se
ac-

in 
în-

acestei chemări stnt stăpîni pe unel
tele autorului dramatic, dar ei cunosc 
foarte bine mediul în care trăiesc și 
muncesc, iar lucrările lor sînt stră
bătute de un fior al sincerității care 
emoționează și cucerește. De obicei, 
aceste texte sînt lecturate de o comi
sie județeană formată din oameni de 
litere, artiști, profesori. Apoi se 
montează experimental la un cămin 
cultural sau la o casă de cultură. în 
timpul repetițiilor, instructorul artis
tic, interpreții conlucrează cu auto
rul pentru ooținerea unei versiuni 
Îmbunătățite. Un text definitivat in 
acest mod poate fi multiplicat pentru 
uzul echipelor din județ sau, dacă 
dobindește intr-adevăr virtuțile ma
jore ale unei piese de teatru, poate 
fi tipărit. Asemenea experiențe s-au 
făcut în județele Arad, Iași, Caraș- 
Severin, Ilfov etc.

Artiștii amatori sînt 
in imediata actualitate 
că marile sărbători 
nostru, marile evenimente și evocări, 
aniversările unor date și personali
tăți ce reprezintă importanță în 
special pentru zona sau localita
tea respectivă prilejuiesc manifestări 
adecvate, legate de aceste evenimen
te. în fond, este in tradiția poporu
lui nostru să-și manifeste talentul și 
însușirile artistice odată cu venirea 
primăverii, la bucuria recoltei îmbel
șugate, să întîmpine cu veselie Anul 
nou sau să-și cinstească eroii. Este 
greu de stabilit vechimea unor ma
nifestări ca „Tîrgul de fete" de pe 
Găina, „Hora" de la Prislop, „Sărbă
toarea liliacului" în Mehedinți, „Ca
pra", „Căluții", „Cerbul" în nordul 
Moldovei sau cinstirea celui mai 
harnic gospodar în „tînjaua" mara
mureșeană.

Formațiile de teatru ale artiștilor 
amatori se pregătesc să întîmpine 
marile evenimente ale anului 1974 : 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. și 
cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării țării de sub jugul fascist. Vor 
avea loc întreceri, competiții și festi
valuri, cu spectacole legate tematic 
de aceste evenimente, piese de tea
tru, montaje, recitaluri de poezie ce 
evocă insurecția din 1944 sau înfă
țișează rezultatele obținute de po
porul român în lupta sa de-a lungul 
celor trei decenii pentru construcția 
socialistă, pentru realizarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Abordînd cel mai larg repertoriu, 
cele mai diverse modalități de expri
mare artistică, artiștii amatori pot 
dobîndi rezultate de certă valoare 
îndeosebi prin prezența lor în actua
litate.

i
mai prezenți 

și prin faptul 
ale poporului

Mihai CRIȘAN

• Trecătoarele iubiri : PATRIA
— 9,30; 12,15; 15: 17,45; 20.30.
• Din viața unui pierde-vară :
CENTRAL — 9.15; 11.30: 13.45;
16; 18,15; 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 16.15
• Vinlul călătoriilor : DOINA — 
11.15; 13.30; 17,45: 20.
• Insula misterioasă
FARUL — 8.30; 11; 13,30; 16; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11;
16; 18,30; 21, EXCELSIOR 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
DERN — 8.30: 11; 13,30; 16: 
21.
• Dosare de mult uitate : 
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
21.
• Judo : MELODIA 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Luna furioasă : SALA PALA
TULUI — 17.15 (seria de bilete —
4871) ; 20,15 (seria de bilete —
4872) , SCALA — 8,30; 11: 13,30;
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45. CAPITOL
— 8,30; 10,30; 12,30: 14.30: 16.15:
18,45; 21,15.
• Capcana : GRIVITA — 9: 11,15;
13,30: 16; 18.15; 20,30. AURORA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20.15,
FLAMURA — 9; 11,15: 13.30: 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 9: 11,15:
13,30: 15,45: 18; 20,15.
O Joe Kidd : VICTORIA — 9:
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30. BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30. GLORIA — 9: 11.15: 13,30:
16; 18,15; 20,30.
• Zăpada fierbinte : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 16: 18: 
20.
• Misiunea secretă ■ maiorului
Cook : DACIA — 9; 11,15: 13.30:
16; 18.15 : 20.30. ARTA — 15.30: 18: 
20,15.
• Puterea șl adevărul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Laura — 14,30. „14—18“ — 16.30, 
Lola — 18,45, Legenda indrăgosti- 
ților — 20.45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• tntlmplărl cu Cosa Nostra : 
GIULEȘTI — 15,30: 18; 20.15.
• Veronica se întoarce : BUCEGI
— 16; 18; 20.
0 Marele vals : FLOREASCA — 
15,30: 19, FLACĂRA — 9.15: 12.30: 
16 ’ 19 30
• Coloana de la miezul nopții > 
UNIREA — 15.30; 18; 20.15.
• Haiducii ! MUNCA — 16; 18: 20.
• Ultimele șase minute : MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
a Bună seara, doamnă Campbell: 
POPULAR — 15,30; 18: 20.15.
0 Omul orchestră : FERENTARI 
— 10: 15,30.
0 Vifornița : FERENTARI — 18;
20,15.
0 „Vila" noastră de vacanță : 
PACEA — 16; 18; 20.
0 Generalul doarme In picioare t 
COSMOS — 15.30: 18: 20.15.
0 Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : CRINGAȘI — 
16; 18.
0 Evadarea : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15. , . .
0 Fapt divers In prima pagină : 
COTROCENI — 14: 16.
0 Anatomia dragostei : COTRO
CENI — 18; 20.
0 Vagabondul : LUMINA — 9:
12,30; 16; 19.30.
0 Cea din urmă zl : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

a culturii naționale

t V Expoziție de pictură albaneză

•,90-10,00 Teleșcoal»
10,00 ............................
10,30
11,00

Curs de limba engleză. 
Curs de limba rusă. 
Film pentru tineret : .
un t---------
studiourilor 
ce din R.P. Ungară.

11,00-17,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură : Viti
cultura.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limba francezi. 
18,05 Micii meșteri mari.
18.30 Istoria operetei In personaje. 

Întîlnlre cu eroii operetei 
„Liliacul" de J. Strauss. So
liști : Magda Ianculescu. Ele
na Slmlonescu, Valentin Teo- 
dorlan.

18.45 Atenție la... neatenție !
19,10 Tragerea Pronoexpres « Pu

blicitate.
19.30 1001 de seri — Calimero — 

film de desen animat.
19,30 Telejurnal. 
30,00 Teleobiectiv.
10.20 Telecinemateca. Ciclul „Ecra

nizări după opere literare" : 
„Egor Bulîciov și alții". Pre
mieră TV. Film realizat după 
piesa de teatru a lui Ma
xim Gorki.

11.50 24 de ore.
12,00 Campionatele europene de 

patinaj artistic. Proba de pe
rechi. Transmisiune de la 
Zagreb. Comentator Cris
tian Topescu.
PROGRAMUL n

30,00 Pagini de umor : Aventuri 
in epoca de piatră.

30.20 Dans și muzică de pretutin
deni.

20.45 Telex.
20.50 Universitatea TV.
31,25 Muzică ușoară cu Marieta 

Bătrînu și George Răpcău.
31.45 Meridiane literare.

pentru unerev : „Doăr 
telefon" — producție a 

clnematografi-

Foto Ni- 
Shijaku, 

Pashko 
marți, la

român. Vizitatorul poate 
astfel, chipuri de luptători 
pentru libertate, frumusețea 
meleagurilor țării lor, bogă-

In aceste zile, publicul bucureștean 
are prilejul de a cunoaște creațiile 
a patru pictori albanezi — 
kolla Stamo, Săli Abdyl 
Danish Riza Jukniu, Zef 
Shoshi, expuse, începînd de 
Ateneul 
admira, 
albanezi 
aspră a
ția costumelor și obiceiurilor folclo
rice. Alte lucrări redau, în viziunea 
artistică proprie fiecărui expozant, 
scene de muncă, aspecte din viața de 
astăzi a poporului albanez, portrete 
ale eroilor zilelor noastre.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au luat cuvîntul Ion Săliștea- 
nu, vicepreședinte al Uniunii artiș
tilor plastici, și pictorul albanez Foto 
Nikolla Stamo. Vorbitorii au subli
niat continua dezvoltare a relațiilor

de prietenie dintre popoarele român 
și albanez, la care aduc o contri
buție importantă schimburile cultu
rale. Actuala expoziție deschisă 
la București, ca și expoziția pictori
lor români Micaela Eleutheriade și 
Gheorghe Ionescu, prezentată la Ti
rana, se înscriu printre acțiunile re
cente întreprinse pe tărimul artelor.

La vernisaj au participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, An
drei Vela, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile 
cu străinătatea, funcționari 
din Ministerul Afacerilor 
oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți, de asemenea, Ni- 
kolla Profi, ambasadorul 
nia la București, alți șefi 
diplomatice acreditați în 
tră, membri ai corpului

culturale 
superiori 
Externe,

R.P. Alba- 
de misiuni 
țara noas- 
diplomatic.

(Agerpres)

teatre
0 Opera Română : Studio de balet 
— 19.
0 Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
0 Teatrul Național (sala mare 
din bd. N. Bălcescu) : Zodia Tau
rului — 19,30. (sala Comedia) : Să 
nu-țl faci prăvălie cu scară — 20 
0 Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) :Noi
le «uferințe ale tlnărulul „W“ — 
20.
0 Teatrul Mic : Viața «ea un 
vagon 7 — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie - 19,30. 
(sala Studio) : Bărbați fără neves
te — 20.
0 Teatrul Glulești : 
suflerului — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică'
77-,__ • POV

Răzbunarea

(sala din
Caiea’vîcto’rieî): _ Povestea tim
pului pierdut — 15.
• Teatrul sattric-muzical „C. Ta 
nașe*4 (sala Savoy): La Savoy, 
Boema - 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino si ne veziVictoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
.Teatrul ^’’’'revistă si
„Ion Vâsli eseu" : Dansul maimu 
I* Ansîmblui artistic
română" : La hanul cu ctntece - 

«Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
land" — 16; 19,30.

Vă propunem o experiență (dacă 
nu cumva au efectuat-o deja copiii 
dumneavoastră) : luați, de exemplu, 
abecedarul pentru școlile speciale și 
așezați-1 pe cîntar ; veți vedea că a- 
cul balanței se oprește la 950 grame. 
Nu este o excepție. Greutatea ma
nualelor pentru clasele mai mari de
pășește uneori un kilogram. Acolo 
insă, tinerii au deja „antrenamentul" 
făcut și o asemenea mică „halteră" 
nu-i mal impresionează. Cu totul 
alta este însă situația micilor șco
lari, nevoiți să transporte zilnic la 
școală ghiozdane cu mult prea gre
le pentru puterile lor.

Să deschidem acum cîteva din a- 
ceste manuale școlare. Multe au un 
aspect frumos, sînt realizate cu mult 
bun gust, reprezentînd o veritabilă 
lecție de estetică pentru elevi. Al
tele însă au un aspect contrariu: sînt 
paginate urit, înghesuit, cu ilustrații 
nefericit alese, in culori țipătoare, 
contrastante, încărcate ca o „sor
covă".

Am prezentat aici două aspecte — 
sau două probleme — cu care se con
fruntă astăzi cartea școlară. Două 
aspecte care s-au aflat recent în a- 
tenția unei consfătuiri organizate la 
Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului, unde au participat toți cei de 
care depinde realizarea unei ținute 
grafice superioare pentru manualul 
școlar : artiști plastici și editori, re
prezentanți ai industriei poligrafice 
și ai producătorilor de hîrtie. Față 
în față cu producția de carte șco
lară a ultimilor ani, aprecierile po
zitive, dar mai ales accentele criti
ce au conturat cîteva imediate di
recții de acțiune. Pentru că, așa cum 
apreciau participanții la consfătuire, 
cu toate reușitele din acest sector, pe 
ansamblu cartea școlară apare ca 
demodată, rămasă în urma cerințe
lor instructiv-educative.

Care este în fond menirea manua
lului școlar 7 Să ofere o bună, com
pletă și competentă informație cul- 
tural-științifică, sprijinită și prinvi- 
zualitate. O ' ' 
influență se 
restul vieții. în 
pe lingă transmiterea 
noștințe, manualul are datOFia

realizarea acestor obiective, sau rea
lizarea lor parțială, are drept princi
pală cauză necristalizarea unei con
cepții unitare privitoare la ilustra
rea manualelor școlare — remarca cu 
prilejul amintit Traian Pop, adjunct 
al ministrului educației și învățămîn- 
tului. Vom urmări acest element în 
principalele momente ale elaborării 
manualului.

Prezentarea
— Să privim „Istoria" de clasa a 

V-a — ne invită graficianul Aurel 
Stoicescu, membru al comitetului de

LUCEA- 
18,30; 
13.30; 
— 9; 
MO- 

18.30:

FES- 
18,30:

9: 11.15;

care 
Ko-

A-
sau

cărei 
tot 

rlnd, 
cu- 

să 
creeze acea optimă stare afectivă a 
elevului pentru a le recepționa. Ne-

informație a 
resimte pentru 

al doilea 
de

Kogălniceanu, prin stăruință, tact, 
clarviziune și eficiență, a constat în 
intuirea exactă a situației și în ac
țiunea adecvată ei. Tinăr de 18 ani, 
proaspăt descins la Viena pentru 
studii de drept, înțelege că dreptu
rile poporului său nu trebuie cău
tate doar în legislația stăpînilor, ci 
și în adincurile istoriei. Devine ast
fel istoric, urmind, paralel cu drep
tul, istoria și deprinzînd metodele 
moderne de cercetare a trecutului, 
înțelege, în acest mod, importanța 
documentului de arhivă și pătrunde 
— cel dintîi român care reușește a- 
ceasta — în înseși arhivele 
riale de unde, în

La comemorarea

lui Eudoxiu Hurmuzaki

fie tipărite abia 
aceasta nu dimi- 

sale re-

S-a Împlinit un secol de la moar
tea lui Eudoxiu Hurmuzaki, istoric 
și om politic român, al cărui nume 
a fost înscris în agenda aniversări
lor UNESCO. Este un binevenit pri
lej de a așeza într-o lumină mai pu
ternică, pe care o merită cu priso
sință, figura sa umbrită de trecerea 
timpului, dar ale cărei dimensiuni 
majore apar cînd ne rememorăm 
procesele istorice la care a luat par
te ca exponent al vremii sale și al 
oamenilor ei înaintați.

Eudoxiu Hurmuzaki face parte 
din pleiada strălucită de ctitori ai 
României moderne, și dacă scena 
politică pe care 
s-a manifestat 
n-a avut amploa
rea celei pe 
au evoluat 
gălniceanu, 
vram Iancu
Cuza, dacă opere
le sale n-au avut 
răsunetul puter
nic al scrierilor 
unui Bălcescu, 
cele mai impor
tante răminînd să 
după moartea sa,
nuează cu nimic însușirile 
marcabile.

Născut la 29 septembrie 
leg de generație deci cu cei ce aveau 
să devină „pașoptiștii", Eudoxiu Hur
muzaki s-a format în ambianța is
torică și culturală ce a ridicat la un 
moment dat, pe întreg teritoriul pa
triei noastre, poporul și conducăto
rii săi — oameni în covîrșitoarea 
majoritate foarte tineri, dar de o 
deosebită maturitate politică — la 
lupta pentru a-și „croi o altă 
soartă". în acea parte a Mol
dovei lui Ștefan cel Mare, trecută 
sub stăpînirea habsburgilor în 1775, 
idealurile unui tinăr cărturar și pa
triot în formație erau confruntate cu 
o realitate oarecum aparte față de 
aceea în fața căreia se găseau Băl
cescu sau Kogălniceanu. Aici, ro
mânii aveau de-a face cu o formida
bilă putere, coalizată cu toate impe
riile reacționare ale Europei șl gata 
să colaboreze cu ele la înăbușirea 
oricăror veleități de independență.

Singura modalitate realistă de • 
lucra pentru binele alor săi era, in 
asemenea circumstanțe, asigurarea 
condițiilor unei dăinuiri fizice și ale 
unei dezvoltări materiale și spiri
tuale care să păstreze vie conștiința 
unității, cultivînd în suflete mîndria 
de trecutul, prezentul și viitorul uni
tar al poporului român, pînă ce avea 
să sune 
Unirii.

Geniul 
muzaki,

1812, co

ora de nimeni știută a

politic al lui Eudoxiu Hur- 
deloc inferior celui al lui

Edificiul teatrului .Alexandru Davllla" din Pitești

impe- 
mai multe reprize, 

de-a 
două < 
copia 
3 000 
mente.

Cu aceste do
cumente și cu tot 
ceea ce colegii 
săi de generație 
dădeau la Bucu
rești și Iași, va 
încerca să scrie o 
monumentală is

torie a tuturor românilor, în limba 
germană. O istorie menită a pleda 
cauza poporului român întreg în fața 
lumii. N-a lăsat decît fragmente, ti
părite după moarte, în 5 volume, din
tre care trei au fost traduse de loan 
Slavici. Dar este de ajuns spre a-1 
așeza alături de Bălcescu, Kogălni
ceanu și Papiu llarian, printre ma
rile spirite istorice ale epocii pașop
tiste și a face dintr-însul un pre
cursor al lui A. D. Xenopol in 
efortul de a elabora o primă sinteză 
științifică cu adevărat modernă asu
pra istoriei poporului său. Cele 3 000 
de documente au fost tipărite 
tot postum, în 7 volume, de către A- 
cademia Română. Ele au pus teme
lia celebrei „Colecții Hurmuzaki", 
cea mai însemnată colecție de docu
mente externe privitoare la istoria 
poporului nostru.

Istoricul Hurmuzaki s-a impus, 
astfel, abia după moarte. Omul po
litic a fost însă prezența cea mal 
autorizată și mai binefăcătoare din 
viața publică a Bucovinei, deținînd, 
practic, din 1861 și pină In 1874 con
ducerea ei, ca președinte al Dietei 
și deputat în parlamentul din Viena. 
Lupta sa în fruntea românilor buco
vineni, secondat de frații săi. Con
stantin (1811—1869), Gheorghe (1817— 
1882) și Alecu (1823—1871), a însem
nat dejucarea planurilor habsburgice 
de desnaționalizare a populației ro
mânești, constituirea Bucovinei in 
ducat autonom eliberat de tutela a- 
normală a Galiției, crearea condi
țiilor pentru dezvoltarea culturii ro
mânești și deci pentru cultivarea 
sufletului național, apărindu-1 de 
pericolul pierderii identității sale, 
în această luptă intră și întemeierea 
primei gazete românești din Buco
vina șl întemeierea primei Societăți 
culturale * românilor bucovineni. 
Fără toate acestea nu l-am fi avut, 
poate, pe Ciprian Porumbescu, ar fi 
lipsit un capitol decisiv din biogra
fia lui Mihai Eminescu etc.

Hurmuzăkeștii au fost astfel ca 
niște stejari cu rădăcini adine lrh- 
plîntate în pămîntul natal, ținîndu-l 
pe loc in viitura apelor, pentru cea
sul cînd istoria avea să-l redea țării 
din care fusese rupt. întilnirea lor 
cu Kogălniceanu, Cuza, Alecsandrl, 
refugiați în 1848 în casa bătrlnului 
Doxachi Hurmuzaki, tatăl acestei 
istorice familii, fusese simbolică ; ea 
a prefigurat întilnirea dintre frați, 70 
de ani mai tirziu 1

în perspectiva timpului, figura Iul 
Eudoxiu Hurmuzaki devine simbo
lică, 
idei 
un 
său 
fi el 
să-și 
își concentrează toate 
a izbindi. în pleiada de eroi ai renaș
terii noastre, în „veacul naționalită
ților", Eudoxiu Hurmuzaki 
loc de cinste. Aniversarea lui 
tre UNESCO ne dovedește că 
unei istorii naționale pot 
semnificative și pentru o colectivi
tate mult mai mare atunci cînd spi
ritul ce le-a însuflețit a fost acela 
al dreptății și libertății tuturor.

lungul a 
decenii, va 

aproape 
de docu-

E1 simbolizează triumful 
scumpe 

popor 
voința de a
însuși nu poate 
realizeze această

ce
ldeea 

află 
fi

unei 
că nici 

în adlncul 
liber și a 

fi împiedicat 
dorință, dacă 
puterile spre

are un 
de că- 
faptele 
deveni

Dan ZAMF1RESCU

llustrațiile sînt parcă mai mici, în
ghesuite, pierzîndu-se în masa nea
gră a textului.

In alte manuale, printre elemente
le grafice inexistente, notăm atît de 
utilele „cartușe" — casete tipărite cu 
alt format de literă, conținind anu
mite informații care astfel pot fi mai 
lesne reținute.

După cum apreciau înșiși redac
torii Editurii didactice și pedagogice, 
una din cauzele deficiențelor trebuie 
căutată în numărul mare de mache
te de carte pe care trebuia să le 
realizeze un tehnoredactor. In de
cursul unui an, el are obligația să

Odată cu 
trăm într-un 
„arhitecturii"

acest
alt 

manualului
aspect in- 

domeniu al 
școlar.

Ilustrația
— Imaginați-vă — continuă ldeea 

anterioară Lucia Țarălungă, grafician 
la Editura didactică și pedagogică — 
ce Înseamnă să realizezi 100 de 1- 
lustrații lntr-o singură lună la un 
manual la care nu ai conținutul, ci 
doar lista de ilustrații... Nu este de 
mirare, atunci, de ce graficieni re-

trațiile după ceea ce găsim, după 
ceea ce avem la îndemînă.

Desigur, normal ar fi să fie co
mandate ilustrații gîndite special 
pentru manualul școlar ; după cum 
la fel de normal ar fi ca selecțio
narea lor, criteriile de tipărire in 
culori sau alb-negru etc. să nu re
prezinte decizii spontane, lăsate la 
voia întîmplării, ci rodul unei apre
cieri științifice. în caz contrar, !n- 
tilnim aspecte precum cel din Istoria 
pentru clasa a Vl-a unde celebra 
„Madona Sixtina", nereprodusă in 
culori, apare de fapt ca o... impeca
bilă pată neagră.

cola- 
plas- 
Invă- 
spor-

GRAFICA MANUALULUI ȘCOLAR
PORNIND DE LA O DEZBATERE BINEVENITĂ

conducere al Uniunii artiștilor plas
tici. Este un exemplu tipic de abuz 
în ce privește utilizarea elemente
lor grafice, de folosire nejudicioasă 
a lor, de nesubordonare corectă 
scopurilor educative.

Reversul situației are 
similare. Absența elementelor 
fice, utilizarea lor monotonă, 
ventivă conduc la realizarea 
manuale greoaie, încărcate, care îți 
dau senzația atunci cînd le deschizi 
că vei avea „de trudit" pe parcursul 
procesului de învățămînt. Iată, de 
pildă, „Literatura română" pentru 
anul I de liceu. în fața elevilor se 
află un volum în care parcă s-a 
căutat ca fiecare colț al hîrtiei să 
fie acoperit cu text. Margine albă la 
pagină aproape că nu mai există. 
Titlurile, textele și din nou titlurile 
se înșiruie unele după altele, fără 
prea mari 
spațiile albe sau alte elemente gra
fice să „rupă1

consecințe 
gra- 

nein- 
unor

variații de literă, fără ca
i“ monotonia. Chiar și

prezinte circa 100 de machete. Chiar 
dacă în această cifră se includ și 
reeditările, fără îndoială că practic 
este imposibil ca la trei zile un om 
să realizeze în condiții optime și la 
un înalt nivel calitativ un aseme
nea complex de operații. De aici, o 
„grabă" permanentă, o continuă 
„criză de timp" care declanșează și 
alte inadvertențe.

—< în majoritatea cazurilor — a- 
râta Eugen Popescu, șeful bi
roului grafică la Editura di
dactică și pedagogică, ilustrato
rul cărții nu cunoaște manu
scrisul pe care trebuie să-I ilus
treze, nu are în față la timp nici 
măcar macheta viitorului volum (de- 
cit în situații cu totul 
1—2 la 800 de titluri), 
ilustrare este de 4—5 
decît în cazul oricărei 
la altă editură. Ce face atunci gra
ficianul, ilustratorul 7 Improvizează.

particulare — 
Iar timpul de 
ori mai scurt 
alte cărți, de

putați, membri de prestigiu ai Uniu
nii artiștilor plastici, care ar putea 
contribui prin experiența și talentul 
lor la îmbunătățirea ținutei grafice 
a manualelor, ezită să accepte ofer
tele noastre.

Răsfoim din nou zecile de ma
nuale școlare și privim cu atenție 
ilustrațiile. Extrem de multe apar 
șterse, umbrite, înecate în cerneală 
(vezi Istoria literaturii universale 
pentru anul IV, licee umaniste) ; al
tele sînt neclare, tremurate (ca în 
cazul Geografiei pentru clasa a Vl-a 
în limba germană).

— Cele mai multe ilustrații — pre
cizează Vasilica Neagu — redactor 
la Editura didactică și pedagogică — 
sînt realizate după... alte ilustrații. 
Deci, un fel de cdpii 
micșorează de la bun

, unei calități ridicate, 
cunoaștem că adesea

Fotografia

la cdpii, care 
început șansele 
Trebuie să re- 
realizăm ilus-

Și aici greutățile pornesc de la 
faptul că, în prezent, Editura didacti
că și pedagogică 
fototecă la nivelul 
cializată.

— Există o serie 
tile, care oferă o 
prea săracă față de efortul grafic 
presupus, remarca pictorul Ion Să- 
liștcanu, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici. De pildă, re
producerea (în alb-negru sau chiar 
color) a unor tablouri nesemnifica
tive pentru arta noastră plastică, a 
unor clădiri fără vreo importanță 
deosebită. Alteori, ca în cazul Geo
grafiei pentru clasa a III-a, pot fi 
întîlnite fotografii nu numai Inutile, 
dar chiar deformînd realitatea. Aici 
există o serie de imagini bucurește- 
ne, color, care deformează cu totul 
aspectele din viața de fiecare zi.

nu dispune de o 
exigentelor, spe-

de fotografii inu- 
informație mult

Conturarea unei fructuoase 
borărl între Uniunea artiștilor 
tici și Ministerul Educației și 
țămîntului, premisă pentru o 
nică activitate ulterioară, a fost du
blată în consfătuirea amintită și de 
jalonarea unor relații de strînsă co
laborare intre editură, întreprinderi
le poligrafice și Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, producătorul de hirtie. 
Fără a intra în detalii tehnice — pri
vind condițiile de tipărire, utilajele 
necesare, sorturile de hîrtie etc. — 
consemnăm, in încheiere, cîteva pro
puneri mai interesante, aparținînd 
atit participanților la discuția amin
tită, cit și altor cadre didactice :
• să se înființeze o comisie for

mată din reprezentanții forurilor 
prezente și la consfătuire, împuter
nicită a lua măsuri în to^țe proble
mele privind editarea manualelor 
școlare

• să 
grafice 
cluri

• să 
teră special, utilizat exclusiv 
cest sector

• hîrtia pentru manuale să 
totalitate, tratată la suprafață pen
tru îmbunătățirea calității ; ea să fie 
livrată ritmic tipografiei, conform u- 
nul grafic
• abecedarele, cărțile mai groase 

să fie prezentate în 
lume

• coperțile să fie 
carton mai subțire, 
greutatea cărții.

★
Ilustrația de carte școlară, grafica 

sa nu reprezintă un act gratuit, un 
element decorativ. Ele trebuie subor
donate scopurilor educative. Iată 
concluzia principală la care au sub
scris toți cei prezenți la consfătui
rea organizată de Ministerul Educa
ției și Învățămîntului. Măsurile a- 
doptate vizează tocmai îndeplinirea 
optimă a acestui deziderat : o car
te cît mai frumoasă pentru elevi, 
care să contribuie la educația lor 
multilaterală.

tnceapă revizuirea 
a manualelor școlare,
se aleagă un caracter

ținutei 
pe el
de 
in

II-
a-

fie, In

mai multe vo-

realizate din 
pentru a ușura

Radu CONSTANTINESCU
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Excelenței Sale Domnului MUHAMMED ULLA
Președinte al Republicii Populare Bangladesh

Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Republicii Popu
lare Bangladesh, în numele Consiliului de Stat 'al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă felicit în mod călduros și vă urez suc
cese în activitatea dv. de înaltă răspundere pentru binele și prosperitatea 
poporului prieten din Bangladesh, pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre țările și popoarele noastre, pentru pace și colaborare 
între toate țările.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Semnarea unui acord intre România și Belgia privind

Marți a fost semnat în Capitală 
un acord între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
gatului Belgiei privind cooperarea in 
domeniul utilizării pașnice a ener
giei nucleare. Documentul, 
de prof. Ioan 
mitetului de 
Nucleară, și 
ambasadorul

semnat 
Ursu, președintele Co
stat pentru Energie 

de Jacques Graeffe, 
Belgiei la București,

prevede realizarea prin colaborare 
a unor lucrări de cercetare științifi
că și dezvoltare tehnologică, precum 
și efectuarea de schimburi de spe
cialiști.

La semnare au fost prezențl Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai condu
cerii Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară.

Consfătuire pe țară
privind cultura bumbacului
ALEXANDRIA (Corespondentul 

„Scînteii", Alexandru Brad). — In 
localitate s-au desfășurat ieri lu
crările primei consfătuiri pe țară 
prb’ind cultura bumbacului, or- 
r A.fizată de Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, în 
colaborare cu secția de agricultură 
a Consiliului national al inginerilor 
și tehnicienilor. Au participat pre
ședinți de cooperative agricole de 
producție, ingineri-șefi, șefi de 
ferme, specialiști din întreprinderi 
agricole de stat, care au lucrat în 
ultimii doi ani în cultura bumbacu
lui, cadre de conducere din agricul
tura județelor Constanța, Dolj, Ialo
mița, Ilfov, Mehedinți, Olt și Te
leorman, cercetători și cadre uni
versitare din domeniul agriculturii. 
Participants la consfătuire au fost 
salutați de tov. Cornel Onescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Teleorman. în con
tinuare, tov. Nicolae Ștefan, adjunct 
al ministrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, precum și

participanții la discuții au analizat 
pe larg problemele actuale și de 
perspectivă legate de cultura bum
bacului tn țara noastră.

în încheierea lucrărilor consfătui
rii, participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în care se spune : Vă asigurăm, sti
mate tovarășe secretar general, că 
sarcina trasată de dumneavoastră de 
a ne spori contribuția la asigurarea 
industriei noastre textile cu materia 
primă necesară va fi realizată, Ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a aplica în practică pre
țioasele dumneavoastră indicații date 
cu ocazia consfătuirii de lucru de la 
Mangalia din august anul trecut și să 
sporim producția de fibre textile in
digene la nivelul planificat, contri
buind pe această cale la dezvoltarea 
industriei noastre textile, la satisfa
cerea nevoilor crescînde ale poporu
lui nostru, la prosperitatea lui.

O expresie a legăturilor de prietenie
si solidaritate internationalists
I 9

româno - sovietice
Mitingul din Capitală cu prilejul vizitei delegației

Sovietului Suprem al U. R. S S

La Ateneul Român a avut Ioc, 
marți ' _" ’ "
prietenie, 
municipal 
Consiliul 
cu prilejul 
delegației 
U.R.S.S.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări Na
ționale, Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al M.A.N., vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., Ma
ria Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
membru în Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., Corneliu Mănescu, 
președintele Grupului român din 
Uniunea interparlamentară, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți 
ai unor organizații de masă și ob
ștești, instituții centrale, oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, studenți și elevi.

Erau prezențl membrii delegației 
parlamentare sovietice în frunte cu 
I. S. Grușețki, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București.

Mitingul a fost deschis de Petre 
Constantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

în numele colectivului Complexu
lui C.F.R. Grivița, al tuturor oa
menilor muncii din țara noastră, 
Eroul Muncii Socialiste Vasile Niț.ă 
a transmis oaspeților sovietici, oame
nilor muncii din țara prietenă un 
cordial salut și un mesaj de prietenie 
și solidaritate tovărășească, urîn- 
du-le, totodată, noi succese în opera 
de construire a comunismului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ște
fan Voitec, care a evocat legăturile 
tradiționale de prietenie româno- 
sovietice, legături care în anii socia
lismului au fost ridicate pe noi 
trepte.

după-amiază, 
organizat 
București 
General t 
vizitei în 
Sovietului

un
de
al 

al 
țara noastră a 

i Suprem al

miting de 
Comitetul 
P.C.R. ți 

A.R.L.U.S.,

In desfășurarea cu succes a rela
țiilor româno-sovietice, a arătat vor
bitorul, s-au înscris, ca momente de 
majoră importanță, întîlnirile și 
convorbirile din ultimii ani dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Brejnev, care, prin concluziile și 
înțelegerile realizate, servesc atît 
interesele fundamentale ale celor 
două popoare, cît și cauzei generale 
a socialismului și păcii in lumea 
întreagă.

Arătînd că vizita delegației Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice 
reprezintă o nouă expresie a dorin
ței sincere a celor două popoare de 
a dezvolta continuu legăturile de 
colaborare și solidaritate internațio- 
nalistă, vorbitorul a subliniat că, în 
contextul marilor prefaceri revolu
ționare, care caracterizează lumea de 
azi, parlamentele, dînd expresie vo
inței popoarelor, pot 
contribuie în mod viu 
Înaltelor aspirații ale 
pace și progres social.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a transmis, în încheiere, senti
mentele de stimă și prețuire ale oa
menilor muncii din România față de 
poporul frate sovietic, precum și ura
rea de a obține noi succese in opera 
de înfăptuire a programului con-

și trebuie să 
la înfăptuirea 
umanității de

strucțlei comuniste, trasat de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S.

în continuare a luat cuvintul Ivan 
Samoilovici Grușețki, care, în numele 
conducerii de partid și de stat a 
U.R.S.S., a transmis un călduros sa
lut participanților la miting, tuturor 
oamenilor muncii din București, în
tregului popor român.

Relevînd că schimburile de dele
gații ocupă un loc important în sis
temul relațiilor de prietenie 
tente între Uniunea 
România, vorbitorul 
astfel de schimburi 
mal bună cunoaștere 
relor celor două țări, a realizărilor 
In construcția socialistă și comunis
tă. In încheiere, el a arătat că oa
menii sovietici dau o înaltă pre
țuire prieteniei cu poporul ro
mân, prietenie care în anii construc
ției socialismului și comunismului a 
cunoscut o continuă dezvoltare. Și 
pe viitor Uniunea Sovietică va de
pune eforturi pentru întărirea prie
teniei frățești dintre cele două par
tide, țări și popoare, pentru adînci- 
rea colaborării reciproce, contribu
ind astfel la Întărirea pozițiilor so
cialismului și ale cauzei păcii in lu
mea intreagă.

exis-
Sovietică și 

a subliniat că 
contribuie la o 
a vieții popoa-

Decorarea scriitorului Kds Karoly

>> '

„NUESTRA PALABRA" (Buenos Aires):

„Prin unitate - spre zădărnicirea
uneltirilor reacțiunii"

In legătură cu activizarea forțelor reacționare din Argentina, ziarul 
„NUESTRA PALABRA", organul Partidului Comunist din Argentina, scrie 
intr-un articol recent :

„Multe evenimente actuale din Ar
gentina arată că grupurile reacțio
nare complotează In scopul înfăptuirii 
unei lovituri de stat „după modelul 
chilian". Latifundiarii, reacțiunea in
ternă șl internațională pregătesc con
dițiile pentru un puci îndreptat spre 
lichidarea procesului revoluționar ți 
democratic, tn domeniul economic, 
reacțiunea face păți al căror țel este 
de a provoca nemulțumirea po
porului. Este vorba de „înghețarea" 
salariilor, creșterea prețurilor, di
ficultăți In aprovizionarea popu
lației. tn domeniul politic. aceleași 
cercuri organizează acțiuni teroriste. 
In sfera legislației sindicale, elemen
tele de dreapta, care s-au unit în 
lupta împotriva guvernului legal, 
strecoară legi reacționare. De pe a- 
cum, cind încearcă prin zvonuri si 
neliniștească opinia publică In legă
tură cu starea sănătății lui Juan 
Domingo Peron, puciștii organizează 
deschis reuniuni și discută posibili
tatea înlocuirii lui. O asemenea ac
țiune va fi îndreptată nu numai con
tra lui Peron, ci ;i împotriva inte-

reselor clasei muncitoare, a poporu
lui in general.

In tară există grupări reacționare 
ale „gorilelor", din care fac parte 
militari fi civili. Intenția lor este de 
a se reveni la linia conducătorilor 
militari, care, sub presiunea maselor 
populare, au fost siliți in luna mar
tie să cedeze locul unui guvern civil.

Totufi, în țară există cercuri largi 
care se pronunță pentru respectarea 
voinței poporului, exprimată la ale
gerile generale, pentru păstrarea li
bertăților democratice și dezvoltarea 
consecventă a procesului de elibe
rare națională ți socială din Argen
tina.

In aceste condiții, este necesar să 
fie zădărnicite planurile complotiști
lor, să se mobilizeze masele popu
lare pentru luptă ți, în cazul unei 
încercări de puci, să se iasă in 
stradă pentru a bara drumul forțe
lor reacțiunii. Toți argentinenii tre
buie să fie vigilenți, masele popu
lare trebuie să-și întărească unitatea 
pentru a zădărnici orice tentativă 
de puci".

„NEWSWEEK";

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Prin decret al Consiliului de Stat, 
scriitorului Kds Kardly 1 s-a conferit 
Ordinul „23 August" clasa I cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 90 de ani 
pentru îndelungată și rodnică activi
tate literar-artistică, științifică și pu
blicistică și contribuția adusă la o- 
pera de construire a socialismului in 
patria noastră.

In cadrul festivității care a avut 
loc cu acest prilej, marți la Cluj, 
tovarășul Ștefan Mocuța, președinte
le Consiliului popular al județului 
Cluj, a înrnînat sărbătoritului înalta 
distincție și i-a adresat calde feli
citări și urări de sănătate și putere

de muncă, noi succese în activitatea 
sa viitoare.

Scriitorul Kbs Kardly a mulțumit 
conducerii de partid și de stat pen
tru distincția acordată, pentru înalta 
prețuire ce i s-a dat activității des
fășurate de-a lungul anilor.

(Agerpres)

A apdrut 
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HANDBAL MASCULIN Cronica zilei
ROMANIA - BULGARIA 29-18

• MÎ1NE LA PLOIEȘTI, MECIUL REVANȘA

In cadrul pregătirilor pentru par
ticiparea la turneul final al campio
natului mondial, ce va începe la 
sfîrșitul lunii viitoare în R. D. Ger
mană, echipa masculină de handbal 
a țării noastre a susținut aseară, în 
sala Floreasca din Capitală, un prim 
meci de verificare cu reprezentativa 
Bulgariei, calificată, de asemenea, 
pentru turneul final al C.M. Partida 
— în timpul căreia antrenorii am
belor formații au folosit evident cam 
întregul lot ce-1 au la dispoziție — 
a fost în general interesantă, cu 
unele faze spectaculoase, marcîndu-se 
numeroase goluri. Selecționata noas-

tră a cîștigat cu scorul 
țl2—6), printre cei mai 
cători aflîndu-se Birtalan................
Dan Marin și Voina (cîte 4), Gu- 
nesch și Cosma (cîte 3). Tînărul Gra- 
bovschi, debutant în lotul pentru 
„mondiale", a înscris două goluri. 
Din formația oaspeților s-au remar
cat Alagiov (golgeterul echipei — 7 
goluri) și portarul Slavcio Gheor- 
ghiev.

Cele două selecționate urmează să 
se întîlnească intr-o nouă partidă 
publică, mîine — de Ia orele 18,30 — 
în sala „Victoria" din Ploiești.

de 29—18 
eficaci ju- 
(9 goluri),

Fotbaliștii noștri
î •

au terminat la egalitate 
cu formația locală Altay

box; CASSIUS CLAY ȘI-A LUAT REVANȘA
La „Madison Square Garden" din 

New York, în fața unei săli arhi
pline (peste 20 000 de spectatori), 
s-a disputat meciul de box dintre 
pugiliștii americani de culoare. Cas
sius Clay și Joe Frazier, foști cam
pioni mondiali la categoria grea. Or
ganizată în scopul desemnării unui 
al doilea șalanger al actualului cam
pion al lumii, George Foreman, în- 
tilnirea — desfășurată pe distanța 
de 12 reprize a cîte 3 minute — s-a 
terminat cu victoria la puncte a lui 
Cassius Clay.

Comentînd această reeditare a 
„meciului secolului", corespondentul 
sportiv al agenției France Presse re
latează, între altele : „învingător la 
puncte, Clay și-a 
strînsă, dar meritată 
zier, la capătul unui 
de disputat, în care cei doi boxeri 
au etalat o gamă variată de lovituri, 
dovedind că fiecare poate fi un ad
versar redutabil pentru Foreman. 
Arbitrul de ring, portoricanul Tony 
Perez, a acordat 6 reprize lui Clay, 
5 lui Frazier, considerînd o repriză 
egală, în timp ce judecătorii de ring 
au văzut o victorie mai netă în fa
voarea lui Cassius.

După cum am putut vedea aseară, 
pe „micul ecran", 
prize avantajul a 
Cassius Clay, care

luat o revanșă 
asupra lui Fra

med extrem

în primele 4 re- 
fost de partea Iul 
a atacat insistent.

plasînd cu precizie jaburi și directe 
de stingă recepționate în plină fi
gură de Frazier. La jumătatea me
ciului, Frazier a preluat inițiativa, 
dar faimosul său croșeu de stingă 
pornea cu întîrzlere, permițînd ad
versarului să pareze prin eschive 
sau blocaje. în asaltul său dezlăn
țuit, Frazier a neglijat de multe ori 
apărarea, încasînd în fiecare repriză 
loviturile expediate cu ambele brațe 
de Cassius Clay. După ce în repriza 
a 8-a. Clay a acuzat o violentă di
rectă de dreapta, lupta s-a echilibrat 
din nou, Frazier fiind mai agresiv 
dar fără a putea reface punctele 
pierdute în prima parte a luptei.

După meci, Cassius Clay a decla
rat reporterilor : „Trebuie să recu
nosc că Joe Frazier m-a pus deseori 
în dificultate. Croșeurile sale de stin
gă m-au indispus mai ales în repri
zele a 7-a și a 10-a. Boxul său este 
însă cam dezordonat, iar tehnica 
mea și-a spus cuvîntul. Meciul de 
astă-seară a fost mai bun decît cel 
pe care l-am susținut cu Frazier în 
1971".

In ce-1 privește pe Frazier, acesta 
a declarat : „Meritam cel puțin un 
meci nul. Loviturile mele au fost 
mai puternice. Cassius Clay nu mai 
are forța de altădată. Cred că un al 
treilea meci va arăta care dintre noi 
este mai puternic".

In cel de-al doilea și ultimul meci 
din cadrul turneului pe care l-a în
treprins în Turcia, lotul reprezen
tativ de fotbal al României a întîl- 
nit, ieri, în orașul Izmir, formația 
locală Altay. Partida a fost urmă
rită de circa 35 000 de spectatori și 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (1—1). Golurile echipei 
române le-au marcat : Marcu (min. 
29) și Kun (min. 63), iar cele ale 
formației gazdă : Ugur (min. 35) și 
Serefetin (min. 56).

Lotul reprezentativ al țării noas
tre a aliniat în acest joc următoa
rea formație : Răducanu — Anghe- 
lini, Dinu, Sameș, Nistor, Dumitru, 
Dobrin (Broșovschi), Bălăci — Troi, 
Kun, Marcu.

După cum se știe, în primul meci 
al turneului, disputat duminică 
Istambul, fotbaliștii români au 
vins cu 2—1 echipa Fenerbahce.

Marți a sosit la București Aii Reza 
Bahrami, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Iranului în 
Republica Socialistă România.

★
în ciclul de evocări ale unor va

loroși artiști plastici, inițiat de Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România, marți după-amiază a avut 
loc un simpozion dedicat pictorului 
și graficianului Iosif Iser (1881— 
1958). Cunoscuțl artiști plastici, scrii
tori, muzeografi, colecționari de artă 
au omagiat pe acest remarcabil pic
tor al omului, artist militant.

(Agerpres)

DIN CUPRINS : Cu umeri 
încărcați de glorie — de Dragoș 
VICOL ; Radiografia unui caz ; 
„Prejudicii nerecvperabile" de 
Haralamb ZINCA; Secretul 
rămîne la serviciu ? — raid- 
anchetă de Nichîfor PIETRIȘ î 
Un scurt intermezzo — poves
tire de Horia TECUCEANU 5 
Noul serial al revistei : „Misiu
nea căpitanului Czechowicz" ; 
Taina vrăjitoarei sau cum au 
scăpat oltenii de Ducă-se pe 
pustii — reportaj de Constantin 
PREDA ; In acest număr vă 
prezentăm — Povestea „tigrului 
pădurilor de brazi" și a cicatri- 
cel lui Gambra — de Eugen 
TEODORU.

RUBRICILE t Asterisc, Pano
ramic, Breviar juridic, Arhive, 
Oameni și gînduri, Satiră și 
umor, Mozaic dinamovist.

PATINAJ ARTISTIC

Au început

Ia 
în-

campionatele europene
Campionatele europene de patinaj 

artistic au început la Zagreb cu dis
putarea figurilor obligatorii din ca
drul probei individuale masculine, 
la care participă 23 de concurenți 
din 15 țări. După executarea a trei 
figuri, pe primul loc în clasament 
se află sovieticul S.
77,30 puncte, urmat de J. 
(R. D. Germană) — 76,63 
V. Kovalev (U.R.S.S.) 
puncte. Campionul român
kas ocupă locul 19, cu 57,18 puncte.

Volkov, cu 
Hoffmann 
puncte și 
- 72,83
G. Faze-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Tn 

va 
Un

TENIS. • 
din Bologna 
17 februarie .
de tenis la care au fost invitați să 
participe 28 de jucători, repre- 
zentînd 13 țări. Printre invitați 
figurează românul Ion Țiriac, a- 
mericanul Arthur Ashe, Roger Tay
lor (Anglia). Jan Kodes (Cehoslova
cia), Rod Laver (Australia), Adriano 
Panatta (Italia), Bjorn Borg (Suedia). 
• Turneul internațional de la Oma
ha (Nebraska) a fost cîștigat de vest- 
germanul Karl Meiler : în finală, 
6—3, 1—6, 6—1 cu americanul Jimmy 
Connors. în finala probei de dublu, 
Karl Meiler — J. Fassbender (R. F. 
Germania) a întrecut 
cuplul australian N. 
Fletcher.

Palatul sporturilor 
avea loc între 11 și 
turneu international

cu 6—2, 6—4 
Warwick, Jan

a avut locBOX. — La Kiev _ ___ __
prima reuniune a comitetului de or
ganizare a Campionatelor europene 
de box pentru tineret (pugiltștl pînă 
la 20 de ani) ce se vor desfășura în 
capitala R.S.S. Ucrainene între 1—8 
iunie. La competiție și-au anunțat 
participarea sportivi din 29 de țări 
membre ale Asociației europene de 
box amator.

ȘAH. — Meciurile contînd pentru 
sferturile de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial de șah 
continuă. La Augusta (S.U.A.), so
vieticul Viktor Korcinoi a obținut

vremea
Ieri In (ară : Vremea a fost relativ 

caldă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în sudul și sud-estul țării, 
unde ceața a persistat. Au căzut 
ninsori slabe Izolate în Maramureș, 
nordul și estul Transilvaniei, vestul 
Moldovei, centrul Olteniei și zona de 
munte. Pe alocuri, în vestul Munte
niei s-au mai semnalat precipitații 
sub formă de ploaie și ninsoare, iar 
pe litoral sub formă de burniță. Vîn
tul a suflat in general slab. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 4 grade Ia Adamclisi și plus 
8 grade la Moldova Veche. In Bucu-

rești : Vremea a fost relativ caldă, 
cu ceață persistentă dimineața și 
seara. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins plus 3 
grade.

Timpul probabil pentru 31 Ianua
rie, 1 și 2 februarie. In țară : Vreme 
în general caldă, mai ales la înce
putul intervalului. Cerul va fi varia
bil, mal mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale, vînt potrivit. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, tar maximele între 
zero și 10 grade. Pe alocuri se va 
produce ceață In primele zile. In 
București : Vreme în general caldă, 
mai ales Ia începutul intervalului. 
Cer temporar noros. Vînt în general 
slab. Temperatura ușor variabilă. Di
mineața și seara se va produce cea
ță in primele zile.

„S-au spulberat visurile
doamnei Kurihara

In ianuarie trecut, Rinichi Kuriha
ra avea o situație înfloritoare. Ca lu
crător la giganticele șantiere navale 
Ishikawajima-Harima, Kurihara cîș- 
tiga pe lună o sumă echivalentă cu 
394 dolari, plus primele și plata ore
lor suplimentare. Locuia cu soția și 
cu cei doi copii intr-un apartament 
mic, dar confortabil, pe care îl în- 
chiriase de la companie. In ju
rul lor, semnele confortului mo
dern : un aparat de televiziune în 
culori, un pian. Recent Începuseră 
să plătească ratele pentru achizițio
narea unui mic teren pe care inten
ționau să-și construiască o casă. 
Chiar în aceste condiții, reușiseră să 
pună ceva bani deoparte ‘ 
lună pentru vacanță. Iată 
ultimele luni ale anului 
pentru familia Kurihara 
dintr-o dată foarte amară.
râ ce prețurile creșteau tot mai ver
tiginos, în fiecare zi bugetul fami
liei a început să înregistreze defici- 
turi tot mal adinei, ajunse apoi în- 
spăimîntătoare. Familia s-a pomenit 
In situația de a nu-și mai putea 
permite achiziționarea lmbrăcăminții 
de iarnă, au renunțat la gîndul de 
a-și petrece undeva vacanța și au 
abandonat planurile construirii Unei 
mici căsuțe proprii. „Visurile noas
tre, se plîngea doamna Kurihara, 
s-au prăbușit datorită inflației".

Cazul acestei familii nu este nici 
pe departe singular. în ultimele 
săptămîni, balonul miracolului eco
nomic postbelic a explodat pentru 
milioane și milioane de japonezi — 
pe măsură ce costul vieții a început 
să urce în ritmul cel mai rapid din 
1952 încoace. In primele zece zile 
ale lunii decembrie prețul mărfurilor 
cu ridicata a crescut cu 3,5 la sută, 
iar cifrele preliminare indică că pe 
întreg anul 1973 creșterea a fost de 
30 la sută. Principalele 
neze prevăd că această 
va menține și chiar se 
și în anul în curs și în 
Inflația, ale cărei efecte se fac tot 
mai mult simțite asupra salariaților, 
este însoțită de o reducere drama
tică a ritmului de dezvoltare.

in fiecare 
însă că în 
1973 viața 
a devenit 
Pe mâsu-

băncî japo- 
tendință se 
va accentua 
anul viitor.

"...

Creșterea prețurilor 
țită în toate ramurile 
probabil in nici un alt sector această 
creștere nu este mai acută decit în 
cel alimentar. In primele trei săptă- 
mini ale lunii noiembrie, doamna 
Kurihara a cheltuit pe alimente 47 
dolari. In primele trei săptămîni ale 
lunii decembrie suma s-a ridicat la 
81 dolari — și aceasta în condițiile 
în care familia a fost nevoită să 
renunțe în întregime la carne. 
Creșteri substanțiale la prețuri se 
Înregistrează nu numai de la săptă- 
mină la săptămînă, ci chiar... de la 
oră la oră. „Săptămînă aceasta am 
plătit 53 de cenți pentru un bidonaș 
de lapte, a declarat doamna Kuriha
ra. Șase ore mai tîrziu, prețul se ri
dicase la 72 de cenți". In încercarea 
de a tine pasul cu creșterea prețu
rilor, doamna Kurihara a luat obi
ceiul să intre în magazine alimen
tare 
chiar de trei ori pe zi. 
o caraghioasă, 
toate gospodinele facem același lu
cru".

în timp ce prețurile cresc într-un 
asemenea 
început să stocheze alimente și alte 
bunuri de consum de tot felul. Vi
zibil jenată, doamna Kurihara a dat 
deoparte împletitura tradițională de 
trestie care acoperă podelele caselor 
japoneze și a dezvăluit coresponden
tului ziarului o ascunzătoare în care 
se aflau 25 kilograme cartofi, 20 
kilograme ceapă, 30 kilograme zahăr, 
șase cutii de săpun, o duzină de 
becuri electrice etc. „în timpul 
războiului, oamenii făceau acest lucru 
în secret. Acum 11 facem, practic, pe 
față". Stocarea de alimente a creat 
o serioasă criză și doamna Kurihara 
și vecinele sale își dau una alteia 
de știre atunci clnd află că s-a pus 
în vînzare un produs mai greu de 
găsit.

Deocamdată, deși și-a redus serios 
nivelul de trai, datorită inflației, 
care a scăpat de sub orice control, 
familia Kurihara reușește încă s-o 
scoată la capăt. Există insă Indicii că 
în lunile ce urmează situația se va 
înrăutăți și mai mult

se face resîm- 
economiei, dar

cu autoservire de două sau 
„Mă simt ca 

a declarat ea, dar

ritm, mulți japonezi au

a doua victorie In 
Henrique Mecking. 
zilian s-a recunoscut Învins la mu
tarea a 63-a. Lui Korcinoi, care con
duce acum cu 4i/t—2'/« puncte. îl 
mai trebuie o victorie pentru a ob
ține calificarea în semifinalele tur
neului.

La San Juan (Porto Rico) Boris 
Soasski (U.R.S.S.) și Robert Byrne 
(S.U.A,) au întrerupt la mutarea a 
42-a cea de-a 6-a partidă a întîlnirii 
lot. Scorul este de 3*/i—l*/j în favoa
rea lui Spasski.

fața brazilianului 
Campionul bra-

PLANORISM. — Campionatele 
mondiale de planorism au continuat 
la Walkerie (Australia). Cea de-a 
10-a probă a competiției, pentru cla
sa planoarelor „libere", s-a disputat 
pe un traseu de 509 km și a fost ciș- 
tigatâ de francezul Ragot (110.02 km 
medie orară). In clasamentul general 
conduce americanul Moffat. La clasa 
„standard", lider al clasamentului 
general este australianul Renner.

din Kenya au 
de prestigiu, 

a revenit ce- 
Jipcho (13’14”

ATLETISM. — La Christchurch 
(Noua Zeelandă) au continuat între
cerile Jocurilor sportive ale Com- 
monwealthului. Atleții 
obținut alte succese 
Proba de 5 000 m plat 
lebrului campion Ben
6/100), iar cea de 800 m a fost cîști- 
gată de John Kipkurgat (l’43”9/10). 
O excelentă performanță a înregis
trat în concursul de natațle, canadia
na Wendy Cook care a cîștigat pro
ba de 100 m spate în 1’05”, la 2/10 
de recordul mondial deținut de Ul- 
rlke Richter (R. D. Germană). După 
desfășurarea întrecerilor de marți, în 
clasamentul pe medalii conduce Aus
tralia (10—8—12) urmată de Canada 
(10—8—4) și de Anglia (4—7—6).

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 29 IANUARIE 1974

FOND DE PREMII : 2 970 648 lei.
EXTRAGEREA

63 44 83
EXTRAGEREA

80 10 39 58 53
EXTRAGEREA

82 66 77 11
EXTRAGEREA

52 63 89
EXTRAGEREA

26 38
EXTRAGEREA

27 8'1 79

I : 18 32 60 49 3

a IlI-a : 36 4 38

a IV-a : 70 60

a V-a : 83 56 5

a Vl-a : 29 77

16

43

58

53

„Alo I Bună-zlua domnule I Aici 
societatea X. Vă rog să ne scuzați că 
vă deranjăm acasă. Ne-ați putea a- 
corda o întrevedere de un sfert de 
oră ? Unul din cliențil noștri, o mare 
firmă multinațională, caută un di
rector pentru uzinele sale din Franța 
și ne-a încredințat misiunea de a-1 
găsi. Ne gîndim că dv..." Omul de 
la capătul firului este tulburat. Va 
primi pe intermediarul care l-a con
tactat — o tinără psiholog, fermecă
toare, eficace și discretă. îi vor
bește despre munca sa, despre pro
blemele sale, despre viitorul său ; 
fără să-și dea seama, este deja sub 
focul inchiziției. Perspectivele sînt 
îmbietoare : să devină responsabilul 
pentru „zona Franța" al unei firme de 
renume mondial, să dispună de un 
apartament modern, șofer la scară 
etc, etc. Omul nostru va petrece cîteva 
nopți albe. Apoi se va intîlni cu ma
rele patron al firmei, în prezența ti
nerei psiholog, fermecătoare, eficace 
și discretă. Alte întrevederi vor avea 
loc. Afacerea este încheiată.

Șt misiunea îndeplinită de către 
Joelle F., care a desfășurat întreaga 
operație cu aceeași agerime și simț 
al secretului profesional, caracteris
tice unei directoare de agenție ma
trimonială. „Consultantă" la socie
tatea de cercetare X, ea se numără 
printre cei 50 de „vlnători de creie
re", care au misiunea de a racola 
conducători de întreprinderi de înal
tă clasă, adică pe faimoșii „mana
gers"

„Vînătorii de creiere" au început să 
atace Franța prin anii 1960. Obîrșia 
acestei îndeletniciri se află în jun
gla americană a afacerilor, unde ma
rile monopoluri duc o bătălie crln- 
cenă, care costă mii și mii de 
dolari, tn vederea depistării și 
racolării celor mai buni admi
nistratori ai capitalurilor. In a- 
cest scop, cabinete speciale au 
rolul de a hăitui „creierele" și a le 
atrage prin toate mijloacele — psiho
logice și financiare. Doi din trei con
ducători americani sînt recrutați In 
acest mod. Cabinetele de cercetare 
sînt nenumărate și prosperă în Sta
tele Unite. Unul dintre acestea — 
„Korn Ferry International' 
chiar 
Street.
tul 
încă

milare existente nu acoperă decît 
zece la sută din piață, dar viitorul 
lor este sigur.

Pare a fi vorba despre un busi
ness rentabil pentru toată lumea. în
treprinderea și-a găsit pasărea rară ; 
pasărea rară și-a găsit un cuib mai 
moale ; cabinetul a cîștigat o primă 
confortabilă, echivalînd cu 25 la sută 
din salariul anual al omului recrutat, 
adică nu mai puțin de 50 000 de 
franci. Un păgubaș temporar totuși : 
întreprinderea căreia i s-a furat unul 
din conducători. Pentru a găsi un

unde trebuie să fii „competitiv" pen
tru a supraviețui, unde o întreprin
dere primește, lntr-un an, zece mii 
de scrisori de la tineri cu diplomă 
și fără serviciu.

încolțite între cîntecul de si
renă al management-ului și de
monii șomajului, noile cadre sînt 
nevoite să se supună terorii tes
telor. Jean Jacques L., proas
păt absolvent, a răspuns la 12 
anunțuri. S-a prezentat de cinci ori: 
cinci teste. Și cinci eșecuri. „Totuși, 
am ieșit printre primii tn promoția

„LENOUVEL OBSERV ATEUR"

Business-ul „vînătorilor
de creiere “

altul, va putea, la rlndul ei, să con
tacteze același cabinet de cercetare.

, vînătorii de asemenea 
detec-

I" - 
cotat la bursa din 

In Franța, unde 
mobilității cadrelor" 
nou, cele zece societăți

în America, 
prime sînt dublați frecvent de 
tivi particulari.

Pentru racolarea cadrelor 
se folosesc micile anunțuri în 
Cabinete speciale de recrutare pri
mesc in medie între 50 și 500 de răs
punsuri la fiecare ofertă. 20 la sută 
din numărul amatorilor sînt reținuți 
pentru testare.

Testele reprezintă un Instrument 
obligatoriu de lucru, un fel de tăvă
lug psihologic, care spală creierele, 
disecă personalitățile. în final, cămin 
cițiva campioni — doi-trei, ce) mult 
patru, dintre care patronul va alege 
unul. In acest mod se recrutează 80 
la sută din numărul cadrelor în 
S.U.A., 35 la sută din cele din Marea 
Britanie, 32 la sută in R.F. Germa
nia. In Franța, procentul unor ase
menea practici de racolare va atinge 
în curlnd 25 la sută, pe o piață unde 
numărul cadrelor crește mai repede 
decît nevoile industriei și comerțului,

medii 
presă

mea, la școala de studii superioare 
de economie și comerț. Credeam că 
voi găsi ușor de lucru. Dar se pare 
că acum posturile cele mai intere
sante sînt controlate de pretinși psi
hologi, care te supun ia teste înne
bunitoare. Deși învățăm multe lucruri 
la școală, ar fi mai bine să ne pună 
la curent cu testele".

Didier V., șef de serviciu comer
cial într-o mică întreprindere, 35 de 
ani, un cadru, cum s-ar zice, „a- 
juns" : „Da, dar în ce stare — con
stată el cu amărăciune. 18 luni 
de șomaj, zeci de scrisori ră
mase fără răspuns și nenumă
rate decepții. Dacă aș preda într-o 
mare școală de științe economice și 
comerciale, mi-aș termina cursurile 
învățînd pe elevi două lucruri : cum 
să se pună In valoare în timpul tes
tării și cum să citească printre rîn- 
duri micile anunțuri".

Cabinetul de recrutare T: unul 
din cele mai importante din Franța, 
utilizează în timpul testării 227 de 
semne perceptibile pe diverse căi —

auditivă, vizuală ș.a.m.d., care-i per
mit, chipurile, să descopere cadrul 
perfect. „Ce se întlmplă — se întrea
bă un candidat inspăimîntat — cu 
sărmanul tip care n-are urechea ro
tundă, ochiul ager și nasul drept ?“ 

într-o carte de mare succes, apă
rută în Statele Unite — „Omul orga
nizării" — William Whyte dezvăluie, 
pe baza unei anchete aprofundate, 
că psihologii și psihotehnicienii își 
orientează testele astfel îneît să eli
mine de Ia bun început pe eventua
lii nonconformiștl sau indezirabili po
litici. „Testul satului", de pildă, 
este unul din cel mai eficace în a- 
cest sens. Se propune candidatului 
un joc foarte nevinovat: să constru
iască un sat din cuburi, în care să 
plaseze o biserică, un castel, o uzină 
și casele. Amuzant... Candidatul cre
de că i se testează fantezia creatoa
re. E adevărat, dar mai ales, i se tes
tează convingerile politice, religioa
se, care se vor manifesta din sub
conștientul său, potrivit locului pe 
care il va alege pentru așezarea bi
sericii, uzinei, castelului. (Dacă va 
situa biserica în fața uzinei va fi 
semn de cucernicie...).

La Lyon, un pensionar, Jean Go- 
bet, a fondat o școală „antitest", un
de, de vreo 12 ani, sînt inițiate pe 
gratis cadre venite din toate colțu
rile Franței. „Noi îi învățăm să sca
pe de capcane, pe scurt să nu se 
lase prinși în jocul testelor, în pro
fitul patronului".

Un număr crescînd de cadre contestă 
aceste „busculade meningeale". Anul 
trecut, un grup de vreo 40 de cadre, 
între 33 și 52 de ani, s-a adresat co
tidianului economic „Les Echos" „în 
numele tuturor prostituaților eco
nomici", exprimîndu-și indignarea 
față de metodele de selecție „etero
gene, inadaptate, bizare și neserioa
se". Americanii, inventatorii siste
mului, Încep ei Înșiși să gîndească 
la fel. Este semnificativ „testul" des
cris în cartea lui William Whyte : 
președinții a vreo 12 mari companii 
americane, supuși la teste identice 
celor cu care și-au recrutat subordo
nații. au dat rezultate neașteptate : 
nici unul nu a reușit să ajungă la 
nivelul considerat acceptabil pentru 
a conduce, iar doi dintre ei n-au reu
șit nici măcar să atingă nivelul pen
tru un post de maistru în uzină...



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT Consilierul președintelui Consiliului de Stat
• Ministrul de externe egiptean despre desfășurarea 
negocierilor de pace cu Israelul • Contacte diplomatice 

la Cairo și Damasc
CAIRO 29 (Agerpres). — Un pur

tător militar de cuvînt de la Cairo 
a anunțat că armata egipteană a pre
luat, luni, la ora 18,00 (ora locală) 
controlul asupra zonei de sud a li
toralului occidental al Canalului 
Suez, după evacuarea acestuia de că
tre trupele israeliene. El a precizat 
că toate comunicațiile cu orașul Suez 
au fost restabilite și că armata egip
teană procedează acum la deminarea 
regiunilor evacuate.

realizarea unui acord de dezangaja
re pe frontul sirian.

în ceea ce privește prezența unor 
reprezentanți palestineni la confe
rință, șeful diplomației egiptene a 
precizat că participarea lor va putea 
avea Ioc „in cea de-a doua etapă", 
arătînd că „există un acord general 
In acest sens".

al României primit de emirul statului Qatar
Conferința pentru securitate

și cooperare în Europa

CAIRO 29 — (Corespondență de 
îa Nicolae N. Lupu) : — Orașul Suez 
și-a restabilit marți legăturile nor
male eu restul țării. Evenimentul a 
fost marcat de spontane manifestări 
de bucurie și satisfacție ale locui
torilor, ale cetățenilor egipteni sosiți 
din alte părți ale țării, incă din pri
mele ore ale zilei în orașul care re
vine la viață normală.

Localitatea poartă puternice răni 
lăsate de războiul din octombrie 
1973. Străzile sînt acoperite de rui
ne, numeroase case — dărimate, 
peste 80 Ia sută din oraș este in În
tregime distrus. în scurt timp însă 
activitățile de reconstrucție, care 
urmează să reînceapă cit mai curînd, 
vor reda Suezului vechea lui înfăți
șare. Despre acest obiectiv priori
tar a vorbit, în cursul unei confe
rințe de presă, organizate la fața 
locului, guvernatorul Suezului, Mo
hamed Badawi El Kholy.

CAIRO. — Agenția M.E.N. rela
tează că președintele R.A. Egipt. 
Anwar Sadat, a emis un decret în 
baza căruia au fost amnistiați, in- 
tre alții, generalul Mohamed Fawzi, 
fost ministru de război, generalul 
Mohammed Sidky Mahmoud, 
comandant al forțelor aeriene 
tens in războiul din 1967.

DOHA 29 — (Corespondență de la 
C. Ionescu) : La 29 ianuarie, Mircea 
Malița, consilier al președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a fost primit de șeic 
Khalifa Ben Hamad Al-Thani, emirul 
statului Qatar, căruia i-a înmînat un 
mesaj personal Jin partea președin
telui Nicolae Ceaușescu. Totodată, 
au fost abordate probleme privind 
soluționarea conflictului din Orientul 
Apropiat, situația internațională ac
tuală și relațiile bilaterale.

în cursul convorbirii, emirul statu
lui Qatar a mulțumit pentru mesa
jul primit și a apreciat poziția și 
acțiunile României în vederea solu
ționării conflictului din zonă. Referi
tor la relațiile bilaterale, emirul

Qatarului a relevat utilitatea și o- 
portunitatea dezvoltării contactelor și 
vizitelor reciproce, precum și a co
operării în domeniul economic.

Șeic Khalifa Ben Hamad Al-Thani 
a transmis un mesaj de salut și prie
tenie președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu cele mai bune urări 
pentru poporul român.

în timpul vizitei, consilierul pre
ședintelui Consiliului de Stat a avut 
întrevederi și convorbiri cordiale cu 
ministrul de externe al Qatarului, 
șeic Suhaim Ben Hamad Al-Thani, 
asupra relațiilor bilaterale, și cu șeic 
Nassir Bin Khalid Al-Thani, minis
trul economiei și comerțului, cu pri
vire la dezvoltarea unui comerț 
reciproc avantajos între cele două țări.

fost 
egip-

Aldo

CAIRO 29 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat publicațiilor italiene 
„Corriere della Sera" și „La Stam
pa", Ismail Fahmy, ministrul de ex
terne egiptean, a afirmat că țara sa 
„este gata să semneze un tratat de 
pace cu Israelul". Pentru aceasta, a 
spus el, e necesară satisfacerea a 
„două condiții prealabile : retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile ara
be ocupate In 1967 și recunoașterea 
drepturilor naționale ale palestine- 
nllor".

în ceea ce privește conferința de la 
Geneva pentru pace In Orientul A- 
propiat, el a arătat că lucrările el 
vor fi reluate In momentul in care 
Siria se va hotărî să participe. Egip
tul, a menționat el, nu poate reveni 
la conferința de pace fără Siria, fără

CAIRO 29 (Agerpres).
Moro, ministrul italian al afacerilor 
externe, care a sosit la Cairo într-o 
scurtă vizită, a avut, luni seara, con
vorbiri cu omologul său egiptean, Is
mail Fahmy.

DAMASC 29 (Agerpres). — Aflat 
In Siria, în cadrul ultimei etape a 
turneului întreprins într-o serie de 
state din Orientul Apropiat, minis
trul de externe francez, Michel Jo- 
bert, a fost primit, marți, de președin
tele Hafez Assad și a avut convor
biri cu Abdel Halim Khaddam. vice- 
premier și ministru pentru afaceri
le externe al Siriei.

DAMASC 29 (Agerpres). — Forțele 
siriene au angajat, marți dimineața, 
lupte cu o unitate blindată israe- 
liană, in sectorul de nord al frontu
lui de pe înălțimile Golan — a a- 
nunțat un purtător de cuvînt militar 
de la Damasc, reluat de agențiile 
Reuter și France Presse. Incidentul 
s-a soldat, potrivit purtătorului de 
cuvînt, cu distrugerea unui vehicul 
blindat israelian.

TEL AVIV 29 (Agerpres). - Surse 
militare de la Tel Aviv, reluate de 
agenția Reuter, au declarat că arti
leria siriană a deschis focul, marți 
dimineața, împotriva pozițiilor isra
eliene din sectorul de nord al fron
tului de pe înălțimile Golan. Totoda
tă, ele au afirmat că nu a fost înre
gistrată, marți, nici o pierdere de 
partea israeliană.

ALEGERI ANTICIPATE IN BELGIA
BRUXELLES 29 (Agerpres). - 

Marți după-amiază, premierul de
semnat de regele Baudouin cu for
marea guvernului, Leo Tindemans, a 
cerut șefului statului belgian să-1 
absolve de misiunea sa, deoarece în 
urma consultărilor avute cu repre
zentanții partidelor polities, 
putut constitui o nouă formulă a ca
binetului. Cererea sa a fost ațeep- 
tată.

Imediat după aceasta, regele Bau-

douin l-a primit pe premierul demi- 
sionar, Edmond Leburton, care i-a 
prezentat un decret privind dizolvarea 
camerelor. Avînd în vedere imposibi
litatea formării unui guvern, a anun
țat un purtător de cuvînt oficial, șe
ful statului belgian a hotărit să di
zolve. Parlamentul.

Conform Constituției, 
Parlamentului determină 
organizarea de alegeri 
lntr-un interval de 40

dizolvarea 
automat 
generale 
de zile.

Bolivia sub stare de asediu
Decretarea stării de asediu pe în

treg teritoriul țării, trimiterea de 
trupe și care blindate contra celor 
10 000 de lucrători agricoli, care au 
ocupat o porțiune a șoselei dintre 
Cochabamba și Santa Cruz ; recru
descența represiunilor pe scară largă 
contra sindicatelor muncitorești și a 
cercurilor intelectuale ; reuniuni de 
urgență Intre președintele Hugo 
Banzer și comandanții principalelor 
garnizoane militare — iată doar cite- 
va din elementele care configurează 
o agravare a încordării In Bolivia.

Acțiunile țărănești revin la scurt 
Interval după grevele declanșate de 
mineri, de muncitorii din fabrici și 
din construcții, de lucrătorii unor 
compartimente ale serviciilor publi
ce, ceea ce ilustrează gama largă a 
sectoarelor nemulțumite de politica 
actualului regim. Pe de altă parte, 
suportul civil al guvernării militare 
(coaliția dintre Mișcarea Națională 
Revoluționară — M.N.R. — a fos
tului președinte, Paz Estenssoro, și 
partidul profascist „Falanga socialis
tă boliviană), pare să se mențină 
doar cu numele, intrucît, Înaintea 
recentei convenții a M.N.R., autori
tățile l-au expulzat din țară pe Es
tenssoro și pe alți patru lideri ai a- 
cestui partid. Anterior, Estenssoro 
hotărise ieșirea partidului său din

coaliție, pas apreciat ca o „mea cul
pa" tardivă, dar socotit de șeful 
M.N.R. indispensabil pentru a-și 
„păstra" viitorul politic. în fine, a- 
trage atenția fermitatea lucrătorilor 
agricoli. în afară de șoseaua dintre 
Cochabamba și Santa Cruz, ei au 
mai blocat, ieri, alte două drumuri 
și au cerut, drept condiții pentru 
retragere, întilnirea „la fața locului" 
cu generalul Hugo Banzer, care însă 
nu acceptă așa ceva „decît la sediul 
guvernului", adăugind că vor fi lua
te cele mai severe măsuri pentru a 
anihila „conjurația extremistă" din 
țară. în timp ce țăranii revol
tați continuă să ridice baricade pe 
unele magistrale rutiere, guvernul 
masează trupe in zonele cuprinse 
de tulburări și a trecut la intense 
arestări.

Ultimele telegrame de presă vor
besc despre ciocniri care ar fi avut 
loc intre țărani și trupele trimise 
contra lor, cu morți și răniți de am
bele părți. Asemenea știri au fost 
dezmințite prompt de un reprezen
tant al statului major, care însă a 
confirmat decretarea regiunii Cocha
bamba drept „zonă militară", cu 
consecințele cunoscute ce decurg din- 
tr-o asemenea măsură.

V. OROS

întrevederea președintelui Ciprului
cu delegația parlamentară română

NICOSIA 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cipru, Makarios, 
a primit, marți, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de Dumitru 
Balalia, președintele Comisiei per
manente a M.A.N. pentru consiliile 
populare și administrația de stat, ca-

lare efectuează o vizită In Cipru, 
invitația Parlamentului acestei țări. 

Primirea a decurs intr-o atmosfe
ră cordială și prietenească. Președin
tele Makarios a apreciat relațiile
prietenești existente între România 
și Cipru, exprimîndu-și, totodată,
dorința pentru continua lor dezvol
tare.

Congresul Partidului Socialist
din Japonia

TOKIO 29 (Corespondență de la 
P. Diaconu). — Marți au început la 
Tokio lucrările celui de-al 37-lea 
Congres ordinar al Partidului Socia
list din Japonia, la care participă 
circa 460 delegați, Congresul va 
dezbate și aproba programul de ac
țiune al partidului pe anul în curs.

Vorbind la deschiderea lucrărilor, 
președintele Tomomi Narita, a lansat 
un apel către membrii partidului, 
cerîndu-le să-și concentreze eforturi
le pentru ca opoziția să obțină victo
ria în alegerile parțiale pentru Ca
mera Consilierilor (superioară) a 
Dietei, ce urmează să aibe loc în lu
na iunie. El a sugerat celorlalte 
partide din opoziție să pună accent 
prioritar pe lupta comună pentru 
succes în confruntarea cu partidul 
liberal-democrat, de guvernămînt. 
Partidul Socialist din Japonia, a afir
mat el, este gata să reducă numă
rul candidaților proprii pentru a pu
tea coopera mai strîns, în circum
scripții, cu celelalte partide din opo
ziție.

Referindu-se la situația economică 
și socială din Japonia, Narita a spus 
că actuala inflație, deosebit de în
grijorătoare, nu este rezultatul crizei 
petrolului, ci al politicii economice a 
guvernului.

Secretarul general al P.S.J., Masa- 
shi Ishibashi, a prezentat raportul 
de activitate al Comitetului Central

al partidului, precum și programul de 
acțiune al acestuia pe anul în curs.

în prima zi a lucrărilor au mai 
luat cuvîntul, în calitate de invitați, 
guvernatorul orașului Tokio, Ryoki- 
chi Minobe, și secretarul general al 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia (Sohyo), Makoto Ichi
kawa.

Intervenția șefului delegației române : Dreptul popoarelor 
de a dispune de propria soartă — principiu cardinal al păcii

GENEVA 29 — (Corespondentul nostru transmite) : La Centrul in
ternational de conferințe continuă lucrările celei de-a doua faze a 
Conferinței pentru securitate și

în ședința de marți a Comisiei pen
tru problemele securității, delegația 
Iugoslaviei a prezentat o propunere 
privind contribuția Europei la pacea 
și securitatea în lume și la autode
terminarea popoarelor aflate sub do
minație colonială. Subliniind necesi
tatea lichidării colonialismului și a 
oricărei dominații și exploatări străi
ne, propunerea cere conferinței să 
reafirme obligația tuturor statelor de 
a aplica în mod integral rezoluțiile 
Adunării Generale a O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței țări
lor și popoarelor aflate sub domina
ție colonială și obligația statelor 
participante de a nu acorda nici un 
fel de sprijin țărilor care împiedică 
exercitarea drepturilor la autodeter
minare ale popoarelor,

în intervențiile lor, reprezentanții 
Ciprului, U.R.S.S., Suediei. Irlandei, 
Maltei și ai altor țări au sprijinit 
propunerea iugoslavă, arătînd nece
sitatea examinării sale și 
ideilor cuprinse în acest 
cumentele conferinței.

Luînd cuvîntul, șeful _ .
României, Valentin Lipatti, a subli
niat că întărirea securității în Euro-

a includerii 
text în do-

delegației

cooperare in Europa.
pa trebuie să constituie o contribu
ție importantă la pacea și securitatea 
in lume. Lucrările conferinței, a 
spus el, trebuie să aibă în vedere 
contextul mai larg al securității mon
diale. Arătînd că pacea și securitatea 
în lume sînt indivizibile, șeful dele
gației române a reamintit. In acest 
context, inițiativele României în 
cadrul O.N.U. în vederea întăririi 
rolului organizației mondiale ca in
strument mai eficient pentru apăra
rea și consolidarea independenței și 
egalității suverane a tuturor state
lor, precum și a dreptului inaliena
bil al fiecărui popor de a dispune de 
el însuși, fără nici un amestec din 
afară.

Reprezentantul României s-a pro
nunțat pentru respectarea dreptului 
popoarelor de a dispune de ele înse
le, în toate aspectele acestui princi
piu și față de toate popoarele lumii, 
arătînd că fenomenul colonialismului, 
apartheidul și orice forme de neoco
lonialism sînt anacronice și profund 
contrare acestui principiu și. în con
secință, se impune ca ele să fie eli
minate neîntîrziat din realitățile vie
ții internaționale.

,Nici un popor nu se poate împacaW

cu asuprirea coloniala"
O cuvîntare a președintelui Tanzaniei —

DAR ES SALAAM 29 (Agerpres). 
— Intr-o cuvîntare rostită la consfă
tuirea activului Partidului Uniunea 
Națională Africană din Tanganika 
(T.A.N.U.) și a conducătorilor între
prinderilor de stat, președintele Tan- 
ztniei, Julius Nyerere, a denunțat 
acțiunile ilegale săvîrșite de autori
tățile colonialiste portugheze în Afri
ca. Colonialiștii — a spus el — tre-

bule si înțeleagă o dată pentru tot
deauna că vremurile dominației co
loniale au apus și aparțin trecutului 
și să renunțe la visurile de perma
nentizare a exploatării coloniale a 
popoarelor africane. Trăim într-o 
epocă in care nici un popor nu se 
poate impăca cu asuprirea și injus- 
tețea practicate de regimurile colo
niale, a subliniat președintele.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României 

în U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a 
fost primit, la 29 ianuarie, de 
V. Dîmșiț, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Aprovizionarea Tehnico-Materială, 
de pe lingă Consiliul de Miniștri. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, de lucru.

La Viena 8 avut *oc mart’eea 
de-a 18-a sesiune plenară a negocie- 

a

trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa centrală. în șe
dința de marți a luat cuvîntul șeful 
delegației R.S. Cehoslovace. Repre
zentanții celor 19 state participante 
la negocieri au stabilit ca următoa
rea sesiune să aibă loc joi.

rilor privind reducerea reciprocă

Dupâ cum s-o mal enunțat, pe aeroportul din Izmir (Turcia) a avut loc o 
catastrofă aeriană. In fotografie: resturile avionului

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Pe baza unei convenții în
cheiate intre întreprinderea ro
mânească „Romenergo" și so
cietatea algeriană „Sonagther" 
s-a constituit un grup mixt de 
specialiști care lucrează in pre
zent la suprainălțarea unui mare 
baraj de acumulare la K’sob, pe 
firul văii cu același nume, la 
circa 340 km sud-est de Alger. 
Această lucrare de mare am
ploare va fi terminată anul ur
mător și va permite creșterea 
debitului de apă al vechiului lac 
de acumulare la 3 milioane 
metri cubi, asigurînd, astfel, iri
gațiile agricole necesare între
gului departament administrativ 
Msila din vilaiatul Setif.

Sud la convorbirile consultative din
tre cele două părți sud-vietnameze, 
necesită soluționarea a cel puțin trei 
probleme : respectarea încetării fo- 
cului de către forțele saigoneze, eli
berarea tuturor deținuților politici 
aflați in închisorile administrației de 
la Saigon și asigurarea de către a- 
ceastă administrație a libertăților 
democratice ale populației.

Eliberarea unor militari 
saigonezi. ASentia China Nouă 
a fost autorizată să anunțe hotărîrea 
guvernului R.P. Chineze de a elibera 
pe militarii saigonezi și încă o per
soană, de origine americană, care 
au pătruns in China și au fost captu
rați în cursul luptelor de autoapărare, 
în zilele de 19 și 20 ianuarie, în insu
lele chineze Hsisha, de unitățile ar
matei populare de eliberare, forțele 
de miliție și pescarii chinezi.

Conducerea organizației 
Armata Republicană Irlan
deză U.R.A.), care reprezintă for
mația ilegală extremistă catolică, a 
cerut membrilor săi să înceteze aten
tatele împotriva protestanților din 
gruparea „Ulster Defence Regiment". 
Potrivit declarației publicate la Bel
fast, conducerea I.R.A. își exprimă 
speranța că, la rîndul lor, extremiștii 
protestanți vor înceta acțiunile re
presive împotriva celeilalte comuni
tăți.

Reglementarea probleme
lor interne ale Vietnamului 
de SUd 8 aratat Ia 0 conferință de 
presă, organizată Ia Paris, Dinh Ba 
Thi, conducătorul interimar al dele
gației Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de

Destituirea a 4 generali 
indonezieni. Președintele Indo
neziei, generalul Suharto, a trecut 
sub conducerea sa directă Agenția 
pentru Securitate — relatează agen
țiile Reuter și Associated Press. A- 
ceastă măsură, însoțită de destitui
rea celor patru generali, care au con
dus organismul respectiv, a fost a- 
doptată ca urmare a abuzurilor 
vîrșite de aceștia, în timpul 
telor demonstrații studențești 
Djakarta, soldate cu 11 morți 
teva sute de arestări.

să- 
recen- 
de la 
și CÎ-

Bân-
prețe-

Potrivit estimărilor 
cii mondiale, 8 precizat 
dintele acesteia, Robert McNamara, 
„majorările de prețuri la produ
sele petroliere vor face ca țările in 
curs de dezvoltare să cheltuiască In 
1974 cu 10 miliarde dolari mai mult 
decît anul trecut, dacă se presupune 
că ele vor fi capabile să-și continue 
importurile de petrol la nivelurile 
anterioare".

Pe măsură ce In cadrul lucrărilor 
celei de-a doua faze a Conferinței 
general-europene se înregistrează 
primii pași spre concretizarea nego
cierilor asupra principalelor aspecte 
ale securității și cooperării pe con
tinent, atenția participanților se în
dreaptă și asupra urmărilor Institu
tionale ale conferinței. Născută din 
preocuparea de a asigura continuita
te procesului de edificare a securității 
europene, problema urmărilor insti
tuționale a fost Înscrisă ca punct pe 
ordinea de zi a lucrărilor, la propu
nerea României și a altor țări. Hotă
rîrea adoptată în acest sens și con
semnată în recomandările finale de 
la Helsinki prevede ca. In faza de la 
Geneva, comitetul de coordonare să 
examineze problema creării cadrului 
organizatoric necesar aplicării de
ciziilor conferinței și continuării e- 
forturilor pe calea securității.

Așa cum este cunoscut, după păre
rea României, ca și a altor state eu
ropene, conferința nu poate fi con
cepută drept un scop In sine sau un 
eveniment limitat, un episod singular 
In istoria continentului. Conferința 
pentru securitate și cooperare trebuie 
Înțeleasă ca un mijloc, ca un in
strument important menit să declan
șeze, să Întrețină, să stimuleze și să 
dezvolte un proces amplu, de largă 
perspectivă și implicînd conlucrarea 
tot mal profundă a tuturor statelor, 
„Cine spune securitate și cooperare 
in Europa, spune implicit proces și, 
deci, continuitate" — declara șeful 
delegației țării noastre. Ca atare, ur
mărite instituționale ale conferinței 
derivă In mod necesar din însăși 
voința politică ce i-a dat naștere. Di
mensiune logică și necesară a con
ferinței, urmările sale Instituționale

reprezintă o cerință indispensabilă a 
succesului eforturilor țărilor partici
pante, care sînt menite să-și găseas
că in timp deplina lor semnificație.

Potrivit punctului de vedere ex
primat de România, crearea unui or
ganism adecvat cu participarea, 
pe bază de egalitate deplină In 
drepturi a tuturor statelor Euro-

în favoarea creării cadrului insti
tuțional al conferinței s-au pronun
țat, atit cu prilejul reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe de la 
Helsinki, cit și in cursul actualei 
faze de la Geneva, și reprezentan
ții altor state europene. „Sintem de 
părere — declara ministrul de exter
ne al Suediei — că există rațiunea

In dezbaterile Conferinței general-europene:

CONTINUITA TEA PROCESULUI 
DE EDIFICARE A SECURITĂȚII

pel, a S.U.A. și a Canadei, ar fi deo
sebit de oportună in scopul conti
nuării discuțiilor și a schimburi
lor de vederi pentru punerea 
In aplicare a hotăririlor și re
comandărilor conferinței, al orga
nizării de noi reuniuni și confe
rințe. Este necesar ca acest organism, 
reprezentînd state independente, 
suverane și egale in drepturi, să 
funcționeze pe baza regulilor ro
tației și consensului, prin asigu
rarea participării plenare a fie
căruia dintre statele europene la 
toate formele și in toate etapele ac
tivității sale.

de a crea o tribună care să permită 
contacte ulterioare ce ar putea, mai 
ales, să faciliteze convocarea unei noi 
conferințe și să promoveze, pe alte 
căi, o cooperare mai strinsă spre care 
aspirăm cu toții". La rîndul său, mi
nistrul de externe al Norvegiei se 
pronunța, de asemenea, pentru exa
minarea „urmărilor eventuale ale 
acestei conferințe pe care trebuie 
să le luăm In considerație. Conti
nuitatea șl elanul procesului In curs 
de ameliorare a relațiilor intre Est 
și Vest trebuie să fie asigurate pe 
o bază realistă".

Săptămîna trecută, in cadrul comi
tetului de coordonare al conferin
ței, reprezentanții altor state au 
dezvoltat, la rîndul lor, argumente 
în favoarea creării unui mecanism 
instituțional al statelor europene. 
Astfel, reprezentantul Cehoslovaciei 
a reamintit proiectul prezentat de 
delegația țării noastre în acest scop 
în prima fază a conferinței, accen- 
tuînd asupra necesității de a se 
trece la examinarea concretă a a- 
cestui punct de pe ordinea de zi. 
El a subliniat că este necesar ca la 
baza cadrului instituțional preconi
zat să stea regulile democratice a- 
doptate pentru desfășurarea lucrări
lor conferinței. Reprezentanții Iugo
slaviei, Finlandei și Spaniei au ex
primat, de asemenea, interesul țări- 
rilor lor față de urmările institu
ționale ale conferinței și au spriji
nit ideea trecerii la abordarea as
pectelor concrete ale creării orga
nismului european. De pildă, delega
ția Iugoslaviei a susținut necesita
tea asigurării unui cadru organiza
toric adecvat pentru continuarea 
conlucrării statelor participante în 
domeniile securității și cooperării In 
Europa, în vederea rezolvării pro
blemelor complexe ale stabilirii unor 
relații calitativ noi pe continent.

Aspirațiile popoarelor europene de 
a trăi liber, la adăpost de orice a- 
tingere sau amenințare a securității 
lor, de a asigura edificarea securi
tății pe continent, imprimă problemei 
continuității caracterul unei necesi
tăți imperioase.

Cornellu VLAD
Geneva

MARGINALII
„Secolul vitezei8 apasă pe frînă

Printre reconsideră
rile impuse de criza 
petrolieră se numără 
și problema transpor
turilor. Cum ne depla
săm, cu ce mijloace, 
cu ce viteze ? Iată o 
întrebare căreia revis
ta „l’Observateur de 
l'O.C.D.E." (organ al 
Organizației de coope
rare și dezvoltare eco
nomică) ii consacră un 
grafic foarte eloc
vent. Calculind consu
mul de carburant ne
cesar transportării u- 
nui pasager pe un 
traseu de 1 000 kilome
tri, revista oferă ur
mătoarele cifre : avio
nul supersonic Con
corde: 80 litri; B.A.C.- 
111 : 55 ; Boeing-747:
40 ; A 300-B Airbus : 
33 ; un automobil : 24 
(in medie) ; trenul e- 
lectric : 6; autobuz
urban : 5 ; tren Die
sel : 4.

Autorul precizează 
că graficul conține ci
frele minime, calculul 
avind in vedere con
diția ideală a ocupării

totale a respectivelor 
mijloace de transport. 
Ceea ce in realitate se 
intimplă foarte rar, 
mai ales in cazul ve
hiculelor mari consu
matoare : avionul și 
automobilul. Cit pri
vește trenul și autobu
zul, cifrele vorbesc de 
la sine, pledind pentru 
o mai intensă utilizare 
a acestor mijloace de 
transport, lată de ce 
revista preconizează 
o nouă politică in do
meniul transporturi
lor, întemeiată pe co
operarea intre diver
sele moduri de depla
sare. Idee care contra
vine însă intereselor 
financiare ale sutelor 
de companii de trans
port din țările capita
liste, aflate într-o 
concurentă din ce In 
ce mai acută.

Si totuși, datorită 
crizei energetice „se
colul vitezei" a înce
put să apese pe frină. 
Dacă in 1973 pe șose
lele Franței s-au înre
gistrat aproximativ 
1000 victime mai

puțin decît In anul 
precedent, acest fapt 
se explică prin limi
tarea vitezei.

Dacă o acțiune am
plă de cooperare in 
domeniul transportu
rilor riscă să ne
mulțumească anumite 
cercuri patronale, in 
schimb cei ce resimt 
direct efectele scumpi
rii benzinei incearcă 
să .ezolve această 
problemă prin metode 
proprii. Este comenta
tă astfel experiența 
unor muncitori din 
R.F.G. care au alcă
tuit un soi de coope
rativă de transport, 
utilizind automobilul 
ca un vehicul colectiv, 
toți pasagerii contri
buind la plata benzi
nei.

După cum aprecia 
un ziarist parizian, 
pină la urmă tot con
sumatorii sînt cei ca
re dau exemplu de 
luciditate...

Paul 
DIACONESCU

DE PRETUTINDENI
• ORDINATORUL Șl 

TRANSPLANTURILE RE
NALE. Folosit in mod obiș
nuit pentru rezervarea locu
rilor ia avioane, marele or
dinator al societății aviatice 
franceze a fost pus, în mod gra
tuit, și la dispoziția „France 
transplantului", care a înregis
trat în memoria mașinii electro
nice fișa clinică a tuturor per
soanelor — 1 400 oameni — 
cărora urmează să le fie făcută 
o grefă renală. Colaborarea 
intre ordinator și medicină se 
dovedește deosebit de utilă. Cind 
un rinichi devine disponibil, 
toate caracteristicile acestuia 
sînt înregistrate la unul din cele 
24 de aparate telex ale „France 
transplantului", instalate în 12 
orașe franceze. Datele respective 
sînt recepționate de ordinator, 
care poate stabili, în numai cî- 
teva secunde, care dintre candi
dați! la grefă este cel mai com
patibil și, totodată, cel mal în
drituit — în funcție de urgență 
— să fie operat. Pe de altă par
te, organul prelevat, ținut sub 
perfuzie, este transportat ime
diat, într-o incintă izotermă, la 
locul efectuării transplantului. 
La recepționare se efectuează ui. 
nou test al compatibilității.

Acest sistem, rapid și eficient, 
permite să se efectueze zilnic în 
Franța un transplant de rinichi. 
Grație informaticii, medicina 
poate salva de la moarte în fie
care an citeva sute de vieți...

• „TRIBUNALUL APEI". 
De o mie de ani, potrivit unui 
obicei, în fiecare joi, la 
ora 12 fix, opt țărani aleși 
de concetățenii lor se în
trunesc, la Valencia, într-un 
neobișnuit tribunal popular. O- 
biectul dezbaterilor sînt diver
gențele ivite între cetățeni in 
problema apei — bunul cel mai 
de preț și mai disputat al co
munității — iar principiul că
lăuzitor. acela că apa aparține 
tuturor. Cîmpiile aluvionare din 
răsăritul Spaniei devin fertile 
doar datorită apei și, mult timp, 
toți țăranii din regiune depin
deau de o unică sursă și aceas
ta nesigură: rîul Turia. Romanii 
și mai tîrziu maurii au construit 
o rețea de canale de irigații. 
Tribunalul a fost înființat în anul 
960 de către arabii care cuceri
seră această parte a Spaniei. De 
atunci a trecut mult timp și 
multe s-au schimbat, dar „tri
bunalul apei" din Valencia con
tinuă cu pietate milenarul ri
tual: dezbaterile au loc în dia
lectul local, amenzile sînt stabi
lite în vechea monedă „illures", 
dar plătite în pesetas, judecă
torii poartă tradiționalele straie 
de muncă ale țăranilor acestor 
regiuni. Nu se întocmește nicî 
un fel de act, în schimb hotă- 
ririle sint respectate cu sfin
țenie.

• „MARELE BULEVARD 
AL LUMINII", este Po
reclit cunoscutul Broadway, 
unde-și au sediul principa
lele teatre, cinematografe și 
restaurante newyorkeze, ale că
ror reclame revarsă o lumi
nă orbitoare. în ultimul timp 
insă bulevardul luminii ame
nință să devină „bulevardul în
tunericului", nu atit din cauza 
crizei de energie, care a lovit 
mai puțin această zonă a orașu
lui, cit datorită unei veritabile 
invazii de localuri dubioase, ma
gazine unde se vinde literatură 
pornografică, cinematografe de 
același calibru — printre care 
mișună borfași, hoți de buzu
nare, toxicomani înarmați, o 
faună din cele mai pestrițe și 
mai periculoase. Nici un trecător 
nu se mai simte în siguranță, 
avutul și chiar viața îi sînt în 
pericol. în aceste condiții, poli
ția a fost nevoită să recurgă la 
mijloace neobișnuite de comba
tere a răului: în „Times Squa
re", au fost instalate camere 
TV, care țin în permanență sub 
observație întreaga zonă. în fe
lul acesta o serie de infractori 
au putut fi surprinși în flagrant 
delict. Situația este insă departe 
de a se fi îmbunătățit. De aceea, 
in prezent poliția studiază mo
dalitatea de a utiliza transfoca- 
toare perfecționate, de a trece la 
un circuit TV în culori în vede
rea obținerii de imagini mai cla
re și de a înregistra imaginile 
TV pe benzi video pentru a ser
vi ca probe de justiție. Vor reu
și trecătorii să se simtă din nou 
in siguranță pe Broadway 7

• MOTOCICLETA 
FARA BENZINA. După ex
perimentări, care au durat > 
ani, un inginer suedez a 
construit o motocicletă acționa
tă de energie electrică. Noul ve
hicul nepoluant poate atinge o 
viteză de 100 km pe oră. Raza 
sa de acțiune este de 100 km. 
Motocicletele electrice realizate 
pină acum puteau dezvolta o 
viteză doar de 20 km pe oră, 
avind și o rază de acțiune mai 
mică.

• IN CĂUTAREA UNEI 
„LUMI DISPĂRUTE". Din 
Caracas, o expediție a por
nit spre jungla venezueleană 
în căutarea unei „lumi dis
părute". Cei 14 membri ai 
expediției intenționează să cer
ceteze două grote, adinei de a- 
proximativ 300 metri fiecare. Ei 
speră să descopere specii de 
plante și animale care. în con
dițiile existente in aceste grote, 
nu și-au schimbat caracteristi- 
cele din timpuri imemorabile. 
Expediția va dura aproximativ 
patru săptămini.
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