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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, 
va face o vizită oficială

în Republica Arabă Libiană
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, va 
face o vizită oficială în Republica 
Arabă Libiană, în cursul lunii fe

bruarie 1974, la invitația președin
telui Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, colonel Moamer 
El Geddafi.

r 9
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Ameliorarea și folosirea superioară a tuturor 
terenurilor impun organizarea In această peri 
oadă a unor acțiuni de masă, conduse nemijlocit 
de comitetele de partid și consiliile populare 

comunale

Realizarea planului pe acest an 
In agricultură presupune, ca o con
diție esențială, folosirea mai bună 
a pămintului, care, indiferent de 
forma de proprietate, reprezintă o 
avuție națională de mare preț, în 
a cărui judicioasă utilizare este 
vital interesat întregul popor. Con
ducerea partidului și statului nos
tru a încredințat consiliilor popu
lare sarcina de a organiza acțiuni 
de masă la care să participe toți 
locuitorii comunei, pentru execu
tarea lucrărilor de desecare, de 
scurgere a apelor, de amenajări 
locale pentru irigații, de combatere 
a eroziunii solului — în așa fel in
cit fiecare metru pătrat de teren 
să fie cultivat. în recenta sa șe
dință, Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a examinat și a stabilit 
noi măsuri pentru întărirea răs
punderii consiliilor populare în do
meniul agriculturii, îndeosebi în ce 
privește folosirea rațională a fon
dului funciar.

în ultimii ani s-au desfășurat 
ample lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, la care au participat sute de 
mii de locuitori ai satelor, s-a con
turat o valoroasă tradiție In aceas
tă direcție. Persistă în memorie 
secvențe de puternic entuziasm din 
Iarna anilor 1971—1972, cînd, la 
chemarea la întrecere a organiza
ției de partid din județul Argeș 
către toate organizațiile județene 
de partid, către toți oamenii mun
cii din agricultură, pentru punerea 
în valoare și mărirea potențialului 
productiv al tuturor terenurilor a- 
gricole, sute de mii de țărani de 
pe întreg cuprinsul țării au exe
cutat lucrări specifice pentru ame
liorarea a întinse suprafețe de te
ren supuse degradării. Asemenea 
acțiuni au continuat și în 1973. Un 
bilanț sumar arată că, anul tre
cut, unitățile agricole au realizat 
cu forțe proprii lucrări provizorii 
pentru evacuarea excesului de 
umiditate pe 386 000 ha, au îndiguit 
și desecat 67 000 ha și au făcut 
amenajări pentru combaterea ero
ziunii solului pe 65 000 ha. Este o 
dovadă a posibilităților multiple 
de care dispun unitățile agricole 
pentru extinderea amenajărilor lo
cale de îmbunătățiri funciare, a 
forței și capacității organizațiilor 
de partid de la sate, a consiliilor 
populare comunale și conducerilor 
unităților agricole de a organiza 
asemenea acțiuni.
acum trebuie să se treacă cu toate 
forțele la Intensificarea ritmului 

k________________

Iată de ce ți

de execuție a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, prin organizarea 
in fiecare comună și unitate agri
colă a unor ample acțiuni de masă 
cu participarea tuturor cetățenilor, 
la efectuarea pe bază de program 
a amenajărilor locale de irigații, de 
nivelare a terenului, a crovurilor, 
de desecări ți alte lucrări simple 
pentru eliminarea excesului de 
umiditate, de combatere a eroziu
nii solului, defrișare a arboretclor 
și a mărăcinișurilor, astfel ca, in 
acest an, să se asigure insămința- 
rea tuturor suprafețelor, indiferent 
de mărime ți deținători.

Anul acesta, unitățile agricole au 
planificat să realizeze cu forțe pro
prii un important volum de lucrări 
de îmbunătățiri funciare în siste
me locale — îndiguiri ți desecări 
pe 28 200 ha, irigații pe 28 600 ha, 
lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe 55 700 ha ți de nivelare 
a terenului pe 12 000 ha.

Ce rezultate s-au obținut 
în prezent ? Dacă în ceea ce 
vește identificarea terenurilor 
necesită amenajări, Întocmirea 
dlilor și documentațiilor de execu
ție ți stabilirea unor programe de 
măsuri pentru ameliorarea terenu
rilor supuse degradării, situația se 
prezintă bine, în multe județe, nu 
același lucru se poate spune despre 
modul cum se acționează pentru 
traducerea în viață a acestor mă
suri. Deși ne aflăm în prima decadă 
a lunii februarie, rezultatele obți
nute la lucrările de îmbunătățiri 
funciare cu mijloace locale se situ
ează cu mult sub cerințele actualei 
etape, ceea ce denotă că, în cele 
mai multe locuri, consiliile populare 
comunale, comitetele de partid ți 
conducerile1 unităților agricole nu 
au trecut încă la organizarea unor 
acțiuni de masă. Datele centrali
zate la serviciul de specialitate din 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciare arată că lucrările hidroame- 
liorative au in prezent un caracter 
sporadic, desfășurindu-se într-un 
număr mic de județe și pe supra
fețe restrînse, nesemnificative, fapt 
ce nu permite o cit de mică evi
dențiere. Bunăoară, lucrările de în
diguiri și desecări in sisteme locale 
se desfășoară în 6 județe pe numai 
757 ha, cele de irigații — în 4 ju
dețe pe 1 450 ha, iar cele de com
batere a eroziunii solului — în trei 
județe pe 180 ha. Ritmul necores
punzător de lucru de pe șantierele

(Continuare in pag. a IlI-a)

ȘTIRE : Luni, 4 februarie 1974, din inițiativa Uniu
nii ziariștilor ți a Comitetului municipal București 
al U.T.C. (sectorul 1) a luat ființă Clubul tinerilor 
ziariști.

RELATARE : Ședința inaugurală, deschisă de către 
președintele Uniunii ziariștilor, s-a dorit a fi un dia
log intre tineri reprezentanți ai scrisului gazetăresc 
din Capitală și din (ară (prezenți : 42, bob numărat) 
și cițiva ziariști mai virstnici. Tema dezbaterii : „Ga
zetarul in societatea românească contemporană".

COMENTARIU : O temă pe cit de generoasă, pe 
atit de dificil de investigat in toate detaliile ei. Pen
tru că fiecare dintre acestea, atinsă fie și numai in 
treacăt de către vorbitori, s-a dovedit a fi o temă 
independentă de dezbatere ; Angajare ți partinitate in 
profesia de gazetar; Presa românească — in per-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
șpectiva ultimelor trei decenii ; Profilul unei publica
ții și cititorul „specific" ; Integrarea ți profesionali
zarea tinărului gazetar ; Gazetarul și explozia infor
mațională... Și lista ar putea continua, faptul de- 
monstrind cit de largă este aria de investigare teore
tică (și nu numai teoretică) care se deschide in fața 
tinărului club, alimentindu-i un lung ți bogat program 
de activități. Este un semn al timpului. Ca in atitea 
alte domenii de activitate, ți oamenii breslei gazetă
rești iți caută direcții noi de perfecționare — toate 
convergind către nobilul țel al Slujirii, cu o cit mai 
înaltă eficiență specifică, a politicii partidului, a opi
niei publice, a oamenilor muncii. Și este, de aseme
nea, bogat in frumoase semnificații faptul că, în ca
drul efortului general al breslei, tinerilor ziariști 
le lipsește spiritul de inițiativă.

REPORTAJ („literar") : C.T.Z. întimplarea face 
inițialele tinărului club al ziariștilor să coincidă 
acelea ale unui... puternic motor electric intrat 
dotarea energoconstructorilor de pe marele șantier 
la Lotru. Este de dorit (ți de urat) ca tinărul club 
se dovedească a fi — prin dinamismul, strălucirea
eficiența activității sale — un pandant fidel, in plan 
spiritual, al marelui motor botezat cu aceleași ini
țiale.
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cu 
in 
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Petre DRAGU

SF/VSZ/Z CONTEMPORAN AL SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

să i le dăruiești cu pasiune

Graficul infâțlșeazd creșterea producției globale Industriale în 
anul 1973, fațâ de 1972. Comparativ cu anul 1970, creșterea a fost 
mult mai mare — de 43,3 la sutâ. Pe ansamblul anilor 1971—1973, 
ritmul mediu anual de creștere a producției globale Industriale a fost 
de 12,7 la sutâ, superior celui prevâzut pentru aceastâ perioadă 
în cincinal.

Prin înfăptuirea programului de Investiții din fondurile centralizate 
ala statului, in anul 1973 au fost date integral in exploatare 404 
noi capacități de producția Industriale șl agrozootehnice șl 115 
cu o parte din capacitatea prevâzutâ.

BUZĂU: obiective economice

y

Pe platforma indus
trială a orașului Bu
zău, unde în ultimii 
ani au fost conectate 
la fluxul productiv 
întreprinderea de sîr- 
mă și produse din sîr- 
mă, cea de geamuri 
și fabrica de zahăr și 
alte importante obiec
tive industriale, se 
află în probe tehno
logice o nouă unita-

te : fabrica 
menți de 
din material 
întreprinderea 
liza, începlnd 
na martie a.c., 
variată de 
între care plăcile ter- 
moizolatoare, profile- 
Ie plastifiante și țevi
le de mare rezistență 
din polietilenă. Un
alt obiectiv, intre-
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• Orașul se grăbește
• Ce „vrap 

făcut., 
teul" ?

a mai
„Iceme-

• Mai bine nu mai 
întrebam...

• La casa tuturor nu
era nimeni

Privit de pe terasa 
modernului complex 
turistic „Parc" — cu 
hotel, restaurant, auto
servire, i 

, înălțat pe 
hardughii, 
pe malul 
descoperă 
toate „luminile" și 
„umbrele" lui : con
strucții zvelte, noi — 
blocuri cu sute de 
apartamente, școli, o 
modernă casă de cul
tură, 
cu sute 
gazine. 
numai 
printre

cofetărie — 
i locul unor 
, orașul de 

Vedei se 
privirilor cu 

.luminile"

un mare spital, 
de locuri, ma- 
Toate răsărite 
de 3—4 ani 
casele gîrbo-

vite de vreme. Nici 
nu-ți vine să crezi că 
ești la Alexandria ! In 
două extremități opu
se, două mari platfor
me industriale : într-o 
parte întreprinderea 
de rulmenți, nregătită 
să intre în funcțiune, 
in cealaltă, întreprin
derile de tablouri șl 
pupitre electrice, 
accesorii pentru 
dustria construcțiilor, 
de confecții metalice 
și, în faza de mistrie, 
o filatură de bumbac. 
Iată numai citeva din 
punctele fierbinți în 
jurul cărora gravitea-

de 
in-

Uzina cocsochlmicâ de la Combinatul siderurgic Galați — una din cele mal Importante capacități de producție 
din industria metalurgicâ date în exploatare în cursul anului 1973 foto: M. Andreescu

Interlocutor: Ion CATRINESCU, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.

de ele- 
construcție 

plastic, 
va rea- 
din lu- 
o gamă 
articole,

tîmplă- 
se află 
probelor 
tehnolo-

prinderea de 
rie metalică, 
in pragul 
mecanice și 
gice. Se apreciază că
prin intrarea în cir
cuitul economic a noi
lor unități, în acest 
an, județul Buzău va 
realiza o producție 
industrială cu aproa
pe 30 la sută mai ma
re decît In 1973.

(Agerpres)

— Cei doi ani care au trecut 
de la plenara C.C. al P.C.R. din 
3-5 noiembrie 1971 marchează 
desigur o perioadă relativ scur
tă, dacă ținem seama de faptul 
că transformările in conștiință 
necesită, in genere, un timp în
delungat. întrebarea cu care 
abordăm convorbirea de față vă 
solicită să precizați elementele 
definitorii ale activității de e- 
ducare comunistă a oamenilor 
muncii din județul Prahova.

întrebare, 
perioadă 

autorității 
organiza- 

reconside-

— Rămînînd strict la 
consider că această scurtă 
este marcată de creșterea 
și forței de influențare a 
țiilor de partid, care și-au
rat critic stilul și metodele de mun
că, arsenalul mijloacelor și formelor 
folosite In desfășurarea activității 
politico-ideologice. Efectele pe pla
nul dezvoltării conștiinței socialiste 
a maselor s-au concretizat in nu-

meroasele inițiative valoroase lan
sate în acești ultimi doi ani, ceea ce 
atestă indiscutabil creșterea respon
sabilității oamenilor muncii față de 
dezvoltarea economico-socială a țării, 
față de interesele fundamentale ale 
națiunii noastre socialiste.

Pe de altă parte, în cadrul efor
turilor îndreptate spre înfăptuirea 
programului ideologic al partidului, 
s-a vădit necesitatea organizării 
muncii politico-educative într-un sis
tem unitar, închegat de forme, mo
dalități și mijloace de acțiune. Con
cluzii practice am desprins în acest 
sens la sfîrșitul anului trecut, în 
urma cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea acti
vului județean de partid, cînd a 
subliniat că activitatea economică, 
politică ți educativă constituie un 
tot unitar, astfel încît persistența 
unor neajunsuri în domeniul pro
ducției materiale este tocmai con
secința unei slabe munci politico- 
ideologice și cultural-educative, care 
nu răspunde obiectivului ei funda
mental — c. ltivarea atitudinii Înain
tate față de muncă.

LA ALEXANDRI/

— Propunem să circumscriem 
în continuare discuția asupra a- 
cestei probleme primordiale a 
eticii socialiste. Cum acționează 
comitetul județean 
organizațiile de 
larga stimulare 
cit ?

Dacă din punct
'.'f. /1
I

partid 
a cultului

de partid, 
pentru 

mun-

de vedere 
cipial importanța excepțională

prin-
a a-

cestel laturi esențiale a activității 
educative este unanim recunoscută, 
lucrurile se complică atunci cînd tre
buie trecut • efectiv la acțiune. De 
aceea preocupările comitetului ju
dețean de partid sînt orientate spre 
definirea celor mai eficiente forme 
și metode de acțiune. Deși nu facem 
un secret din faptul că unele din 
metodele ultllizate nu au avut efec
tele scontate, apar evidente progre
sele realizate în lărgirea paletei 
mijloacelor folosite pentru influen
țarea educativă a maselor. Și-au do
vedit astfel eficiența așa-zisele „pro
cese ale rebuturilor și indisciplinei", 
cu care prilejuri colectivele de oa
meni ai muncii au judecat cu Înaltă 
exigență faptele acelora care s-au 
făcut vinovați de lucru de mîntuială, 
au absentat sau au folosit nerațional 
timpul de lucru. Valoarea educativă 
a acestui procedeu s-a vădit în toate 
unitățile unde au fost organizate ase
menea „procese" (întreprinderea de 
mecanică fină Sinaia, întreprinderea 
„Neptun" Cimpina, Întreprinderea 
„1 Mai", întreprinderea „Flacăra", 
Trustul construcții montaj Ploiești) : 
reducerea simțitoare a absențelor 
și rebuturilor, creșterea forței de 
influențare a opiniei publice îna
intate. Efecte pozitive a generat 
crearea la Întreprinderea „Poia- 
na“-Cîmpina, întreprinderea 
canică din Plopeni și Fabrica de

Convorbire realizata
Ioan ERHAN

(Continuare iu pag. a IV-a)

me- 
hîr-

de

ză preocupările zilnice 
a mii de oameni — 
mulți întorși acasă, de 
prin țară, să schimbe 
fața fostului tîrg, altă
dată celebru prin nu
mărul mare de cîr- 
ciumi și de boli pul
monare.

De-acolo, de sus, se 
văd mai bine insem- 
nele ritmului alert în 
care orașul se -grăbește 
să intre în rîndul așe
zărilor moderne, ai 
imaginea panoramică 
a ceea ce au făcut și 
fac durabil și frumos 
oamenii ; întrevezi 
cum va arăta viitorui 
oraș împlinit deocam
dată doar în planu
rile arhitecților. De- 
acolo. de sus, e mai 
greu 
ceea 
cut... 
de 
oraș, 
De aceea, 
o privire mai 
jos, în stradă...

★
Imposibil să nu 

mai aduceți 
Cind pleca 
zîna cea bună și fru
moasă îi zicea lui Făt- 
Frumos din basme :

de văzut însă și 
ce mai e de fă- 
Și cite nu sint 
ajustat într-un 
oricare ar fi el.

i, am aruncat 
atentă

vă 
aminte I 

de-acasă,

„In toate odăile cas
telului vei putea in
tra, dar In asta ba !". 
Pasămite, acolo era 
închis balaurul cu 7-8 
capete. Pe noi însă 
ne-a îmbărbătat 
megieș al 
turn P 4- 7 
xandria —

— Puteți 
în P fără 
nou, dar e

Am intrat.
Dar mai bine să de- 
pănăm de la început 
povestea lui P + 7 așa 
cum am auzit-o și noi 
din gura 
Cică I.C.M.T. 
prinderea de 
ții și montaj 
leorman) ar fi înălțat 
intre acele multe și 
frumoase blocuri din 
Alexandria ți numitul 
bloc. Tocmai cînd con
strucția 
trecut) 
catari 
plăcere 
arătător cheile aparta
mentelor, constructo
rii au zis :

— Stați, blocul nu 
poate fi ocupat I N-are 
lift.
- ? !
Toată lumea se în

treba de ce ți nimeni

un 
blocului- 

din Ale- 
zicindu-ne: 
să intrațl 
teamă. E 

pustiu... 
Blocul...

localnicilor.
(Intre- 

construc- 
_ Te-

era gata (anul 
și viitorii lo- 
iși jucau cu 

pe degetul

nu putea să răspundă. 
Peste cazul P + 7 co- 
borîseră ca o mantie 
grea misterele. Dar 
într-o zi, din direcția 
I.F.M.A. București (în
treprinderea pentru 
fabricarea și montarea 
ascensoarelor) au sosit 
în gară la Alexandria 
toate cheile enigme
lor : 1) in odăile lui 
P + 7 nu se poate in
tra pentru că nu 
sint zidite tn pereți 
ușile ascensoarelor ; 
2) ușile ascensoarelor 
nu pot fi zidite, pen
tru că I.C.M. Teleor
man a construit tur
nul ascensorului mal 
mic decît era prevă
zut in proiect ; 3)
I.C.M. Teleorman n-a 
ținut seama de dis
tanța dintre ultimul 
palier și acoperișul 
blocului ; 4) I.C.M.

. Teleorman...
Și ce-a mai fost, 

ce s-a mai întîmplat ? 
Virtualii locatari tot 
nu și-au ocupat odăi-

Gh. GRAURE 
Alexandru BRAD

(Continuaro 
în pag. a II-a)
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în pagina a lll-a, rubrica noastrâ:

ROMANIA IN COMERȚUL
1

MONDIAL

Succese ale minerilor
Minerii țării au extras s 

mentar sarcinilor primei 
din acest an mai mult 
45 000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic. Obținut in 
condițiile înregistrării unui 
înalt randament pe post, uti
lizării modernelor agregate din 
dotarea unităților, acest succes 
le-a permis minerilor din ba
zinul carbonifer Rovinari-Gorj, 
de exemplu, să satisfacă în în
tregime cerințele principalilor 
beneficiari — termocentralele 
Ișalnița șl Rogojelu. Rezultate 
bune în întrecere au consemnat 
și minerii de la exploatările

supli- 
luni 

t de
Vulcan. Lupeni și Uricani din 
Valea Jiului.

în vederea sporirii producției 
de cărbune a țării, care va ajun
ge în acest an la 27,3 milioane 
tone, a fost intensificat ritmul 
de lucru la noile cariere de lig
nit din Oltenia, precum și de 
deschidere și pregătire a unor 
noi mine. Se întreprind, de ase
menea, în continuare. măsuri 
privind perfecționarea tehno
logiilor de exploatare a cărbu
nelui din abatajele cu front 
lung, extinderea tăierii și în
cărcării mecanice, susținerea 
metalică, automatizarea trans
portului în subteran.
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| Plutonierul 
din Sibiu

FAPTUL
DIVERS

EVENIMENTELE SĂPTĂMlNII, 
IARNA, INTR-UN SAT • FAPTE

Singur, cu 
haita de lupi

Ca de obicei, seara, muncito
rul Mircea Ioniță, de 
întreprinderea mecanică 
Plopeni, se înapoia acasă. Pen
tru a ajunge în ' ' - ■
(Prahova), unde 
să treacă dealul 
seara respectivă, 
urca dealul, s-a 
el o haită de lupi. Omul 
urcat iute într-un copac, 
stat așa, i 
tea, pînă 
cînd, haita, 
darea, a 
pradă. Gerul de minus 10 gra
de i-a provocat lui M.I. dege- 
rături Ia miini și picioare. A 
fost internat in spital și acum 
este teafăr. El a reușit să-i 
păcălească pe lupi, dar și lu
pii pe... vînătorii prahoveni.

la 
din

satul Ostrov 
locuia, trebuia 
Ștefeștilor. în 
tocmai 
năpustit

cînd 
spre 
s-a 

Și a 
cocoțat, toată noap- 

spre dimineață 
, pierzindu-și... răb- 

plecat după altă

Urechești, o comună ca atitea altele 
de pe meleagurile Vrancei, în care 
cooperativa agricolă — una din cele 
mai mari și mai puternice din județ 
— s-a dezvoltat și întărit de la un 
an la altul, încheind 1973 cu rezultate 
deosebite. în aceste zile de iarnă, 
gospodarii pregătesc în amănunt pro
ducția acestui an. în sprijinul a- 
cestor pregătiri, organizația de par
tid desfășoară o intensă muncă poli
tică in forme și modalități diverse, 
avind ca obiectiv educarea țăranilor 
cooperatori, creșterea responsabili
tății față de sporirea continuă a pro
ducției vegetale șh animale. Ne pro
punem, în rîndurile de față, să redăm 
doar citeva secvențe din filmul ce
lor mai importante activități politico- 
educative ce s-au desfășurat in 
cursul unei săptămîni în această co
mună. Așadar, de luni pînă dumi
nică in comuna Urechești...

a eroziunii solului etc. — precum și 
principalele acțiuni care vor fi ini
tiate in continuare. Unul cite unul, 
oamenii s-au strîns în jurul gazetei. 
Pînă seara, ecoul „ediției speciale" 
s-a întins în tot satul.

MARȚI. Acțiunea organizată de a- 
gitatorul Alexei Melnic, inginerul-șef 
al cooperativei. în fața unui panou 
amplasat lîngă sediul C.A.P., pe care 
sînt înscrise modul de folosință a te
renului cooperativei și producțiile 
planificate in acest an, agitatorul 
explică unui grup de țărani coopera
tori importanța ce o prezintă, pentru 
sporirea producției, terminarea grab-

pitul pomilor se fac la timp și de 
calitate. Aceasta este numai o sec
vență din nenumăratele acțiuni care 
se întreprind în aceste zile, pentru 
a completa cunoștințele predate in 
cadrul invățămintului agrozootehnic 
de masă de către inginerii și tehni
cienii cooperativei.

MIERCURI. O acțiune inedită la 
cabinetul de științe sociale. Dialog 
intre cooperatori și mecanizatorii 
care deservesc cooperativa agricolă. 
Tema : „Producțiile realizate sint 
departe de posibilitățile noastre". A 
fost relevată experiența bună, in- 
sistîndu-se în mod deosebit pe ne-

ce plutonierul Nico- 
efectua obișnuitul 

stația C.F.R. Sibiu, 
un tânăr călător,

In timp 
tae Tufă 
rond prin 
îl zări pe „........... ...
G. Vlad din Doicești (Dîmbovi
ța), cu buzunarele umflate pes
te măsură fi zornăind nevoie 
mare. Erau „fisele" luate de la 
un post telefonic. Legitimin- 
du-l, G.V. scoase un alt bule
tin de identitate, al prietenului 
său, Mirea Tănase, pe care îl 
aștepta să se întoarcă de la o 
„operație" la cel mai mare ma
gazin universal sibian. împreu
nă cu alți patru călători, pluto
nierul organiză o adevărată 
„capcană" pentru întâmpinarea 
lui M.T., care a fost imediat a- 
jutat să-și care bagajul și in
ventarul. Pentru operativitatea 
cu care a acționat, plutonierul 
a fost citat pe ordin de zi. Și 
noi, aici. Merită.

LUNI. Ora 6,45. încă nu s-a lumi
nat bine. Asist la o primă acțiune a 
agitatorilor. Mitică Dragomirescu, 
Victor Herghelegiu, Cristian Chiriac 
și Ionel Găitănaru, cu care ne întil- 
nim la comitetul de partid, ne răs
pund prin proverbul: „Cine se scoală 
de dimineață ajunge departe". Pre
zența lor la o oră atît de matinală 
este justificată : cooperativa mai are 
încă o mare suprafață de teren de 
fertilizat, iar in stive sute de tone 
de îngrășăminte naturale și aproape 
100 de tone superfosfat așteaptă să 
fie încorporate în sol. Celor patru li 
se alătură apoi șl alți agitatori. In 
acea dimineață, ei, în frunte cu pre
ședintele cooperativei, Simion Călcîi, 
repartizați pe ulițe, au mers din casă 
în casă, au discutat cu cooperatorii, 
chemîndu-i pe toți să participe la 
transportul și împrăștiatul îngrășă
mintelor. Ora 11. Un convoi de ate
laje se îndreaptă spre cîmp. Acțiu
nea a continuat a doua zi, a treia 
și se desfășoară și în aceste zile.

• Apare o ediție specială a gazetei 
de stradă din centrul comunei. Con
sacrată pregătirilor campaniei de 
primăvară, ea grupează mai multe 
articole sub titlul „Cu toate forțele 
să asigurăm condiții de sporire a pro
ducției in acest an". Sînt prezentate 
rezultatele obținute în săptămîna 
precedentă — fertilizarea suprafeței 
de 123 ha pe care vor fi însămînțate 
culturi de primăvară, executarea pe 
25 ha a unor lucrări de combatere

Un „film" al muncii politico-educative, 
de luni pină duminică, 

la Urechești-Vrancea

col de masă. După încheierea lui, 
timp de două ore, inginerii au răs
puns unei adevărate avalanșe de în
trebări puse de cooperatori, referi
toare la extinderea acestei culturi 
în cooperativa agricolă.

• Ora 16. Asist la lecția „Autori
tatea părinților" care se ține ia 
cursul „Școala părinților" din cadrul 
universității populare din comună. 
Pe lîngă cel 25 de cursanți perma- 
nenți, participă și un număr mare 
de invitați. Explicabil. Profesoara 
Niculina Slămnoiu, lectorul acestui 
curs, vorbește oamenilor pe înțelesul 
lor, axează discuțiile pe preocuparea 
locuitorilor pentru formarea și edu
carea civică și patriotică a copiilor. 
Apoi părinții împărtășesc din expe
riența lor, închegindu-se astfel un 
rodnic schimb de opinii pentru ge
neralizarea celor • mai bune metode 
de educație a tinerilor.

• OPINII

® Constructorii severineni au terminat cu 26 de zile mai de
vreme un bloc-cămin cu 316 locuri pentru salariații nefamiliști ai 
Șantierului naval din Drobeta Tr. Severin. Ei s-au angajat să predea, 
de asemenea, înainte de termen clubul și cantina-restaurant cu 1 500 
locuri, care se construiesc pe platforma industrială a orașului. (Ion 
Marinescu, tehnician, Șantierul naval Drobeta Tr. Severin).

nică a fertilizării terenului și a ce
lorlalte lucrări pregătitoare. Argu
mentele ? Cîteva comparații grăitoa
re : de pildă, anul trecut, la ferma 
nr. 9, echipa condusă de Dinică Cio- 
cîrlan a obținut cu 1000 kg porumb 
boabe la hectar mai mult decît e- 
chipa nr. 1 condusă de Iordan Iso- 
fache, fiindcă prima s-a îngrijit, îna
inte de toate, ca întreaga suprafață 
să fie fertilizată, a insămințat 
timpul optim, a dovedit multă 
gență la întreținerea culturilor.

• Ora 16. Ne aflăm la clubul 
mei nr. 1 Palanca. 30 de cooperatori 
audlază lecția transmisă la televi
zor, intitulată „Cultura intensivă a 
pomilor înseamnă pomicultură mo
dernă. Combaterea bolilor și a dău
nătorilor în agricultură". După vi
zionare, tehniciană Nicoleta Ghimpu, 
lectorul acestui curs, aprofundează 
lecția predată cu referiri la proble
mele specifice ale cooperativei. A- 
gitatorii Sandu Podoiu, Fănică Cioa
ră și Istrate Hristache folosesc pri
lejul și demonstrează, în fața celor 
prezenți, prin calcule concrete, câ 
producția de fructe din acest an 
poate spori cu cel puțin 10 la sută 
față de plan, dacă tăierile și stro-

la 
exi-

fer-

ajunsurile care s-au manifestat anul 
trecut.

• Seara, brigada științifică din 
comună, alcătuită din inginerul 
Gheorghe Manole, profesoara Geor- 
geta Petrescu și doctorul Ștefan 
Roșu, s-a intîlnit cu locuitorii cătu
nului Toharca. Răspunsurile la în
trebările puse cu cîteva zile înainte 
s-au referit la teme ca : ameliora
rea raselor superioare de oi și con
dițiile pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic al C.A.P., profilaxia 
cancerului și pericolul fumatului. 
Numeroase răspunsuri s-au referit 
la probleme de politică internă Și 
Internațională.

I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
| Nici salva- 
J torul nu

s-a salvat
I Corespondentul nostru volun- 
Itar N. Ghercioiu ne relatează o 

întîmplare petrecută pe luciul 
gheții unei bălți din apropie
rea cartierului craiovean Făcăi.

ITrecînd peste balta înghețată, 
pentru a scurta din drum, ele
vul G. Ștefan, din clasa a V-a a

I școlii generale nr. 18. a căzut 
într-una din copcile făcute pen
tru aerisirea peștelui. Auzin- 
du-i strigătele disperate, un lo-

Icuitor cu casa prin apropiere, 
Lache Dogaru, i-a sărit grabnic 
în ajutor, întinzindu-i o crean
gă să se agațe. Copilul s-a a- 

Igățat de ea, dar gheața din ju
rul copcii a cedat și o- 
mul s-a prăvălit, cu copil

Icu tot, in apă. Nevăzînd nimeni 
atunci tragica întîmplare, cei 
doi înecați au fost scoși abia

Ia doua zi, dîndu-li-se de urmă 
după căciula omului și g1-*—- 
danul copilului ivite pe un 
de gheață înșelătoare.

I Cu adresă 
| precisă

IDeși era împovărat de cîteva 
geamantane și pachete, cînd a 
descins, in miez de noapte, la

I Poiana Brașov, Ilie Filip, din 
comuna Grind (Hunedoara), nu 
părea să se îndrepte spre o a- 
dresă precisă. Descoperindu-se,

Iin bagajele lui, un adevărat 
bazar cu tot felul de haine, în
călțăminte, articole turistice,

I aparate de radio — și cite și mai 
cîte — provenite din nu mai 
puțin de 32 de furturi din auto
turisme bucureștene, I.F. a fost

I expediat — de data aceasta — 
la o... adresă precisă.

ghioz- 
sloi

mu

Dintr-un 
condei

Ca salariată la primăria 
nicipiului Bacău, Anica Bucă-
taru răspundea, între altele, și 
de înminarea repartițiilor pen
tru buteliile de aragaz. Bucă- 
tăru, care știa cit de mult ii 
folosește butelia unei bucătă
rese, s-a gindit că n-ar strica 
să se aleagă și ea cu niscai fo
loase. Și, astfel, dintr-o trăsă
tură de condei ștergea numele 
titularilor de butelii și le „re
partiza" altora, la prețuri de 
cîteva ori mai mari. A tot pre
schimbat, dintr-un condei, peste 
40 de repartiții. Pină a fost și 
ea „încondeiată", deunăzi, 
miliție, iar instanța i-a dat 
„repartiție" pentru cinci ani 
jumătate.

Făceau pe 
„grozavii"

Frații Gheorghe și Remus 
Crăciun din Brașov căutau gîl- 
ceava cu luminarea. Așa s-a 
lntîmplat și în seara în care 
treceau printr-un parc. Primul 
ie^it în calea lor — tînărul Du
mitru Sîrbu, care mergea la lu
cru, în schimbul de noapte — 
a fost insultat, din senin, și 
luat la palme. Aceeași soartă au 
împărtășit-o încă o fată, și încă 
un tinăr, tot în aceeași seară. 
Dar tot în aceeași seară cei 
doi au fost prinși de miliție. 
Apoi, judecați după procedura 
de urgență, celor doi frățiori 
„grozavi", deveniți mielușei, li 
s-a împărțit, tot frățește, la fie
care, cîte 6 luni de închisoare.

Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinteli*

ds 
o

REVENIND DUPĂ 7 LUNI, IN ACELEAȘI

INSTITUȚII, PE URMELE ANCHETEI

Cum se poate obține 
o copie de... birocratism

publicate în ziarul nostru în anul trecut se inti- 
obține o copie de... birocratism". Cîțiva reporteri

Una din anchetele 
tuia : „Cum se poate . .
s-au deplasat atunci „incognito" șl au solicitat, la ghișeele mai multor 
instituții publice, cîteva acte. Reamintim că in nici una dintre insti
tuțiile vizitate atunci n-am putut obține pe loc, așa cum era normal, 
actele cerute. Sub cele mai diferite pretexte — invocindu-se chiar 
legalitatea — am fost purtați de la un birou la altul, am fost trimiși 
după alte acte, am fost sfătuiți să ne întoarcem peste două-trei zile. 
Revenim astăzi, după 7 luni, la două din instituțiile vizitate atunci, 
solicitind aceleași acte.

„O dată pentru explicații, altă dată 
pentru rezolvare, mereu pe dru
muri" — așa subintitulam la 24 iu
nie ’73 — secvența înregistrată la 
serviciul de sistematizare și arhi
tectură al Consiliului popular mu
nicipal Timișoara. Dar asta, în urmă 
cu 7 luni, pentru că acum...

Criticile din ancheta anterioară 
au generat aici multe măsuri salu
tare. De pildă, pentru a se evita 
purtarea oamenilor pe drumuri, cu 
excepția autorizațiilor de construc
ție, adeverințele sau alte acte soli
citate se expediază, în limitele ter
menului legal, prin poștă. Autori
zațiile de construcții se eliberează 
și ele mult mai operativ. Nu se 
mai obțin pe filiera grepaie, care 
exista în vară și care necesita 
foarte mult timp. Acum, după avi
zarea dată de biroul permanent al 
comitetului executiv, pentru elibe
rarea certificatelor de regim și a- 
liniere, dosarul cu toate formele 
necesare obținerii autorizațiilor nu 
se mai supune încă o dată aprobă
rii, nu mai parcurge un lung drum 
dus-intors, așa cum se proceda 
înainte, ci se rezolvă direct de că
tre serviciul de sistematizare șl ar
hitectură. Rezultatul acestor 
suri ? Termenul de eliberare 
scurtat cu 10—15 zile.

...La Timișoara, deci, critica 
vut ecoul așteptat. Dar la Notaria
tul de stat din Satu-Mare ?

Ne așezăm din nou la ghișeul 
Cărții funciare, unde oamenii aș
teptau ore in șir pentru obținerea 
unor acte, și de data asta sîntem 
serviți cit se poate de operativ. 
Aveam să găsim repede și expli
cația operativității. Programul de 
lucru cu publicul s-a majorat de la 
două la patru ore zilnic (între 
9—13) ; alte '4 ore au fost eșalonate 
în două după-amieze : miercurea și 
vinerea (de la 17 la 19) ; cetățenii 
din mediul rural și cei din alte ju
dețe sint serviți cu prioritate la 
prima oră ; funcționarul nervos și 
recalcitrant (I.B.) a fost destituit 
din funcție.

Totuși, aici, la Satu-Mare, bucu
ria noastră de „cetățeni" nu este 
de prea lungă durată. De ce ? Pen
tru că, la ghișeul alăturat, unde se 
întocmesc contractele <’ 
cumpărare și actele 
am obținut din nou < 
birocratism.

După ce prezentăm i 
țiunile — operațiune 
tat doar 15 minute 
invitați să revenim peste... două 
ore (? !).

— De ce așa tîrziu ?
— Așa, pentru că actele mai tre

buie și semnate.
— Chiar, două ore pentru o... 

semnătură ?
N-am mai apucat să primim răs

punsul, pentru că geamul de la 
ghișeu se închisese.

Crezînd că avem de-a face cu un 
simplu „accident", însoțim și alti 
solicitanți la ghișeu. Aflăm, astfel, 
ca tovarăși de... așteptare, de ca
zul lui I. Dan din Bixad : „încă 
din septembrie 1972 încerc să obțin 
actul pentru o clauză succesorală

mă-
s-a

a a-

de vînzare- 
•succesorale, 

o copie de...

datele și op- 
ce a necesi- 

! — sîntem

și n-am reușit nici pînă acum". 
Devenim „copărtași" la cazul lui 
badea Dan din Bixad, care a venit 
la Satu-Mare, cale de 120 km dus 
și întors, de 6 ori, după respectivul 
act, și ce credeți că aflăm ? „De 
cîte ori vine cetățeanul de la Bixad 
— ne explică notarul-șef — unul 
din notari îi strecoară sistematic 
un bilețel pentru secretarul comite
tului executiv al consiliului popular 
din comună prin care-i cere să tri
mită de urgență anexa nr. 1 pentru 
clauza succesorală. Iar secretarul 
din comună, de fiecare dată, refuză 
să elibereze actul cerut de notariat 
de teamă să nu... greșească. Cinci 
bilețele i-am dat pînă acum cetă
țeanului, și tot degeaba".

Să nu fi existat oare, în acest 
caz, nici o modalitate de rezolvare? 
Propunem notarului în cauză să ia 
legătura, prin telefon, cu secreta
rul atît de bun „păzitor" al legii. 
Și. spre uimirea amîndurora, și a 
notarului, și a secretarului, se a- 
junge la concluzia că mult-compli- 
cata problemă se poate rezolva 
chiar... a doua zi. Și cînd te gin- 
dești că omul fusese purtat pe dru
muri, timp de aproape doi ani, de 
comoditatea acestor funcționari 
care, în locul unei discuții lămuri
toare de cinci minute — așa cum 
au procedat la îndemnul nostru — 
au purtat corespondență prin... bi
lețele !

Sub oblăduirea aceleiași comodi
tăți, se ajunge la situații de-a 
dreptul absurde de tracasare a ce
tățenilor. Secretarul comitetului 
executiv al consiliului popular din 
Livada, pe nume Dumitru Greiere, 
a decretat cu de la sine putere că 
„nu voi elibera nimănui actul care 
să ateste că moștenitorul are ca 
sursă de existență agricultura și 
posedă gospodărie individuală".

Și n-a eliberat ! Iar în lipsa a- 
cestuia, cetățenii Ana Kovacs, A’e- 
xandru Tagyi, Ana Ilenca și alții 
au fost nevoiți să plătească taxe 
succesorale cu mult peste prevede
rile legale. Vinovat nu este însă 
numai respectivul secretar, ci și 
notariatul, care — cu bună știre — 
a „legiferat" pâgubirea cetățenilor.

întrebăm pe notarul-șef :
— De ce n-ați sesizat această si

tuație pentru a se intra în legali
tate ?

— Am sesizat-o într-o ședință cu 
secretarii comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale, prin 
anul... 1972.

Și cu asta, basta ! 
întrucît la Notariatul 

Satu-Mare îmbunătățirile 
decît pe jumătate (și

de stat 
n-au fost 
continuă 

să existe deficiențe, generate atît 
de către funcționarii respectivi, cit 
și de către salariații unor consilii 
populare comunale), considerăm 
necesar ca ele să fie supuse unei 
analize atente din partea organelor 
competente.

Anchetâ realizata de :
O. GRUMEZA
Cezar IOANA 
C. PR1ESCU

JOI. Ora 16. La căminul cultural 
are loc dezbaterea „Acordul global 
— mijloc important de creștere a 
producției și a veniturilor țăranilor 
cooperatori", condusă de tovarășul 
Ion Cotigă, membru al biroului co
mitetului județean de partid, pre
ședinte al U.J.C.A.P. Vrancea. După 
o scurtă expunere, în care se subli
niază avantajele acestei metode, sint 
relevate sporurile de producție ce 
le-au obținut unele formații de lu
cru, precum și veniturile realizate 
de mulți cooperatori, cum sint Ște
fan Chirie, Tănase Ciupercă, Aurel 
Birliga și alții, care, depășind pre
vederile planului de producție la 
porumb, struguri etc. cu 50—60 la 
sută, au realizat importante venituri 
bănești. Cooperatorii pun Întrebări, 
sint lămurite numeroase probleme 
referitoare la acordul global.

• Ora 18. în prezența a 300 de lo
cuitori ai comunei, după o conferin
ță în care s-a vorbit despre semni
ficația unirii principatelor în viața 
poporului român, a rulat filmul 
„Hora Unirii", a fost prezentat apoi 
montajul muzical-llterar intitulat 
„Unirea In cuget și-n simțiri", in 
cadrul căruia tineri și tinere din 
comună au recitat poezii despre 
unire, au interpretat cîntece patri
otice. Seara s-a încheiat cu hora 
unirii. în care s-au prins tinerii și 
bătrînii comunei.

VINERI. La căminul cultural rulea
ză filmul documentar „Cultura viței 
de vie in forme înalte". Participă 
400 de cursanți la invățămîntul agri-

SÎMBĂTĂ. A apărut primul număr 
al foii volante — „Buletinul infor
mativ la zi". Pe prima pagină se 
prezintă stadiul pregătirilor pentru 
campania agricolă de primăvară ; 6 
aită rubrică intitulată „Peliculă în 
alb-negru" inserează aspecte pozi
tive și critice din activitatea ferme
lor agricole, a cooperatorilor ; far 
pe ultima pagină, „Sfatul specialis
tului" relevă direcțiile de acțiune 
în perioada următoare — pregătirea 
semințelor pentru culturile din epoca 
I, tăierile la pomi etc. Foaia volan
tă a apărut în 44 de exemplare și a 
fost expediată celor 11 ferme agri
cole ale cooperativei ca, pe baza lor, 
să se organizeze discuții, să se ac
ționeze pentru realizarea obiective
lor propuse.

DUMINICA. Dimineață, profesorul 
Valeriu Herghelegiu, directorul că
minului cultural, a ținut expunerea 
„Realizări economico-sociale în ju
dețul Vrancea și comuna Urechești". 
A fost relevată semnificația lor po
litică, s-au subliniat 
dezvoltării localității 
cincinal.
• în după-amiaza aceleiași zile 

au fost prezentate filmele documen
tare „La început a fost atomul" și 
„Locul nostru în univers", pe mar
ginea cărora profesorii Rodica Du
mitru, Colea Iancu și Rada David 
au organizat dezbateri cu cei aproa
pe 200 de participanți. Pentru a fi 
și mai bine înțelese aceste teme, 
unele secvențe din filme — mișca
rea de rotație și revoluție — au fost 
reluate.

Ne-am fi așteptat ca în această zi 
de duminică, programul manifestă
rilor cultural-educative să fie mai 
bogat, căminul cultural să ofere mai 
multe. Mai ales că mulți țărani coo
peratori regretă că brigada artistică 
de agitație, echipa de teatru și de 
dansuri, care s-au bucurat de-a lun
gul anilor de aprecierea locuitorilor, 
și-au încetat activitatea.

★
...Aici se încheie „filmul" unei 

săptămîni din munca politică de 
masă ce se desfășoară în aceste zile 
în comuna Urechești. Nimic specta
culos și, totuși, un bilanț notabil. El 
poate fi, desigur, îmbogățit cu alte 
acțiuni menite să contribuie la e- 
ducarea țăranilor cooperatori, Ia 

«dezvoltarea conștiinței socialiste, a 
responsabilității lor față de bunul 
mers al cooperativei agricole.

Vasile MIHAI

perspectivele
în actualul

® Cine face lumina ? Pe 18 ma8azlnul din satul Prilog, co
muna Orașul Nou, județul Satu-Mare, de doi ani se tot perindă repre
zentanți ai întreprinderii de rețele electrice și ai organelor județene ale 
cooperației de consum în căutarea unei soluții pentru racordarea uni
tății comerciale respective la rețeaua electrică. Cum n-au căzut de 
acord pînă acum, sătenii își aleg mărfurile tot la lumina opaițului. 
(Semnează Gheorghe Goje, în numele locuitorilor satului Prilog, ju
dețul Satu-Mare).

® SUgCrâm forurilor drept să doteze spitalele mici cu auto
sanitare de tip nou, Dacia 1300, mai economicoase declt cele pe care 
le folosesc în prezent și care nu sînt exploatate niciodată la Întreaga 
capacitate. (Constantin Bratu, salariat la Spitalul din Oțelul Roșu, ju
dețul Caraș-Severin).

® VolOQrBC Proclucției realizate de cele două secții anexe (de 
confecționat rogojini și de împletituri de răchită), ale cooperativei a- 
gricole de producție Călui, județul Olt, s-a ridicat in anul 1973 la circa
3 milioane lei. Cooperatorii au hotărit, în cadrul recentei adunări ge
nerale, să sporească veniturile secțiilor respective în anul 1974 la peste
4 milioane lei. (Titus Ciortescu, activist cultural, orașul Balș, jude
țul Olt).

® PrOpUnCm conducern I.T.A.-Cluj să înlocuiască autobuzul d« 
28 de locuri care circulă pe traseul Cluj—Ciurila, devenit neîncăpător 
față de numărul călătorilor, cu un altul de capacitate mai mare. (Mihal 
Mitea, Cluj).

• 10 000 kWh energie electrică peste 12 tone com- 
bustibil lichid s-au angajat să economisească în acest an locuitorii co
munei Zănești, județul Neamț. (Ion Axinte, comuna Zănești, județul 
Neamț).

• Cu disciplina nu-l de glumă ! La adunarea generau 
ținută recent la C.A.P.—Godeni, județul Argeș, membrii cooperatori 
au criticat aspru abaterile inginerului-șef Ion Coman. Ei au arătat că 
acesta a folosit mașina unității în interese personale, a cumpărat pro
duse din cooperativă fără aprobare, nu și-a folosit întreaga capacitate 
și putere de muncă în finalizarea unor hotărîri ale consiliului de con
ducere etc. La propunerea comitetului comunal de 
de revizie din cooperativă, inginerul-șef I. Coman 
plinar. (Nicolae Soare, secretarul comitetului de 
Godeni, județul Argeș).

partid și a comisiei 
a fost mutat disci- 
partid din comuna

® Așteptăm ca orKanelc C.F.R. de resort să ia măsuri ca trenu
rile nr. 5 314, 606, 426, 524, cu care circulă numeroși navetiști pe distan
ța Ploiești-București, să nu mai aibă întirzieri așa de mari (de ordi
nul zecilor de minute). S-ar înlătura astfel consecințele păgubitoare 
cauzate unor întreprinderi și instituții de intîrzierile la program, pre
cum și multe din neplăcerile navetiștilor. (Tom» Fopescu, strada Mi
hai Eminescu, Ploiești).

• De la Ana la Caiafa. De?i liceul nostru are în dotare (CM 
de altfel și alte școli) o trusă de optică geometrică, aceasta nu poate 
fi folosită din cauză că nu găsim becuri de schimb pentru lampa de 
proiecție. Este vorba de becurile de 6V, 30W, tip E 27. întreprinderea 
„Didactica", căreia ne-am adresat, ne-a îndrumat la baza de aprovi
zionare cu material didactic, de aici la fabrica producătoare, apoi 
înapoi la baza de aprovizionare, apoi... Și becuri tot n-am găsit. (Gheor
ghe Căpitan, profesor la Liceul agricol din Arad).

mărfuri mo

pentru 
cio- 

pentru 
e-

(Urmare din pag. I) lechiar primăria nu 
cere ?

Invitație la 
tîrgul de iarnă 

gamă variată de
derne puse în vînzare la preț redus 

Au mai rămas șaptesprezece zile pînă 
la închiderea tirgului de iarnă, adică 24 
februarie, în care puteți profita de avan
tajul de a cumpăra, la prețuri substanțial 
reduse, pină la 30 la sută — o serie în
treagă de articole de îmbrăcăminte și în
călțăminte de sezon. Fiecare raion sau ma
gazin de specialitate poate sugera nenu
mărate opțiuni în funcție de gustul și ne
voile garderobei fiecăruia. Amintim cîte
va : paltoane, demiuri, compleuri cu panta
loni, rochii și fuste din stofă, taioare și 
sacouri cașerate, paltoane din imitație de 
blană pentru copii, costume 
bărbați, adolescenți și băieți, 
răpi și șosete din p.n.a. 
adulți, căciulițe, fulare, basmale, 
șarfe și colțare, țesute sau tricotate din 
fire p.n.a. în raioanele de Încălțăminte 
se găsesc mărfuri la-preț redus : cizme și 
ghete cu fețe din p.v.c., cizme cu fețe din 
piele sintetică, cizme dintr-o combinație 
de piele naturală cu piele sintetică. Mă
nușile din piele, căptușite cu tricot, sto
fele pentru palton, stofele groase fantezi 
pentru pardesie, taioare și demiuri, fac, 
de asemenea, parte dintre mărfurile care, 
in cadrul tradiționalului tirg de iarnă, 
pînă la 24 februarie, se vînd cu preț re-

le. De ce ? Păi să ve
deți, cititori dumnea
voastră : în loc să fie 
imediat remediate, 
„minunile" I.C.M.T.- 
ului au devenit... pe
penele discordiei. Be
neficiarul, întreprin
derea județeană de 
gospodărie comunală, 
cere explicații I.C.M.T.- 
ului, l.C.M.T.-ul are 
nevoie de explicațiile 
I.S.C.I.R.-ului (între
prinderea de stat pen
tru cazane, instalații 
și recipienți), care are 
nevoie de avizul 
ORS-ului (oficiul de 
standarde), care...

Adresele circulă ne
întrerupt de la o ini
țială 
nele 
turn 
5—6 
tualii locatari 
tesc cheile pe 
arătător.

De n-ar 
l.C.M.T.-ul „minunea" 
și la alte blocuri !

★
La început, dialogul 

pe care îl susțineam 
cu directorul între
prinderii comerciale 
județene mergea bine, 
întrebările erau gene
rale și scurte, răspun-

re- 
s-a

șurile rotunde și fru
mos colorate. Sorbeam 
din cafele și — vădit 
— ne plăcea să au
zim : că în oraș 
țeaua comercială
dezvoltat foarte mult, 
că s-au înălțat maga
zine ultramoderne, iar 
încasările cresc verti
ginos, că... Dar la un 
moment dat, la o ba-

— Bine aproviziona
te, la care să se ser
vească masa diminea
ța, la prînz și seara ?

— întocmai.
— N-avem 1
— Cum, n-aveți nici 
cantină in toată A-o

lexandria ?
— Nu, răspunse al 

doilea director. Nici 
una. Dar noi am fă-

transformat 
alte orașe citeva
localuri proprii în can
tine ?

— Păi...
— Și, in definitiv, 

problema putea fi par
țial soluționată (pen
tru moment) și altfel. 
La toate întreprinde
rile puteau fi orga
nizate bufete de in-

★
...Ne preumblăm 

gale prin interioarele 
celei mai impozante 
și mai distinse clădiri 
din Alexandria : Casa 
de cultură a sindica
telor. E o bijuterie ar
hitectonică îr^care au

a-

la alta, telefoa- 
zbîrnîie, blocul- 
stă nefolosit de 
săptămîni, vir- 

învîr- 
degetul

LA ALEXANDRIA
nală și inofensivă în
trebare, convorbirea 
noastră începu brusc 
să se deslîneze, să se 
împleticească. Subsem
nați! nu se simțeau 
însă vinovați cu ni
mic. întrebasem doar 
atît : Cîte cantine-res- 
taurant au fost orga
nizate de comerț .pen
tru salariații din Ale
xandria ?

Mai întîi, a luat cu- 
vintul directorul 
donator :

— Cantine ? 
mari. dotate, 
moașe ?

— Exact.

coor-

Așa, 
fru-

cut modernizări, o pen
siune, un lacto-bar, o 
cramă, o grădină de 
vară, o...

...Și al doilea direc
tor începu, fără veste, 
să ne plimbe cu co
vorul fermecat. Noi 
vorbeam de cantine, 
iar dinsul ne plimba. 
Și tot plimbîndu-ne, 
ne-a așezat în față și 
problema fondurilor, 
întreprinderile n-au a- 
locat deocamdată fon
duri pentru cantine. 
Deocamdată. înțele
gem, dar am mai în
trebat noi, de ce co
merțul alimentar n-a

țara

din 
coor-

cintă. în toată 
sînt !

— Aaaa, făcu 
nou directorul
donator. Bufete din a- 
celea cu mîncăruri 
calde și reci. cu...

— Exact.
— Cu crenvurști, cu 

chifteluțe, cu salate, 
cu...

— întocmai.
—N-avem !
Nu sint nici de u- 

nele, nici de altele. A- 
tunci am rămas — e 
drept — complet ne
dumeriți, dar acum ne 
întoarcem și zicem : 
dacă nu sînt, nici

fost investite atîtea 
milioane ! încotro îți 
arunci privirea — nu
mai beton și sticlă, nu
mai stejar și covoare. 
Cutreierăm coridoare
le și aruncăm in trea
căt priviri discrete 
spre sala de spectaco
le. E pustie. Nu-i ni
meni nici la cercul 
„foto", nu-i nici un a- 
mator la cercul de 
arte, nici un dansator 
la cercul de balet ; 
era inchis la bibliote
că, nimeni nu era 
limbi străine...

...Ne auzeam doar 
ecoul pașilor, iar plim-

la

barea ne îndemna la 
meditație : de ce nu e 
nimeni la casa tutu
ror 7 Iată o întrebare 
pusă pe drept cuvînt, 
pentru că, în marea 
majoritate a orașelor, 
casele de cultură sint 
mereu neîncăpătoare, 
au devenit puternice 
centre de educație, lă
cașuri unde sint in
struite generații după 
generații, unde tinere
tul învață artele fru
moase, unde se prinde 
gustul cititului, spor
tului, filmului și tea
trului.

Primim explicații 
fel de fel. într-o pe
rioadă, consiliul de 
conducere al casei de 
cultură n-a avut pre
ședinte, în alta n-a 
avut instructori ; n-a 
avut legături bune cu 
întreprinderea 
tografică, n-a 
nimatori...

— Dar în 
dria există un 
liu local al sindicate
lor ?

...Și am aflat că e- 
xistă. Și am mai aflat 
că, de curînd, consi
liul de conducere al 
casei de cultură are 
un nou președinte. Un 
om talentat, cu mul
te intenții bune. Suc
ces !

cinema- 
avut a-

Alexan- 
consi-
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Rezultate pozitive 
demonstrează roiul 

comisiilor locale 
de export

Un start bun ! Capitala și-a înde
plinit planul ia export pe luna ia
nuarie a acestui an in proporție de 
105,3 la sută. Firește, realizările 
consemnate reprezintă In primul 
rind rodul eforturilor creatoare ale 
colectivelor de oameni ai muncii din 
Întreprinderile bucureștene, precum 
și din alte orașe, cu care industria 
Capitalei colaborează. Un important 
aport la obținerea acestor rezultate 
l-au avut și comisiile de export, în
ființate la toate eșaloanele — de la 
nivelul Capitalei și pină la unitatea 
producătoare.

— Fiind pîrghil de promovare a 
activității de export — ne spunea 
tovarășul Olimpiu Popescu, vicepre
ședinte al consiliului municipal de 
control muncitoresc — comisiile de 
export-import și-au orientat activi
tatea în trei direcții fundamentale : 
asigurarea fondului de marfă, inclu
siv a materiilor prime din țară și 
din străinătate necesare executării 
producției destinate exportului ; aco
perirea cu contracte externe a pro
ducției pentru export ; încasarea în 
termen a valorilor din documentele 
de livrare.

Că așa stau lucrurile, au confirmat 
șl investigațiile noastre „pe teren“. 
In sectorul 7, planul de export pe 
ianuarie a fost îndeplinit în propor
ție de 116 la sută. O cifră care vor
bește de la sine despre eficiența ac
tivității comisiei de export a secto
rului, condusă de tov. ing. Cristian 
Nlculescu, secretar al comitetului de 
partid al sectorului.

— Intervențiile noastre au fost 
prompte, ori de cite ori am constatat 
că, intr-una sau alta din cele 25 de 
întreprinderi exportatoare din cadrul 
sectorului, treburile nu mergeau cum 
trebuie. Bunăoară, la întreprinderea 
„Electrotehnica" și cea de radiatoare 
și echipament metalic, la un mo
ment dat, deși producția era fizic 
executată, devenise iminent pericolul 
nerealizării planului la export, ca 
urmare a Intîrzierii unor documente 
și a apariției unor dificultăți legate 
de transportul mărfurilor. Acțiunea 
operativă a comisiei de export pe fi
lieră — producător, exportator, cen
trală, Banca de comerț exterior — a 
dus la înlăturarea la timp a acestor 
neajunsuri. Rezultate bune am obți
nut și In domeniul îmbunătățirii 
continue a calității produselor, al 
modernizării și diversificării gamei 
sortimentale ș.a.

— Buna desfășurare șl eficiența 
exportului depind de urmărirea con
tinuă a realizării sarcinilor in acest 
domeniu, de la producție și pină la 
livrarea mărfurilor către clienți — 
ne spunea și tov. ing. Adriana Mo
rarii, secretar al comitetului de par
tid al sectorului 5, unde planul de 
export pe ianuarie a fost depășit cu 
11 la sută. Experiența a arătat că 
orice slăbire a controlului duce la 
consecințe nefavorabile. De pildă, 
„Danubiana" nu figurează printre în
treprinderile care și-au îndeplinit 
sarcinile pe ianuarie la export, în- 
trucît o parte din produsele sale 
așteaptă încă în portul Constanța,

pînă se va obține vasul care să lo 
transporte la destinație. Este și vina 
noastră, a comisiei, că nu am su
pravegheat pînă în faza finală de
rularea operațiunii respective.

— Ce probleme se vor afla în a- 
tenția comisiei de export în perioa
da următoare ?

— Ne preocupă stadiul încheierii 
de contracte externe, urmind să a- 
nalizăm „Ia zi" fiecare caz in parte. 
Avem în vedere, îndeosebi, între
prinderile „Autobuzul", „Danubia
na", „Steaua roșie". De asemenea, 
asigurarea importurilor de comple
tare. precum și a unei mai mari re
ceptivități din partea colaboratorilor 
din țară — reprezintă un alt obiec
tiv al activității noastre de control 
și mobilizare a tuturor factorilor.

vreme fabricația trebuie să cunoaș
tem toate comenzile — în detaliu : 
desen, culoare, contextură — cu cel 
puțin 30 de zile Înainte. La 3 ia
nuarie a. c. însă primisem de la cen
trala noastră amănuntele necesare, 
cuprinse în comenzi, numai pentru 
o parte redusă din planul trimestrial 
de export... Cind să mai organizezi, 
să fabrici, să livrezi țesăturile ce
rute ?

Dar dacă la întreprinderea ară
deană restanțele la export din luna 
ianuarie a. c. se datoresc cu precă
dere modului în care centrala de 
resort coordonează activitatea uni
tăților subordonate și colaborează cu 
acestea, la „înfrățirea" din Oradea, 
„Strungul" din Arad — „cauza-cauze- 
lor" ncrealizărilor 1* export In ia-

cest trimestru, totuși producția res
pectivă a fost programată pentru 
trimestrul al doilea. Se produce ce 
și cind vrea fiecare, sau ce se cere 
și cînd se cere pe piața externă ?

Nu încheiem acest capitol fără a 
aminti că în alte unități — Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Bistrița, de pilda — prevederile la 
export pe luna ianuarie a. c. nu s-au 
îndeplinit datorită defecțiunilor teh
nice ale unor instalații și mașini. La 
prima vedere, o cauză obiectivă. In 
realitate, rezultanta unui mănunchi 
de neajunsuri, între care efectuarea 
unor întrețineri și reparații de mîn- 
tuială și nu potrivit cerințelor im
puse de folosirea și gradul de uzură 
ale utilajelor, mîriuirea mașinilor da 
către lucrători cu o calificare scă-

Situația semnalată la Arad evi
dențiază, in fond, o altă cauză im
portantă care a dus și duce la în
deplinirea neritmică a producției 
pentru export, iar, vorbind de luna 
ianuarie a.c. — la înregistrarea unor 
însemnate restanțe la livrările de 
mărfuri destinate anumitor parteneri 
de peste hotare. Este vorba de apro
vizionarea tehnico-materială neco
respunzătoare a producției, ale cărei 
efecte negative se regăsesc în zeci și 
zeci de alte întreprinderi.

• La „Strungul" din Arad există 
șl azi probleme provocate de livra
rea necorespunzătoare a cuplajelor 
electromagnetice de către între
prinderea mecanică din Cugir ; în
treprinderea de mașini-unelte și a- 
gregats din București nu a primit

a fondului de marfă pentru export. 
Aflate în dificultate, unele întreprin
deri solicită modificarea prevederilor 
la export în funcție de planul de 
aprovizionare. Și aceasta, cînd cea 
mai mare parte a mărfurilor sînt 
deja contractate !

Lucrurile sînt cu atît mai de ne
înțeles cu cit, după cum ne spunea 
directorul general al întreprinderii 
de comerț exterior „Confex", din 
Capitală, este dovedit că atunci cind 
ministerul a acționat prompt și de
cis, rezultatul a fost pe deplin favo
rabil. Bunăoară, realizarea unei 
comenzi la export de costume și 
cămăși, cu termen de livrare în luna 
ianuarie, era periclitată întrucît uni
tățile centralei industriei bumbacu
lui s-au angajat să asigure țesăturile

Un secret al competitivității și eficientei

organe de asamblare din Brașov. în 
aceeași perioadă, rezultate bune în 
acest domeniu au obținut și unele 
unități din cadrul Centralei indus
triale de utilaj chimic, petrolier șl 
minier (întreprinderea „Grivița ro
șie" din Capitală a exportat, de 
pildă, cu 300 000 lei valută mai multe 
produse decit se prevăzuse inițial). 
Pe ansamblul Centralei industriale 
de prelucrare a lemnului din Bucu
rești, prevederile la export pe luna 
Ianuarie a.c. au fost îndeplinite în 
proporție de 110 la sută — în con
dițiile in care sarcinile în luna res
pectivă au reprezentat exact o trei
me din planul stabilit pe primul tri
mestru ; depășiri ale prevederilor la 
export în luna ianuarie au înregis
trat și o serie de întreprinderi din 
Centrala industriei confecțiilor, Ceh- 
trala de prelucrare a laptelui din 
București și multe altele.

Despre căile concrete prin care 
s-au obținut asemenea rezultate 
demne de relevat ne-au vorbit re
prezentantul unei întreprinderi de 
comerț exterior și un lucrător din
tr-o centrală industrială.

CIND VINE SCADENȚA,
SĂ POȚI SPUNE: IATĂ MAREA

CERE CLIENTUL

0 anchetă care pune in evidență experiențe valoroase, dar și unele practici necomerciale

Punctualitatea 
începe de la buna 

organizare 
a producției

„înfrățirea" din Oradea, „Strungul" 
și întreprinderea textilă din Arad, 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Bistrița — iată unități eco
nomice care, în luna ianuarie, au 
realizat doar o parte redusă din pre
vederile trimestriale la producția 
pentru export. Sînt întreprinderi 
din ramuri diferite, dar restanțe
le înregistrate de fiecare în în
deplinirea planului de producție și 
la export au o cauză principală cd-t 
mună : organizarea necorespunză
toare și insuficienta pregătire, din 
timp, a producției.

— Am realizat doar jumătate din 
ceea ce ne-am propus să fabricăm 
în ianuarie — ne spunea ing. loan 
Babau, directorul tehnic al întreprin
derii textile din Arad. Nici nu se 
putea mai mult.

— De ce ?
— Pentru că producția presupune, 

înainte de orice, organizare. Iar 
pentru a programa și organiza din

nuarie se află numai și numai In 
unitățile respective. La „înfrățirea" 
din Oradea s-a mers pină acolo in
cit abia în ultima decadă a lunii tre
cute a început fabricarea pieselor și 
subansamblelor ce trebuiau să fie 
gata încă din decembrie 1973, pentru 
ca în ianuarie a. c. să se livreze 
mașini-unelte la export. Lucrurile 
nu puteau sta altfel cînd sînt justi
ficate și fals argumentate chiar de 
conducerea centralei de resort. Di
rectorul tehnic — ing. Mircea Pu
păză — al Centralei industriale de 
mașini-unelte, mecanică fină și 
scule din București, din care fac 
parte și unitățile amintite, aprecia 
această situație necorespunzătoare 
spunind : „ianuarie nu poate fi o 
lună reprezentativă pentru export".

Dar care lună este reprezentativă 7 
Decembrie ? S-a uitat că în anul tre
cut, tocmai din cauza unui aseme
nea mod defectuos de a privi lucru
rile, la „înfrățirea" — pentru a ne 
referi la același exemplu — produc
ția din prima lună a trimestrelor a 
fost de 5—6 ori mai mică decit cea 
din ultima lună a fiecărui trimestru, 
Iar cea din decembrie — de zece ori 
mai mare decît cea din ianuarie 
1973 7 O astfel de abordare a sar
cinilor de export, in unitățile aces
tei centrale, nu mai poate dăinui. 
Cu atît mai mult cu cît primele 
efecte nefavorabile au și apărut : la 
întreprinderea orădeană, ca și la cea 
de strunguri din Arad, deși terme
nele de livrare a unor loturi de ma
șini-unelte erau stabilite pentru a-

zută. în esență, este vorba, deci, de 
lipsă de prevedere, de neînțelegerea 
adevărului potrivit căruia la export 
nu pot fi livrate... justificări, ci pro
duse, mărfurile contractate cu par
tenerii externi și pe care aceștia le 
așteaptă la termenele stabilite de 
comun acord — de reținut I — cu 
producătorul respectiv.

Furnizori în 
restanță și clienți... 

în așteptare
— In primele zile ale lunii ia

nuarie, în loc să lucrăm, am stat cu 
„miiniie în sin" — ne spunea mun
citorul Francisc Megyesi, dintr-o 
secție principală a Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Arad, Nu 
am avut unele materii prime.

Directorul combinatului ne-a con
firmat această stare de lucruri : 
„Furnizorii noștri din Deva și Ca
ransebeș nu ne-au livrat decît 10 la 
sută din cantitățile de bușteni de 
fag prevăzute pentru luna ianuarie, 
iar de la „Policolor" din București 
nu au sosit lacurile carbamidice. Ur
marea ? Realizarea prevederilor la 
export, In luna ianuarie, in pro
porție de numai 90 la sută".

la timp anumite echipamente elec
trice de- la „Automatica", tot din 
Capitală ; la „înfrățirea" din Oradea 
nu sosesc la timp anumite repere 
mărunte, dar de mare importanță, 
care nu sînt livrate de o serie de 
alte unități constructoare de mașini.

• Fabrica de confecții din Arad 
nu a primit mii de metri pătrați din 
țesăturile cu termen de livrare in 
luna ianuarie, contractate încă din 
iulie—septembrie 1973 cu „Integra
ta" din Constanța, „Argeșana" din 
Pitești și „Industria linii" din Timi
șoara ; și tot aici, la Arad, 30 000 
rochii nu pot fi exportate din lipsa... 
nasturilor neasigurați de fabrica din 
Jimbolia ; întreprinderea de confec
ții din Craiova și cea din Tg. Jiu in- 
timpină numeroase dificultăți din 
cauza modulul defectuos în care 
furnizorii de materii prime, unitățile 
centralei industriei linii, înțeleg 
să-și onoreze contractele de livrare 
perfectate încă de acum citeva luni.

Din aceste situații, ce altă concluzie 
se poate -desprinde, decît că mi
nisterele de resort șl centralele res
pective nu au reușit să imprime în 
rîndurile colectivelor și factorilor 
de răspundere din toate unitățile 
subordonate acea disciplină absolut 
obligatorie în respectarea îndatori
rilor asumate în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale ? Iar, așa 
cum am arătat, un rezultat deosebit 
de grav al funcționării sincopate a 
acestui mecanism complex constă în 
nerealizarea integrală a producției, 
în neasigurarea potrivit prevederitor

necesare doar In luna... martie. In
tervenția ministerului a înlăturat 
neconcordanța. întrebarea este : de 
ce nu s-au găsit soluții în toate si
tuațiile în care colaborarea dintre 
furnizori și beneficiarii de materii 
prime a fost și, în unele cazuri, mai 
este „scurt-circuitată" ? Răspunsul 
trebuie găsit de urgență și concre
tizat în înlăturarea rapidă a tu
turor neajunsurilor din domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale, in 
toate ramurile unde se semnalează 
asemenea deficiențe. Șl rezultatul 
trebuie să-1 constituie recuperarea 
grabnică a restanțelor și reali
zarea ritmică, integrală a pre
vederilor la export, în perioadele ur
mătoare, în întreg trimestrul I din 
acest an.

Cînd încasările 
valutare sînt 

înțelese just, ca o 
cauză a tuturor

• Romeo Iordan, directorul gene
ral al întreprinderii de comerț exte
rior „Confex" din București : „încă 
din august—septembrie 1973 am în
cheiat contracte pentru cea mal 
mare parte a producției destinate ex
portului in acest an (și, de reținut, 
volumul mărfurilor care se vor co
mercializa prin întreprinderea noas
tră în acest an va fi de 2,5 ori mai 
mare față de cel din 1973). Am 
intrat și pe piețe noi, dar, în gene
ral, am urmărit să asigurăm conti
nuitatea relațiilor comerciale cu 
partenerii tradiționali 
permis organizarea 
producției în fabrici 
multe din ele au luat 
bun încă din ianuarie, 
avute cu reprezentanții 
producătoare din centrală au dus la 
armonizarea eforturilor — astfel In
cit există certitudinea că prevederile 
la export trimestriale și anuale în 
sectorul confecțiilor vor fi îndepli
nite întocmai. Chiar !și în întreprin
derile unde în ianuarie s-au înre
gistrat unele restanțe".

• Ion Popescu, specialist In 
bleme de comerț exterior, de la 
trala industrială de prelucrare a 
nului : „Planul de export a fost 
sat din vreme, încercînd — și, de cele 
mai multe ori, reușind — să punem de 
acord posibilitățile de producție , ale 
fabricilor cu condițiile specifice de 
aprovizionare ale fiecăreia din ele. 
Inițierea unor acțiuni vizînd întări
rea disciplinei tehnologice, iar in 
fabricile „cu probleme", analizele 
sistematice privind situația execuției 
fiecărei comenzi, intervenindu-se e-

; aceasta a 
judicioasă a 
și cele mai 
un demaraj 
Consfătuirile 

unităților

pro- 
Cen- 
lem- 
lan-

nergic ori de cite ori a fost și este 
cazul — iată alte modalități prin 
care am urmărit și urmărim înde
plinirea ritmică, încă din primele 
luni, a prevederilor la export. In 
cele mai multe întreprinderi am 
reușit : din cele 40 de unități ale 
centralei, in 30 rezultatele la ex
port sînt bune. Dar și în celelalte 
zece — unde s-au întîmpinat unele 
dificultăți legate de aprovizionare — 
există condiții ca încă din aceste zile 
realizările efective să se ridice la 
nivelul prevederilor „la zi".

Prevederile lă export în luna ia
nuarie a.c. au fost îndeplinite și de
pășite In multe întreprinderi ale 
Centralei industriale de rulmenți șl

Anchetă realizată de: 
Dan MATEESCU 
George POPESCU 
Viorel POPESCU 
Constantin S1MION

0 O B 0 B h n a □ □ □

întreprinderea de prefabricate din beton celular autoclavizat Constanța — modernă unitate a Industriei materialelor de construcții intrată In funcțiune anul trecut

PĂMlNTUL AȘTEAPTĂ
MlNA GOSPODARULUI

Iarna, In zootehnie, munca este la 
fel de intensă, ca în fiecare din cele 
365 de zile ale anului. Vă propunem 
o incursiune în activitatea unor fer
me de vaci, unde „recoltarea" are 
loc de două ori pe zi, fără abateri, 
poate în afară de cazurile cînd lucru
rile „șchiopătează". Așadar, despre 
producția de lapte din acest an.

Intrăm în tema teleconferinței de 
azi cu o comparație făcută de 
Nicolae Brujan : „Vreau să spun 
cîteva cuvinte despre „startul bun" 
din majoritatea celor 72 de ferme 
zootehnice ale cooperativelor agricole 
din județul Sibiu. O singură cifră 
pe care nu mi-am notat-o în carnet 
decit după ce am văzut-o scrisă, ne
gru pe alb, la direcția agricolă jude
țeană : în luna ianuarie, cooperati
vele agricole au livrat statului cu 
2 400 hl lapte, mai mult decît în a- 
ceeași lună a anului trecut.

Rezultatele primei luni a anului 
vin să confirme hotărîrea coopera
torilor sibieni de a schimba radical 
situația din zootehnie. Pentru a- 
ceastă iarnă, baza furajeră este mai 
completă decit în anii precedenți. 
Cooperativele agricole au strîns din 
vară cantități mari de semisiloz de 
calitate excelentă. Acum se remarcă 
grija pentru prepararea furajelor. 
Fermele zootehnice au fost dotate 
cu peste 20 de tocători mecanice de 
tipul „Energia". Adăugați, vă rog, 
la toate acestea și măsura luată încă 
din primele zile ale anului de direc
ția agricolă de a urmări prin gra
fice, pe fiecare fermă în parte, li
vrările zilnice de lapte.

Din Bacău, Gheorghe Baltă ne 
transmite :

— Două exemple edificatoare : la 
ferma de vaci a cooperativei agri
cole din comuna Nicolae Bălces- 
cu s-au obținut cu 11 000 litri lap
te mai mult în comparație cu aceeași 
lună a anului trecut. La cooperativa 

din Livezi cantitatea de lapte este 
dublă față de aceeași perioadă. Spo
ruri notabile au și cooperativele 
Traian, Mărgineni, Săucești, Răcă- 
ciuni. Ele se datoresc furajării mal 
consistente a vacilor, dar mai ales 
muncii oamenilor din acest sector. 
Aș sublinia o inițiativă de la coope
rativa Nicolae Bălcescu. Cei mai 
harnici și pricepuți cooperatori au

/Af FERMELE COOPERATIVELOR AGRICOLE

Ce arată graficele la zi, ce fac specialiștii 
și îngrijitorii pentru creșterea producției de lapte
fost repartizați să lucreze in fermele 
zootehnice. Am discutat cu Martin 
Antal, care lucrează la ferma de 
vaci de 12 ani. „După părerea mea, 
— îmi spunea acest experimentat 
îngrijitor — nu există vaci bune și 
vaci rele. Dacă le îngrijești cu su
flet, le hrănești așa cum scrie la 
carte, capeți lapte mult și viței fru
moși. Anul trecut am obținut cite 
2 650 litri lapte. Am realizat mai mult 
decit s-a planificat și am ciștigat 
bine — cite 2 000 lei pe lună, pen
tru că la noi se lucrează în acord 
global. Anul acesta m-am angajat să 
depășesc realizările din anul trecut".

...Și mai e o inițiativă de care mi-a 
vorbit ing. Dumitru Asaftei, preșe
dintele cooperativei. „Furajele — 

spunea el — se folosesc pe bază de 
cintar, conform rațiilor stabilite. Ele 
ne ajung pînă la 15 iunie. Coopera
torii au amenajat o bucătărie fura
jeră unde se lucrează toată ziua. La 
noi sacul a fost strîns chiar de la 
gură. Am calculat toate posibilitățile 
pentru a realiza angajamentul de a 
livra statului 780 hl lapte peste pre
vederile planului de producție".

— Am noutăți de la o cooperativă 
agricolă vestită, din Poiana Mare- 
Doij.

— Te ascultăm N'istor Țuicu. De 
ce e așa vestită ?

— Are la „activ" recolte de 52 tone 
sfeclă de zahăr la hectar și 4 605 kg 
grîu. In zootehnie, la un efectiv de 
395 vaci s-au obținut în medie anul 
trecut 2 544 litri lapte marfă pe vacă 
Cooperativa a depășit cu 800 hl pre
vederile de plan la livrările către 
stat. In prima lună din acest an pla
nul a fost realizat integral, livrîn- 
du-se 542 hl lapte. E un demaraj „pe 
plan", dar sint speranțe îndreptățite 
pentru depășiri.

— Dacă „operăm" cu exemple 

bune, avem și noi, in Ialomița : la 
fermele zootehnice de la Grindu, 
Sudiți, Smirna, Grivița.

— Așadar, Lucian Ciubotaru, ce 
ne poți spune despre zootehnie, din- 
tr-un județ cu mare pondere cerea
lieră.

— Vreau să spun că la cooperativa 
Grivița planul pe luna ianuarie a 
fost depășit cu 200 hl lapte. Am reți

nut și angajamentul cooperatorilor de 
a livra suplimentar la fondul de stat 
3 800 hl lapte. Numai că exemplele 
bune sînt cam puține. Pe județ, in 
primele 25 de zile din ianuarie, in 
loc de . 11 500 hl lapte cît era plani
ficat, s-au realizat numai 9 474 hl. 
Media la; producția de lapte este 
trasă in jos de cooperativele din An- 
drășești, Nicolae Bălcescu, Făurei. 
Odobescu, Ciocănești, Dorobanțu ș.a. 
unde, din cauza hrănirii numai cu 
paie și coceni, vacile dau cite 1 litru 
de lapte pe zi. Este puțin și neeco
nomic, deși în toate aceste unități 
este posibil ca acum, iarna, să se ob
țină mai mult. Inițiativele se lasă 
însă așteptate.

— Nu mă rabdă inima să nu zic 

ctte ceva despre risipa furajelor, In 
unele ferme din județul Bacău — 
intervine Gh. Baltă. La cooperativa 
din Livezi, de la locul de depozi
tare și pină in grajduri s-a format 
un adevărat „pod" de fin, paie și 
coceni. Paiele stau aruncate la în- 
timplare, cocenii nu sint stivuiți cu 
grijă.

— Dacă a vorba de risipă, se In- 
tîlnește și la Dolj. La coopera
tiva Tunarii Vechi s-au obținut 
cu 800 litri de lapte pe vacă sub 
media realizată anul trecut de coo
perativa „înainte" de care am amin
tit, din aceeași comună, Poiana 
Mare. Una din cauze e proasta gos
podărire a furajelor. Din 600 tone 
lucernă, cît era în stoc în toamnă, 
au mai rămas numai... 2,5 tone. Pre
ședintele cooperativei, Vintilă Bu
lat, îmi spunea că fiecare îngrijitor 
a luat cît și cind a vrut, dar nimeni 
n-a mișcat un deget pentru a pune 
lucrurile Ia punct. în alte unități 
din județ situația nu diferă prea 
mult. La fermele de vaci de Ia Mo- 
țăței, Galiciuica, Perișor, producția 
de lapte este de două ori mai mică 
decit în unitățile fruntașe.

Acum, iarna, există posibilitatea 
ca specialiștii, cadrele de conducere 
din agricultură să se ocupe mai mult 
de îmbunătățirea activității in zoo
tehnie. Așa cum a rezultat și din a- 
ceastă teleconferință, este necesară 
intervenția organelor de partid și 
agricole pentru sprijinirea coopera
tivelor agricole cu rezultate mai 
slabe, pentru organizarea temeinică 
a muncii în fermele zootehnice, gos
podărirea chibzuită a stocului de fu
raje, respectarea întregului program 
de hrănire și îngrijire a animalelor 
în scopul creșterii mai rapide a pro
ducției de lapte și carne.

C. BORDEI A.NU

(Urmare din pag. I)

locale de hidroameliorații nu poate 
fi explicat prin nimic. Atit starea 
timpului cît și existența studiilor, 
documentațiilor și a asistenței- teh
nice de specialitate permit executa
rea lor din plin.

Ce trebuie făcut cu prioritate în 
aceste zile 1 Toate amenajările pre
văzute a se realiza anul acesta au 
importanța lor, dar în mod deose
bit trebuie executate cele de maxi
mă actualitate. In primul rind este 
vorba de nivelarea terenului in sis
temele de irigații unde udarea se 
face prin brazde, in grădinile de 
legume, de nivelarea crovurilor 
etc. Această lucrare de maximă 
importanță pentru insămințarea 
corectă a culturilor* pentru folosi
rea cu randament sporit a mecani
zării nu poate fi executată decit 
acum, cînd terenul este încă liber 
de cultură.

Concomitent, un accent deosebit 
trebuie să se pună pe extinderea 
suprafețelor amenajate pentru iri
gații în sisteme gospodărești. Pe 
baza sarcinilor stabilite de plenara 
din noiembrie anul trecut, Minis
terul Agriculturii a analizat cu or
ganele județene posibilitățile care 
există în fiecare județ pentru ex
tinderea sistemelor gospodărești de 
irigații. S-a stabilit că anul acesta 
sînt condiții să se amenajeze 50 000 
ha,, in loc de 28 600, cît se prevăzuse 
inițial, fixindn-se sarcini concrete 
pentru fiecare județ. In loc să se 
treacă la acțiune și să se identifice 
toate terenurile care pot fi amena
jate cu investiții mici și cu mijloa
cele unităților agricole, în unele 
județe se caută justificări pentru 
diminuarea planului. Trebuie să se 
înțeleagă că și la lucrările de îm
bunătățiri funciare planul trebuie 
îndeplinit necondiționat I

Pe lîngă amenajările noi care se 
realizează acum, unitățile agricole 
dispun de mari suprafețe pe care 
s-au executat, în anii trecuți, sis
teme de irigații, lucrări de îndi
guiri și desecări, amenajări anti- 
erozionale etc. Acest valoros pa
trimoniu trebuie întreținut în cele 
mai bune condiții pentru a servi 
scopului propus — sporirea pro
ducției. In Legea organizării pro
ducției și a muncii in agricultură 
se prevede obligația fermă de a în
treține și păstra în stare de func
ționare lucrările de îmbunătățiri

funciare, 
rea lor 
însă că

de a asigura folosl- 
eficientă. Se constată 
multe sisteme locale 

de irigații, desecări, lucrări an- 
tierozionale nu sînt întreținute și, 
ca urmare, în unele locuri acestea 
s-au degradat și chiar au dispărut. 
Iată de ce acum o acțiune urgen
tă o constituie și întreținerea ame
najărilor vechi, prin curățirea ca
nalelor și completarea lucrărilor 
deteriorate, incit să li se asigure 
o stare perfectă de funcționare.

La executarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare se investește 
un mare volum de muncă. Pentru 
ca aceste lucrări să aibă eficiență 
maximă, să corespundă scopului 
propus și să dureze ani și ani 
este nevoie ca în tot ceea ce se 
face să primeze criteriul calității. 
Nimic nu trebuie făcut la voia în- 
timplării. Fiecare lucrare să fie 
fundamentată pe bază de studii și 
documentații, care să asigure ca
litatea și eficiența lor. In această 
ordine de idei, se cere ca Minis
terul Agriculturii și Banca agrico
lă să se pună de acord asupra mo
dalităților de plată a întocmirii 
studiilor, documentațiilor și acor
dării de asistență tehnică la exe
cutarea lucrărilor locale de îmbu
nătățiri funciare. Oficiile județene 
de îmbunătățiri funciare executau 
asemenea lucrări în mod gratuit. 
Acum, băncile agricole județene 
pretind ca unitățile agricole să plă
tească aceste lucrări. Or, sînt 
multe cooperative agricole care, 
neavînd posibilități financiare, re
nunță la realizarea unor amenajări 
locale de irigații, de desecări sau 
de combatere a eroziunii solului 
din lipsa documentațiilor și a a- 
sistenței tehnice la execuție.

Nucleul organizatoric și promo
torul tuturor acestor acțiuni tre- 
----- —— — -— comunale 

populare, 
agricole,

buie să fie comitetele 
de partid și consiliile 
conducerile unităților 
care au sarcina de mare răspun
dere de a se ocupa permanent de 
realizarea planului de desecări, a- 
meliorări, de punere în valoare a 
întregului potențial agricol al ță
rii. îr> lumina acestor sarcini tra
sate de conducerea partidului, ele 
trebuie să treacă hotărît, așa cum 
s-a procedat și în ultimii ani, ia 
organizarea și coordonarea acțiuni
lor pentru ameliorarea tuturor pă- 
mînturilor de pe raza comunei — 
indiferent cui aparțin — antre- 
nînd la lucru pe toți locuitorii sa
tului, în frunte cu comuniștii.
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Un tur de orizont asupra 
ililor de expoziție bucu- 
:ștene te duce inevitabil 
i concluzia că există Ia 
oi un freamăt, un interes 
I publicului față de lu
ările de artă plastică. In- 
înd în aceste expoziții nu 

3 poate să nu remarci pri- 
itori de toate categoriile, 
ameni dornici să dialo- 
heze cu opera de artă. Am 
emarcat adesea această 
evoie acută de a comuni- 
a a omului modern, in po- 
ida faptului că este atit 
ie solicitat.
Semnificativ din acest 

>unct de vedere mi se pare 
iu numai faptul că sălile 
le expoziție sînt pline de 
dzitatori, ci și acela că ne
numărate colecții de artă 
rontemporană iau naștere 
n cele mai variate colțuri 
le țară. Faptul că locuitorii 
■omunei Domnești au sim
it nevoia să-și organizeze 

un asemenea nucleu de 
artă contemporană mi se 
pare remarcabil. înființat 
cu lucrări oferite gratuit 
de către pictorii, sculptorii 
și graficienii noștri, acest 
centru de artă, la înființa
rea căruia atn participat, 
nu este singurul care ar 
putea fi amintit. Rezulta
tele, foarte bune, a nume
roase tabere de creație or
ganizate anual au venit, de 
asemenea, să îmbine fru
musețea cadrului natural cu 
cea a frumosului plastic.

în epoca istorică pe 
care-o trăim i-au reve
nit picturii noastre răspun
deri cu mult mai mari 
decît cele pe care le avu
sese, de exemplu, în pe
rioada dintre cele două 
războaie. Mă refer aici la 
faptul că nivelul de înțele
gere a compoziției este as
tăzi cu mult mai ridicat ; 
că odată cu cerințele spo
rite de a realiza mari com
poziții inspirate din trecu
tul nostru de luptă sau 
portretele unor personali-

tăți reprezentative pentru 
cultura noastră — propor
țional, au crescut și exi
gențele în realizarea și, im
plicit, în aprecierea lor. în 
general, privind profilul 
de azi al artei plastice ro
mânești se poate constata 
un nivel artistic îmbucu
rător, un climat de o reală 
efervescență creatoare, care

tier al creației pe care-1 a- 
minteam mai sus. Numai 
astfel poți dobîndi apre
cierea publicului căruia i te 
adresezi.

Desigur, oricare dintre 
artiștii plastici poate expe
rimenta, poate face nenu
mărate încercări în atelier, 
aceasta nu înseamnă însă 
că orice încercare trebuie

PUBLICUL
marele destinatar
al creafiei plastice

însemnări de Constantin PILIUȚĂ

nu ne poate decît stimula 
gindirea și munca. Fiecare 
atelier este un adevărat 
șantier și pot spune, fără 
teama de a greși, că ne 
putem mîndri cu nivelul 
actual al acestor elaborări. 
Expoziția comemorativă 
care, în luna august a a- 
cestui an, va omagia împli
nirea a 30 de ani de la eli
berarea patriei, va prilejui 
desfășurarea unor lărgi po
sibilități de exprimare, co
respunzătoare, desigur, atit 
tematicii extrem de variate 
pe care o presupune, cit 
și multitudinii de talente 
și orientări ale artiștilor 
noștri.

Calitatea tablourilor, fie
care luat în parte, stă toc
mai în munca desfășurată 
zilnic pe acest vast șan-

neapărat expusă. Dacă re
zultatul nu reprezintă o 
frumoasă relație între min
te și suflet, dacă lucrarea 
obținută în urma tatonă
rilor nu este privită cu 
maximă autoexigență, ea 
riscă să „brutalizeze" pu
blicul, să-1 îndepărteze de 
la înțelegerea efortului 

• creator. în momentul în 
care-ți propui să prezinți 
lucrări într-o expoziție, să 
te arăți deci publicului, 
cred că nu numai arderea 
creatoare din tine trebuie 
să fie maximă, dar. în ale
gerea pe care o faci, tre
buie să fii condus de cel 
mai mare discernămînt, de 
cel mai adine respect pen
tru public.

Numeroasele întîlniri 
dezbateri pe teme

la care am participat mi-au 
relevat faptul că avem un 
public deosebit de recep
tiv și interesat de pro
blemele cele mai actuale 
ale creației noastre. Răs- 
punzind intrebărilor • care 
imi erau puse la clubul 
întreprinderii „Vulcan” 
sau la întreprinderea „23 
August" ca și în cadrul 
expoziției pe care am or
ganizat-o, împreună cu 
Octav Grigorescu, în ho
lul Radioteleviziunii mi-am 
dat seama că mă aflu in 
fața unor oameni instruiți, 
interesați in cunoașterea a- 
mănuntelor celor mal inti
me ale creației plastice. Și 
mi-am amintit cu aceeași 
ocazie că publicul nu a dat 
niciodată greș în aprecie
rea lucrărilor, că el a acor
dat de la început încredere 
unor Luchian, Andreescu 
sau Pallady. Mă gindesc 
cit de folositoare ar fi, 
în aceste condiții, acea 
mult discutată „Asociație 
a colecționarilor" care ar 
oferi nu numai artiștilor 
un cîmp mai larg de pă
trundere in rîndurile pu
blicului, dar și amatorilor 
de artă posibilitatea u- 
nui contact mai direct cu 
creația contemporană. A- 
ceeași funcție ar avea-o 
sălile de expoziție specia
lizate) pe genuri de artă, 
pe grupări artistice și de 
gindire, expoziții la 
fiecare ar apela 
propriilor afinități 
ferințe.

Avem un public 
aceea cred că și arta 
care o facem trebuie să 
de calitate, astfel îneît 
răspundă nevoilor lui _
fletești. în fața unei lu
crări bune atît avizatul, 
cit și cel neavizat au re
acționat de-a lungul tim
pului la fel. Calitatea ope
rei, în primul rînd, determi
nă aprecierea publicului. 
Și asta cred că este esen-

care 
conform 
ți pre-

bun, de 
pe 
fie 
să 

șu-

Lucrările Seminarului national

La Sala mică a Palatului 
publici! Socialiste România, 
s-au desfășurat lucrările primului 
Seminar național de design. Or
ganizat de Asociația română de 
marketing (AROMAR), în cola
borare cu Ministerul Comerțului 
Exterior, Ministerul Comerțului In
terior, Ministerul Industriei Ușoare, 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, 
Uniunea artiștilor plastici, Acade
mia de studii economice, institu
tul de arhitectură „Ion Mincu“ și 
institutul de arte plastice „Nico
lae Grigorescu", seminarul a 
nit peste 500 de specialiști din 
ducție, cercetare, invățămint, 
cum și din diferite instituții și 
ciații centrale.

în cuvîntul de salut adresat 
ticipanților, Nicolae M. 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, pre
ședintele AROMAR, a subliniat 
că prima manifestare de acest gen 
organizată în țara noastră se în
scrie pe linia indicațiilor conducerii 
de partid și de stat cu privire la 
ridicarea pe o treaptă calitativ 
nouă a activității economice din 
țara noastră, la modernizarea pro
cesului de producție în toate sec
toarele de activitate. Totodată, se
minarul este de natură să creeze 
un cadru adecvat pentru dezbate
rea unei problematici cit mai cu
prinzătoare, în scopul stimulării 
preocupărilor tuturor producători-

reu- 
pro- 
pre- 
aso-

par-
Nicolae,

lor de bunuri materiale spre ridi
carea nivelului calitativ al produ
selor, spre orientarea judicioasă a 
activității de cercetare și pregătire 
a cadrelor în acest domeniu.

Participanții la lucrări au fost 
salutați, de asemenea, de Constan
tin Drăgan, președintele Federației 
Internaționale de Marketing. El a 
subliniat că designul a devenit as
tăzi o noțiune care trebuie cunos
cută nu numai de specialiști, ci și 
de consumatori.

Au mai luat cuvîntul Radu Aba
giu, adjunct al ministrului comer
țului interior, și Dumitru Niculescu, 
inspector general de stat în Inspec
toratul general de stat pentru con
trolul calității produselor, relevînd 
că designul este inseparabil legat 
de problemele calității produselor 
și înnoirii acestora, ale stabilirii 
unor prognoze în domeniul produc
ției.

în cadrul seminarului au fost 
prezentate numeroase comunicări 
privind aplicarea designului in 
construcția de mașini. în construc
ția de vehicule utilitare. în dome
niul aparatelor electronice, al bu
nurilor de consum din materiale 
plastice, în producția obiectelor de 
ceramică și sticlă, în domeniul 
creației vestimentare, în urbaniza
rea localităților rurale ș.a.

A fost prezentat, de asemenea, 
proiectul planului de dezvoltare a 
designului in România.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

18,00-17.00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune In limba germană 
15,10 Tragerea Loto.
19,20 "" ‘
19.30
30,00

1001 de seri : Pik și Tik. 
Telejurnal.
România — anul XXX — 
Revista social-politică TV ■ 
Prefața emisiunii semnată 
de Dionisle Șincan • Con
fruntări In timp. „Galați” -r- 
un oraș aproape in Întregi
me distrus de război a re
născut In dimensiuni ini
maginabile. Istoria contem
porană a orașului o va re
constitui Nicolae Holban, a- 
pelînd la memoria peliculei. 
• Cronica ideilor. Umanis
mul culturii socialiste româ
nești. Interviu cu Ion Frun- 
zetti, realizat de Manase Rad- 
nev * Mărturii tn contempo
raneitate. „Destinul unul 
opincar”. Se destăinue Stan 
Macafei, președintele. C.A.P. 
Drăgănești-Olt • România In 
lume : Expoziția de grafică 
contemporană românească 
deschisă în tuna ianuarie la 
New York. Corespondentă 
primită de la dr. Dan Gri- 
gorescu, directorul Biblio
tecii române din New York. 

20,40 Surpriza serii : Lola.
20,55 Film artistic : „Balada pas

torală” — Premieră pe tară. 
Producție a studiourilor ci
nematografice 
(1973).
24 de ore.22,15

17.30
17,35

18,55
19,05
19.29
19.30
20,00

20.30

cehoslovace

PROGRAMUL

21.00
21,15
21,40

n

tineret : „Căl

animate. 
distractivă, 
seri.

Telex.
Film pentru 
dura".
Desene 
Muzică 
1001 de
Telejurnal.
O viață pentru o idee : Da
niel Danielopolu.
Pagini de mare popularitate 
din muzica de cameră. 
Bucureștiul azi.
Portativ ’74.
Teatru scurt. Ciclul „Micile 
tragedii” de A. S. Pușkin 
„Mozart și Salieri".»i

de artă

FERMECAT

ROMANIA-FILM" prezintă

Palmiro Togliatti:
Prefață de M/RO1V CONST ANT IN ESCU

Volumul cuprinde articole șl cuvîntări prilejuite de 
diferite evenimente petrecute in cele aproape cinci de
cenii de activitate a remarcabilului militant ai Partidu
lui Comunist Italian și al mișcării comuniste interna
ționale care a fost Palmiro Togliatti.

EXPOZIȚII
• în sala Casei de cultură a In

stitutului 
culturale 
Eminescu 
februarie, 
triece
sculptorilor din St. Margarethen".

român pentru relațiile 
cu străinătatea (str. M. 
nr. 8) are loc astăzi, 8 
vernisajul expoziției aus- 

de fotografii „Simpozionul

• Casa orășenească de cultură 
din Ilciuș, județul Bihor, găzdu
iește expoziția de pirogravură a 
artistului amator Toma Popescu. 
Cele 32 de exponate reprezintă 
portrete ale unor legendare figuri 
din istoria țării, chipuri de mun
citori, artiști și țărani pe care ta
lentatul pirogravor le-a întîlnit, 
sau ale colegilor de muncă. Toma 
Popescu a organizat in localitatea 
unde lucrează și un cerc de piro
gravură, la care participă un mare 
număr de amatori, tineri și virst- 
nici, iubitori de pirogravură, care 
urmează să expună primele lor lu
crări în același local de cultură de 
la poalele Apusenilor. (Dumitru 
Gîță).

• Colectivul bibliotecii munici
pale „Gheorghe Asachl" din Iași 
desfășoară o largă acțiune de popu
larizare a cărții. Recenziile, sim
pozioanele literare, întilnirile citi
torilor cu autorii contemporani 
etc., fac parte dintre manifestările 
permanente ce se organizează la 
sediul bibliotecii și in Întreprin
deri. Recent, a fost inițiat și un 
ciclu de expoziții cu cărți rare 
aflate in patrimoniul bibliotecii. 
Primele trei expoziții au prezen
tat cărți tipărite in secolul al 
XVI-lea. Alături de valoarea știin
țifică și documentară, expozițiile 
respective au scos în relief frumu
sețea tiparului și a legăturilor căr
ților, în piele și pergament. A fost 
întocmit și un catalog care furni
zează informații ample despre fie
care exemplar expus : însemnări 
autografe, ex-librisuri, bibliografia 
cărții și circulația ei în Principa
tele Române și in străinătate. 
(Manole Corcaci).

t e a t r
, • Filarmonica de stat „George 

Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor ; Rai
ner Miedel (Suedia). Solist : Dan 
Grigore — 20.
• Radloteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : 
tal extraordinar susținut de orga- 
nistul Pierre Cochereau (Franța) 
— 20.
• Opera Română : Tannllâuser 
— 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19.30.
• Teatrul Național (sala mare din 
bd. N. Bâlcescu nr. 2) : Un flu
ture pe lampă — 19.30, (sala Co
media) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie : Nlcnic — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 30,

Reci-

(sala din air. Alex. Sahia) : A 
douăsprezecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul Glulești : ...eseu —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (în sala 
Studio din Piața Am zel) : Iancu 
Jlanu — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Stuziana 
— 17. (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 10. De ce 
a furat zmeul mingea — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Nat
han Înțeleptul — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. 
giale” : Bucătăria — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie
„Ion Vasllescu” : Siciliana —
19.30, (Ia Sala Palatului) : Caru
selul melodiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română : Legendă și dor — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
land" — 15; 19,30.

L. Cara-

O piesă de emoționantă vibrație
patriotică la televiziune

Acesta e Brâncoveanu Constantin, 
domnul intrat in istorie și în legendă, 
pentru alesele sale ctitorii de artă, 
pentru demnitatea cu care a știut 
să privească moartea și să-i înfrun
te pe cei care căutau să-l sileas
că a se lepăda de țara și de neamul 
său, acesta este Brâncoveanu căruia 
N. Iorga avea să-i închine pagini de 
o profundă emoție, pagini pildui
toare. Acesta e Brâncoveanu și, re- 
memorînd marți seara destinul lui, 
ne-am gîndit că autorul piesei a 
avut în viață aceeași exemplară con-

Rolul cel mai generos al piesei 
este desigur cel al lui Constantin 
Brâncoveanu, textul fiind fructificat 
în chip magistral de Ștefan Ior- 
dache, care intr-un joc prin exce
lență interiorizat, de o mare adîn- 
cime, a dat relief ideii care a că
lăuzit întreaga viață a lui Constan
tin Brâncoveanu : dragostea de țară. 
N-am putea spune că o scenă ar fl 
fost mai bine 
totul a trăit la 
fletească, totul

realizată decit alta 1 
o înaltă tensiune su- 
a

neamu- 
care 
mai 

orice.
a- 
de 
a

„COJOCELUL

Producție a studiourilor maghiare. Regia : Mihâly Sze- 
mes. Cu:*Gabor Sziics, Măria Medgyesi, Adâm Szir- 

tes, Istvăn Gruber

După aproape patru decenii de la 
prima sa reprezentare, televiziunea 
readuce în actualitate, printr-un 
spectacol de mare clasă, piesa „Con
stantin Brâncoveanu" de Nicolae Ior
ga, lucrare de emoționantă vibrație 
patriotică, ce ne vorbește și astăzi 
cu elocvență, într-o aleasă limbă 
românească, despre acele virtuți spe
cifice poporului român care sînt și 
rămin de-a pururi : iubirea nestră
mutată a țării, neclintirea în apăra
rea drepturilor noastre chiar cu pre
țul supremei jertfe : viața. Pentru 
că în Constantin
Brincoveanu, Ni- ___________ 
colae Iorga ve
dea unul din acei 
aleși ai
lui pentru 
țara a fost 
presus de < 
E străbătută 
ceastă piesă 
fiorul, 
străbătut 
ga operă și 
ță a lui N. 
ga și anume 
îiu-i mai de 
țărmurită a 
Brâncoveanu 
pe care i-o dă omului aflat in îm
prejurări tragice ale existenței — 
ci nd are de ales între viață și moar
te — conștiința datoriei față de țară, 
a apartenenței la poporul pentru bi
nele căruia a închinat totul și pe 
care l-a slujit cu credință. Ce mă
reață e scena din urmă a vieții lui 
Constantin Brâncoveanu (și care are 
să rămînă o adevărată pagină de 
antologie a creației noastre actori
cești) cînd întemnițat în negura tur
nului el, omul în lanțuri și în zdren
țe, flămînzit și umilit sfidează aro
ganța vizirului, dînd o lecție de vi
brantă demnitate patriotică.

E în destinul lui Brâncoveanu, cu 
atîta patetism evocat de Nicolae 
Iorga, simbolul permanentei legături 
care s-a stabilit de-a lungul istoriei 
naționale intre cei ce au fost aleși 
să reprezinte țara și poporul român, 
al tăriei morale isvorîte din înțelege
rea acestei misiuni, ca o dăruire și ca 
o datorie față de cei mulți. Replicile 
lui Brâncoveanu pun în evidență, 
cu forța verbului înaripat și în ace
lași timp plin de miez al autorului, 
această unitate de nezdruncinat. Mai 
presus de intrigile boierești țesute 
din urzeala dorinței de mărire, a 
celei de putere, a trufiei, Brâncovea
nu se gindește numai la destinele 
țării față de care are conștiința răs
punderii.

„CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

de NICOLAE IORGA

(Urmare din pag. I)

tie Bușteni, a comisiilor de discipli
nă și colectivelor înaltei calități, care 
se deplasează prompt în locurile de 
muncă unde se semnalează Încăl
cări flagrante ale disciplinei mun
citorești, ale 
sionale. Cu 
te educative 
țiunile de agitație vizuală — 
de calcul" și „Fișa unui produs de 
calitate", inițiate de organizațiile de 
partid de la întreprinderea „Vic
toria" Florești, Fabrica de hîr- 
tie Bușteni, întreprinderea de 
mecanică fină Sinaia, Rafină
ria Ploiești. Fișele — întocmite no
minal, cu precizarea locului de mun
că al celui în cauză, a zilei în care 
a absentat sau a rebutat piese, a pa
gubelor înregistrate în producție din 
aceste cauze, a pagubei personale su
portate pe propria pungă, precum și 
măsurile luate de forul de condu
cere — sînt expuse în secții, iar a- 
gitatorii organizează discuții pe mar
ginea fișelor, contribuind la crearea 
unei puternice opinii de masă împo
triva neglijenței și chiulului, a lu
crului de mîntuială și a risipei.

O remarcabilă acțiune vizind cul
tivarea 
că se 
fășurare 
toria" 
„fiecare 
noare al 
salariați 
prezintă 
duită și 
statornic 
nind un 
in rîndurile întregului colectiv.

Desigur, ar fi incă multe de spus 
privind metodele și formele utilizate 
in munca politico-educativă ’ pentru 
dezvoltarea cultului muncii. Dincolo 
de caracterul particular al diferitelor 
acțiuni, se vădește faptul că ele tre
buie să fie iot mai puternic ancorate 
în specificul fiecărei unități produc
tive, răspunzînd unor cerințe reale, 
să tindă spre individualizarea proce
sului de educație comunistă, adre- 
sîndu-se unor oameni cu identități 
precise și nu unor colectivități amor
fe, depersonalizate — potrivit unei 
practici rutiniere. Acționăm cu per
severență împotriva tendinței care 
se mai manifestă în unele colective 
de a desfășura munca politico-edu
cativă la întimplare, după criteriile 
unui practicism Îngust, fără o per
spectivă clară asupra finalității ; re
velatoriu în acest sens este cazul 
unor organizații de partid de la 
U.Z.U.C.-Ploiești. De asemenea, ori
entăm preocupările organizațiilor de 
partid spre generalizarea acelor for
me și metode educative care deschid 
cimp larg de afirmare stimulilor mo
rali, declanșează forța mobilizatoare 
a exemplului înaintat.

experiența organizației județe
ne de partid Prahova privind 
educarea tineretului prin mun
că și pentru muncă.

obligațiilor 
remarcabile 
se soldează

profe- 
rezulta- 
și ac- 

„Fișa

atitudinii înaintate în mun- 
află în curs de des- 
la întreprinderea „Vic- 

Florești, sub genericul 
salariat — un fiu de o- 

. întreprinderii". Cei 120 de 
care poartă acest titlu re- 
adevărate modele de con- 
dăruire în muncă, de efort 
spre autoperfecționare, stîr- 
puternic spirit de emulație

— Socotim că ar fi de larg 
interes si ne împărtășiți din

care
întrea- 

via- 
Ior- 
că 
preț 
poporului. Constantin 

este simbolul puterii

pe lume nimic 
decit slujirea ne-

știință patriotică asemenea domnu
lui român, înfruntînd ani de zile 
moartea cu care era amenințat de 
fasciști și sfirșind tragic, asemenea 
marilor eroi ai neamului, dar neab- 
dicind nici o clipă de la credința lui 
supremă : poporul român.

Spectacolul de la televiziune, a că
rui regie și adaptare a fost sem
nată de George Teodorescu, consti
tuie nu numai un lăudabil act de 
restituție a unei valori naționale, dar 
și o izbîndă artistică certă, pentru 
care au concurat la nivel superior 
toate componentele spectacolului. O 
valorificare modernă a textului care 
n-a pierdut nimic din aura sa ro
mantică, din patetismul și vibrația 
sa emoțională. Așa cum a fost con
ceput și realizat, acest spectacol cred 
că poate servi drept exemplu și 
subiect de meditație asupra modali
tăților de valorificare a textelor dra
maturgiei noastre clasice care, aduse 
fiind la nivelul sensibilității și gîn- 
dirii noastre, despovărate de o con
cepție vetustă, prăfuită, exterior de
clamatorie, trebuie să-și păstreze in
tacte sensul și frumusețea originară. 
Un talentat scenograf, Armand 
Crintea, a creat spectacolului un ca
dru sobru, ce restituie 
naturaliste ceea ce 
epocii brâncovenești. 
participat" efectiv și a
dență ideile piesei, fiind și el exem
plar pentru posibilitatea de a fi mo
dern, respectînd însă caracterul spe
cific timpului/

fără detalii 
era specific 
Decorul „a 
pus în evi-

avut dimensiune* 
firescului, totul 
a pus în evi
dență complexi
tatea acestei per
sonalități istori
ce, iar sfîrșitul 
său a căpătat di
mensiunile unei 
apoteoze tragice. 
Ștefan Iordache 
ne-a demonstrat 
că rolurile tea
trului național is
toric oferă posi

bilitatea unor creații moderne, iar 
în cariera sa Brâncoveanu 
are să rămînă un moment, 
punct de referință, o creație 
din comun. Doamna Marica a aflat 
în Silvia Popovici tipul acelei femei 
românce care lși întovărășește cu 
demnitate alesul la bucurii și la du
rere, fiind mama acelor copii spre 
care privește cu duioșie, dar și cu 
grijă, știind pericolele ce-i pîndesc. 
O rază de lumină în acest univers 
încrîncenat de lupte, o statură mo
rală tipică acelor femei care au ilus
trat istoria țării noastre și despre 
care N. Iorga a vorbit nu numai 
o dată. Distribuția numeroasă a fost 
aleasă de George Teodorescu cu 
aceeași maximă exigență, de aceea 
fiecare apariție a avut pregnanță. Și 
m-aș referi aici la Constantin Dinu- 
lescu, Constantin Codrescu, Raluca 
Zamfirescu, Costel Constantin, Ma
tei Gheorghiu și alții care au dat 
viață unuia din cele mai frumoase 
și armonioase spectacole realizate In 
ultimii 
clară, 
fundă 
operei 
într-o 
fie de 
memorabilă, toate dau spectacolului 
de marți seara de la televiziune ca
racterul unui eveniment artistic. 
Reprogramarea lui reprezintă • 
datorie.

nu 
ci un 
ieșită

ani. Concepția regizorală 
pornită din înțelegerea pro- 
a sensului înalt patriotic al 
lui Nicolae Iorga, restituit 
viziune modernă, o scenogra- 
aleasă clasă și o interpretare

Valerlu RAPEANU

— Ansamblul acțiunilor menționa
te în cursul discuției au, desigur, 
implicații nemijlocite și asupra edu
cației tineretului. Nu este însă mai 
puțin adevărat că mai întîlnim ca
zuri frecvente de desconsiderare a 
desfășurării unor acțiuni educative 
distincte care să țină seama de spe
cificul cerințelor și preocupărilor ti
nerei generații. Este în afara orică
rei îndoieli că se simte nevoia strin
gentă ca organizațiile de partid să 
abordeze munca cu tineretul mai te-

tigiu pentru pregătirea sa politică 
profesională, ca și prin întreaga 
comportare de om înaintat. Tot 
scopul cultivării spiritului de respon
sabilitate muncitorească și întrajuto
rare tovărășească, 
augur pentru 
muncitori 
Comitetul 
prinderii 
de a 
absolvenții școlii profesionale, ca 
pe cei care fac ucenicia la locul de 
muncă, în apropierea locurilor de 
muncă ale rudelor și consătenilor 
lor, cărora li s-a cerut să-1 ajute 
să-și asimileze mai repede cerințele 
disciplinei muncitorești.

Desigur, asemenea acțiuni nu pot

?i 
sa 
In

socotesc de bun 
formarea tinerilor 

măsura întreprinsă de 
de partid al intre- 

„1 Mai" din Ploiești 
repartiza in întreprindere 

Și

SA-TI FACI DIN MUNCA
l '

UN CULT
meinic, mai activ decît au făcut-o 
pină acum, în sensul de a asigura 
un conținut mai bogat activității or
ganizațiilor U.T.C. Trebuie spus lim
pede că prezența a numeroase orga
nizații de partid în procesul de edu
care a tineretului nu se remar
că incă prin puternic spirit o- 
fensiv împotriva manifestărilor ne
gative în muncă ale unor 
prin strădania neîntreruptă 
dezvolta spiritul revoluționar, 
bativ al organizațiilor U.T.C., 
înalt interes față de modul în care 
se rezolvă problemele esențiale de 
muncă și viață ale tinerilor. Sintem 
conștienți de toate aceste carențe de 
fond ale muncii politico-educative 
care mai dăinuie în activitatea mul
tora dintre organizațiile noastre de 
partid și tocmai de aceea folosim 
adunările activului județean de par
tid, ședințele de instructaj spre 
a sublinia necesitatea imperioasă ca 
problemele educării tineretului pen
tru muncă și prin muncă să consti-

■ tuie în mod permanent unul dintre 
obiectivele fundamentale ale organi
zațiilor de partid, sindicale, ale con
ducerilor tehnico-administrative.

Eforturile noastre 
facă efectul dorit, 
a fost lansată la 
„1 Mai" Ploiești și 
derea din Plopeni acțiunea intitulată 
„Omul tînăr de lîngă tine" ; fiecare 
tînăr a fost repartizat să lucreze sub 
directa îndrumare a unui muncitor 
mai virstnic, bucurindu-se de pres-

tineri, 
de a
com-
prin

încep să-și 
Nu de mult 
întreprinderea 

la întreprin-

cine a

fi socotite decît ca un început pro
mițător. Revin la ideea că vom pu
tea vorbi de o temeinică cultivare 
a dragostei de muncă la tineri nu
mai atunci cînd organizațiile de par
tid vor reuși să contureze un 
închegat de acțiune, în care 
manifeste puternic, în primul 
organizațiile revoluționare ale 
retului.

vilor în procesul de muncă : aseme
nea fenomene am întîlnit la liceele 
din Bușteni, Mizil, Breaza, Plopeni, 
etc. Controlînd activitatea celor peste 
300 de ateliere-școală și 90 de micro- 
ferme din județ, comitetul județean 
de partid a inițiat un șir de măsuri 
concrete de natură să bareze calea 
formalismului și improvizației. Re
zultatele pozitive dobîndite de șco
lile in care organizarea practicii în 
producție a fost abordată cu deplină 
responsabilitate — Liceul 2 din Plo
iești, liceul din Sinaia etc. — confir
mă grăitor justețea orientării trasa
te de partid privind sprijinirea tine
rilor de a-și însuși cunoștințe și de
prinderi de muncă care să le fie fo
lositoare în profesiunea aleasă, 
afirmarea lor socială. Este de 
cat, 
roși absolvenți 
ție a 
joritate fete, au 
dreze cu foarte 
toamna anului trecut la întreprin
derea de mecanică fină din locali
tate. Din păcate, la ora actuală nu 
putem vorbi de prea multe reușite 
de acest fel. Este totuși un mare 
cîștig faptul că s-a dovedit pe deplin 
că activitatea practică din școli nu 
poate fi privită ca o chestiune se
cundară, ci reprezintă principala 
modalitate de a ușura integrarea o- 
perativă a tinerilor în muncă, In 
viața socială. Iată de ce vom veghea 
la aplicarea riguroasă a hotărîrilor 
partidului privind dezvoltarea activi
tăților practice din școli și facultăți, 
atît in ateliere și laboratoare proprii, 
cît

in acest

liceului

In 
remar- 
nume- 

promo- 
în ma-

sens, că 
din ultima 
din Sinaia, 
reușit să se înca- 

bune rezultate în

și în întreprinderi.

cadru 
să se 
rînd, 
tine-

corn-— După cum se știe, o 
ponentă esențială a educației 
pentru muncă a tineretului este 
legarea invățămintului de prac
tică, de producție. Credem că 
veți fi de acord că, pe lingă 
progresele notabile realizate in 
această direcție, se mai vădesc 
incă destule rămineri in urmă 
și manifestări de formalism ; 
unele instituții de invățămint 
se mulțumesc cu acțiuni de fa
țadă, pentru „ochii lumii", care, 
evident, nu se soldează cu ciș- 
tiguri reale nici pe plan educa
tiv și, firește, nici sub raport 
economic.

— Cunoaștem asemenea stări de 
lucruri, pe care le-am analizat, de 
altfel, recent în cadrul plenarei co
mitetului județean, consacrată des
fășurării activității politico-educati
ve. Se vădește tendința de teoreti
zare excesivă a necesității educației 
prin muncă și pentru muncă, negli- 
jînd mobilizarea propriu-zisă a ele-

— Ce vă propuneți in perioa
da următoare pe linia intensi
ficării educației pentru muncă?

cum s-a desprins și din 
pină acum, problema 

care ne preocupă în pe-

— După 
cele spuse 
principală 
rioada următoare este afirmarea tot 
mai puternică a organizațiilor de 
partid în activitatea de conducere și 
îndrumare a organizațiilor de tine
ret, pentru a ridica nivelul comba
tivității lor revoluționare, a le de
termina să fie ele însele o exigență 
școală de educație pentru muncă a 
tinerilor. Desigur, rezolvarea unui 
asemenea obiectiv implică reexamina
rea critică a propriilor noastre meto
de de muncă politică, manifestarea 
de către fiecare comunist, la locul de 
muncă, a responsabilității sale socia
le, generalizarea inițiativelor valo
roase, organizarea unor activități e- 
ducative diferențiate în funcție de 
realizările concrete din uzine, fabrici, 
școli, cooperative agricole, șantiere, 
mine etc. Socotim că perseverînd 
în direcțiile amintite vom reuși să 
dezvoltăm dragostea pentru muncă 
în rîndul maselor celor mai largi, 
mobilizîndu-le și mai puternic în 
opera de construcție socialistă a țării.

• Trecătoarele Iubiri > CAPITOL
— 9; 11,16; 13,45; 1»; 18,30; 21.
• Aventura Iul Darwin : FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 10,30;
21.
• Nu trișa, dragă : VICTORIA — 
»; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Omul cu creierul transplantat! 
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16,15; 
18,30; 20,45.
■ cidul : PATRIA — 9;
16,30; 20,15.
• E departe pină la cer : 
NA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45.
• Veronica se Întoarce :
REASCA " ---------------
9,15; 11,30; 13,45; 17,30; 20.
• Program de filme documentare: 
DOINA — 16.
• Misterioasa prăbușire : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Capcana : DACIA — 9: 11,18;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1»;
20.15.
• Judo : EXCELSIOR — »; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Toamna Cheyennllor : UNIREA
— 14; 17.
• Misiunea sublocotenentului Sl- 
pos : UNIREA — 20,15.
• Luna furioasă : BUZEȘTI
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
DERN — 8,30; 11; 13,30: 16;
21.
• Dosare de mult uitate :
— 15,30; 18; 20,15.
• Scluscia — 14,30, Preludiul — 
16,30, Lev Tolstoi — 18,45, Pielea 
catifelată — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Insula misterioasă : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, 
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Coloana de la miezul nopții : 
GIULEȘTI — 15,30; 18: 20.15.
• Joe Kldd : GRIVITA — 9; 114»; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Din viata unul plerde-vară t 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.
• Tora 1 Tora ! Tora !î CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16: 19.30.
• Intlmplărl cu Cosa Nostra t 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 14; 16,30, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Puterea și Adevărul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 1».
• Marele vals : BUCEGI — 10; 
15,45; 19, ARTA — 11; 14,15; 17,30; 
20,45.
« Zăpada fierbinte t VITAN — 
15,30; 17,45; 20.
• Vifornița : CRINGAȘI — 1«;
18.15.

? Misiunea secretă a maiorului 
ook : FERENTARI — 11.30; 18;

20,15, PACEA — 15,30; 17.45; 20.
• Legenda negrului Charley : 
RAHOVA — 15,30.
• „Vila" noastră de vacanță 1 
RAHOVA — 18; 20,15.
• Ce se lntimplă, doctore : CO- 
TROCENI — 14: 18; 18; 20.
• Vlntul călătoriilor : PROGRE
SUL — 15,30.
e Cu cărțile pe față : PROGRE
SUL — 18; 20,15.
• Fapt divers tn prima pagină: 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : POPULAR — 16; 18; 20.
• Ultimele șase minute : MUNCA 
— 10; 15,30; 18; 20,15.

12,45)

LUMI- 
18,30;

FLO-
16; 18; 20, DOINA —

— »; 
MO- 

18,30;

LIRA

I
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Primire la Consiliul de Miniștri
Joi după-amiază, tovarășul Virgil 

Trofin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit pe August 
Piotrowski, adjunct al ministrului 
comerțului interior și prestărilor de 
servicii din R.P. Polonă.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au luat parte Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului interior, Mauriciu Novac, secre
tarul Consiliului pentru coordonarea 
și îndrumarea activității de aprovi
zionare și prestări de servicii către 
populație.

Semnarea unor acorduri economice
româno-argentinene

în urma tratativelor purtate la 
Buenos Aires și București, joi după- 
amiază, la Ministerul Comerțului 
Exterior au fost semnate Acordul 
general de cooperare în domeniul 
explorării șl exploatării petrolului, 
rafinăriei și petrochimiei. Acordul 
general de cooperare în domeniul 
industriei siderurgice și Acordul ge
neral de cooperare în domeniul tele
comunicațiilor.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, și Gheorghe Airinei, adjunct al 
ministrului transporturilor și teleco
municațiilor, iar din partea argenti- 
neană de Juan Carlos Marcelino 
Beltramino, ambasadorul Republicii 
Argentina la București.

La semnare au fost prezenți Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Nicolae M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior, Ion M. Nicolae, ad- 
■’i-nct al ministrului industriei chi- 
t.ice, funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, Mi
nisterul Industriei Chimice. Ministe
rul Industriei Metalurgice, Ministe
rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor ți Ministerul Afacerilor Ex
terne.

vremea
Ieri în (ară : Vremea s-a men

ținut relativ caldă în sudul și estul 
țării, dar s-a răcit in celelalte re
giuni. Cerul a fost mai mult 
noros în cea mai mare parte a 
țării. Au căzut precipitații tempo
rare sub formă de ploaie ți izolat 
lapoviță in Banat, Crișana, Transil
vania și Maramureș și numai sub 
formă de ploaie in Oltenia și jumă
tatea de vest a Munteniei. La munte, 
temporar, a nins. Vintul a suflat 
moderat, cu intensificări în jumăta
tea de sud a Moldovei, în Dobrogea 
și zona de munte. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 1 grad la 
Borod și 14 grade la Tirgu Ocna, 
în București : Vremea a fost relativ 
caldă, cu cerul mai mult acoperit. 
Temporar a plouat slab. Vintul a su

A fost prezent Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
dezvoltarea relațiilor româno-polone 
în domeniul comerțului interior. Au 
fost relevate totodată creșterea ac
centuată a schimburilor directe de 
bunuri de consum între cele două 
ministere In ultimii ani ți posibilită
țile de dezvoltare în continuare a 
acestora.

(Agerpres)

Au fost de față ministrul consilier 
D. Fernando Lerena, șeful Direcției 
tratatelor și negocierilor internațio
nale din cadrul Ministerului Econo
miei al Argentinei, care ne vizitează 
țara in fruntea unei delegații eco
nomice, deputatul național Ricardo 
Munir Falu și subsecretarul Infor
mațiilor economice din Ministerul 
Economiei, dr. Oscar Garcia Rey.

Potrivit acordurilor încheiate, sînt 
prevăzute acțiuni de cooperare în 
domeniile explorării ți exploatării 
petroliere, chimiei și petrochimiei, 
siderurgiei, industriei carbonifere, 
telecomunicațiilor. Se prevăd, de ase
menea, construirea în comun a unor 
instalații complexe, elaborarea de 
studii. în baza documentelor sem
nate, România urmează să livreze 
utilaje și echipamente industriale, 
asistență tehnică șl licențe.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, ministrul industriei chimice, Mi
hail Florescu, și ambasadorul Argen
tinei la București, Juan Carlos Mar
celino Beltramino, au subliniat că 
acordurile încheiate constituie înce
putul unei noi etape în relațiile eco
nomice româno-argentinene. ele de- 
monstrînd voința fermă și hotărîtă a 
guvernelor României și Argentinei 
de a spori schimburile și cooperarea 
economică.

(Agerpres)

flat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
9, 10 ți 11 februarie. In țară : Vremea 
se va răci în toate regiunile țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult no
ros în jumătatea de est a țării, unde 
vor cădea precipitații temporare, 
mai ales sub formă de lapoviță și 
ninsoare. în celelalte regiuni preci
pitațiile vor fi locale. Vînt potrivit, 
cu intensificări de 
spulberînd pe 
Temperaturile 
rî sub minus 
presiunile din 
niei ; in rest 
între minus 7 și plus 3 grade. Maxi
mele vor oscila între minus 5 și 
plus 5 grade. La munte va ninge și 
pe alocuri zăpada va fi viscolită. în 
București : Vremea in răcire. Cerul 
Va fi schimbător. Vor cădea preci
pitații temporare sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivjt. Temperatura în scădere.

scurtă durată, 
alocuri zăpada, 

minime vor cobo- 
15 grade în de- 

estul Transilva- 
vor fi cuprinse

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a creării Armatei 

populare coreene
Cu ocazia celei de-a 26-a aniver

sări a creării Armatei populare co
reene, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, ge
neral de armată Ion Ioniță, a trimis 
o telegramă de felicitare ministrului 
forțelor armate populare ale Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
general de armată Țoi Hiăn.

★
Joi seara, la Casa Centrală a Ar

matei a avut loc o adunare festivă 
consacrată aceluiași eveniment.

Au participat generali și ofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Iang Miăng Sul, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București, și alți 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului apărării naționale, care 
a relevat sentimentele de trainică 
prietenie pe care militarii români le 
nutresc față de militarii Armatei 
populare coreene.

Despre însemnătatea evenimen
tului a vorbit atașatul militar, aero 
șl naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești,* colonelul Son Ghiăn Zun.

Participanții au vizionat apoi o 
fotoexpoziție înfățișind aspecte din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei populare coreene, precum și un 
film artistic.

★
Zilele trecute, atașatul militar, 

aero și naval al R.P.D. Coreene la 
București s-a lntilnit cu militari din 
două unități ale armatei noastre.

Delegația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. s-a întors 

din U.R.S.S.
Miercuri s-a înapoiat în Capitală 

delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, care, 
la invitația Asociației de prietenie 
sovieto-română, a luat parte la ma
nifestările organizate în U.R.S.S. cu 
prilejul celei de-a 26-a aniversări a 
semnării primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România ți Uniunea Sovie
tică.

Numirea ambasadorului
României 

în Trinidad-Tobago
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Petrache Dănilă a fost nu
mit in calitatea de ambasador extra
ordinar ți plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Trinidad- 
Tobago, cu reședința la Caracas.

(Agerpres)

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia»
în zilele det 6 și 7 februarie a.c., 

in capitala Republicii Socialiste 
România. București, a avut loc șe
dința ordinară a Comitetuluii miniș
trilor apărării ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările comitetului au luat 
parte miniștrii apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, comandantul suprem al For
țelor Armate Unite și șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate 
Unite.

La ședință au fost examinate pro

Consfătuire pe țară privind cultura 
plantelor medicinale

La Oradea a avut loc, joi, consfă
tuirea pe țară privind cultura plan
telor medicinale și aromatice, la 
care au luat parte țărani cooperatori, 
specialiști din unități agricole coope
ratiste și de stat, din întreprinderi 
ale industriei chimico-farmaceutice 
și din întreprinderile de plante me
dicinale ale CENTROCOOP.

Participanții au analizat rezulta
tele obținute în 1973 și au stabilit 
măsurile menite să asigure în 1974 
obținerea unei producții cu peste 
15 000 tone mai mare decit cea rea
lizată în primul an al cincinalului. 
Referatele prezentate și dezbaterile 
au subliniat că deși recolta de plan
te medicinale și aromatice din anul 
trecut a fost superioară cu 2 650 tone 
celei din 1972, ea nu s-a situat la ni
velul posibilităților de care dispun 
unitățile cultivatoare, principalul 
neajuns în această privință consti- 
tuindu-1 neaplicarea corectă a teh
nologiilor de cultură. S-a apreciat că
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I. M M. R. BRAȘOV

să creadă 
reparații 

mai greu, 
infirmată

Mulți sînt înclinați 
că în activitatea de 
progresul pătrunde 
Această părere este 
de colectivul I.M.M.R. Brașov,
a cărui activitate o reprezintă, 
în bună măsură, cea de repa
rare de automotoare și locomo
tive de manevră. Concludent în 
acest fiens este faptul că în ulti
mii ani aici a crescut gradul 
de mecanizare a unor lucrări, 
cum ar fi ridicarea vehiculelor 
grele, spălarea și degresarea 
subansamblelor, introducerea 
unor ștanduri de probe și'rulaj, 
introducerea tehnologiilor noi 
de reparații a automotoarelor 
pe două osii, care reduc la circa 
jumătate timpul de reparație a 
unui autovehicul, darea în ex
ploatare a unei instalații de 

bleme privind activitatea curentă a 
organelor militare ale Organizației 
Tratatului de la Varșovia.

Ședința Comitetului miniștrilor a- 
părării s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească, în spiritul înțele
gerii reciproce a tuturor participan- 
ților.

Asupra problemelor discutate au 
fost adoptate hotăriri puse de acord.

Ședința a fost prezidată de minis
trul apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, general de ar
mată Ion Ioniță.

anul acesta există posibilități pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor pre
văzute, ca urmare a concentrării 
culturilor in ferme specializate, in
troducerii de noi soiuri mai produc
tive, îmbunătățirii tehnologiilor de 
cultivare și folosirii unor cantități 
sporite de Îngrășăminte.

în încheierea lucrărilor, partici
panții au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, prin
tre altele :

în numele tuturor cultivatorilor 
de plante medicinale și aromatice, 
ne angajăm solemn ca în anul 1974 
să luăm asemenea măsuri care să 
garanteze Îndeplinirea și depășirea 
tuturor sarcinilor de plan, contri
buind, astfel, la satisfacerea inte
grală a necesarului de consum al 
populației, a solicitărilor industriei 
noastre chimico-farmaceutice și a 
angajamentelor înscrise în contrac
tele de export. (Agerpres) 

vopsire sub presiune, asigurîn- 
du-se o creștere substanțială a 
productivității muncii. O înaltă 
eficiență prezintă operațiile de 
spălare și curățire. Dacă înainte 
această operație se executa ma
nual de 10 oameni, în ctrca 2—3 
ore, pentru un autovehicul, in 
prezent numai 2 oameni o exe
cută cu ajutorul unei instalații 
speciale în circa o jumătate de 
oră. Demn de subliniat este și 
faptul că, în timpul reparații
lor, automotoarele și locomoti
vele sînt supuse unui amplu 
proces de modernizare și îmbu
nătățiri funcționale, la care ini
țiativa și spiritul creator ale co
lectivului își spun din plin cu- 
vîntul.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteil"
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viața internațională

„AN NAHAR” (Beirut):

„România joacă un
BEIRUT 7 (Corespondență de la 

Crăciun lonescu). — „An Nahar", cel 
mai mare cotidian libanez in lim
ba arabă, publică un articol 
dedicat politicii externe a Româ
niei. Articolul, însoțit de fo
tografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu, este intitulat „Româ
nia, țară care joacă un rol activ 
in lume". Articolul este semnat de 
un cunoscut ziarist libanez, Abdul 
Karim Abdul Nasser.

Autorul scrie că in ultimii ani 
activitatea politică și diplomatici 
românească a fost insoțită de nu
meroase comentarii în întreaga lu
me datorită faptului că România 
a jucat și joacă un rol activ in

havana CONSFĂTUIREA „INTERCOSMOS“
HAVANA 7 (Agerpres). — La Ha

vana a avut loc consfătuirea condu
cătorilor organelor de coordonare 
naționale din țările socialiste parti
cipante la programul „Intercosmos". 
Au participat reprezentanți din Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, Mongolia. Polonia. România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Participanții au analizat rezulta
tele lucrărilor ce se efectuează în 
cadrul programului de colaborare a 
țărilor participante în domeniul fi
zicii cosmice, telecomunicațiilor cos
mice, meteorologiei cosmice, biolo
giei și medicinii cosmice. Consfătui
rea a evidențiat dezvoltarea cu suc

■IAUA PARTIDELE coaliției guvernamentale 
DECISE SĂ CONTINUE COLABORAREA

ROMA 7 — (De la corespondentul 
nostru). Hypâ două zile de dezbateri, 
reuniunea la nivel înalt a liderilor 
celor patru partide membre ale 
coaliției guvernamentale de centru- 
stînga s-a încheiat cu un compromis. 
Ca prim rezultat, după cum remarcă 
observatorii politici, spectrul unei 
crize de guvern pare a fi fost, cel 
puțin pentru moment, înlăturat, re
prezentanții partidelor democrat-creș- 
tin, socialist, socialist democratic și 
republican manifestîndu-și disponibi
litatea de a susține, în continuare, 
actuala formulă guvernamentală.

Reafirmind obiectivele de fond ale 
colaborării lor, îndreptate spre ga

TRIPOLI

CONFERINȚA AFRICANĂ A PETROLULUI

rol activ in lume"
principalele probleme ale vieții in
ternaționale. Activitatea sa inter
națională a demonstrat nu numai 
că are un astfel de rol, dar că 
este și aptă să-l joace. „Omul 
care a dat acest rol României — 
subliniază ziarul — este președin
tele Nicolae Ceaușescu".

După ce amintește diferite as
pecte ale relațiilor dintre Româ
nia și țările arabe, autorul afirmă 
că „noul rol pe care România este 
chemată să-l joace in cadrul si
tuației actuale din Orientul Apro
piat face parte integrantă din ro
lul pe care România l-a jucat și 
îl joacă în majoritatea problemelor 
internaționale importante".

ces a colaborării țărilor participante 
în aceste domenii.

Pînă în prezent au fost lansați 
zece sateliți de tip „Intercosmos". 
Numai în perioada care a trecut de 
la precedenta consfătuire a conducă
torilor organelor de coordonare na
ționale au fost lansați sateliții „In- 
tercosmos-7“, „Intercosmos-8“, „In- 
tercosmos-Copernic-500“, „Intercos- 
mos-10“, peste zece rachete meteo
rologice și, de asemenea, au fost e- 
fectuate o serie de alte lucrări co
mune. Au fost examinate măsurile 
necesare pentru elaborarea progra
mului de colaborare „Intercosmos" 
pe anii 1976—1980.

rantarea stabilității cadrului politic 
democratic, apărarea și respectarea 
instituțiilor democratice, promovarea 
unei înnoiri sociale, cele patru parti
de — se spune în documentul pu
blicat la încheierea întîlnirii — au 
hotărît să susțină acțiunea guvernu
lui, al cărui obiectiv constă în com
baterea fenomenelor inflaționiste și 
a creșterii continue a costului vieții, 
apărarea și dezvoltarea producției și 
a utilizării forței de muncă, înfăptu
irea unor investiții în sectoarele 
productive și în favoarea unor pro
iecte de reforme sociale, legate de 
politica de dezvoltare.

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

TENIS: Ovici la
Jucătorul român Toma Ovici s-a 

calificat în turul trei al concursului 
internațional de tenis de la North 
Little Rock (Arkansas). După ce l-a 
eliminat pe Bob Hewitt, în turul doi 
Toma Ovici l-a întîlnit pe america
nul Jeff Austin. A fost o partidă 
echilibrată, de un bun nivel tehnic, 
în care jucătorul român și-a adjude
cat victoria în două seturi : 7—5, 
7—6. Favoritul nr. 1 al concursului, 
americanul Jimmy Connors, l-a în
trecut cu 7—5, 7—6 pe compatriotul 
său Bob Kreiss. Alte rezultate : 
Byron Bertram — Ivan Molina 6—7, 
7—6, 6—2 : Vitas Gerulaitis — Geor
ge Hardie jr. 7—5, 7—6.

★
în proba de dublu s-au înregistrat 

următoarele rezultate : Simpson, 
Crookenden — Pinto Bravo, Kalo- 
gheropoulos 6—4, 7—6 ; Vijay și
Anand Amritraj — Bohmstedt, Aus
tin 6—4, 4—6, 7—6.

BASCHET: In cupele europene

a doua victorie
Turneul internațional feminin de 

tenis de la Fort Lauderdale (Florida) 
a continuat cu disputarea partidelor 
din turul II al probei de simplu. 
Performera zilei a fost jucătoarea 
columbiană Isabel Fernandez, care a 
reușit să o elimine cu 7—5, 7—5 pe 
cunoscuta tenismană americană Julie 
Heldman. Virginia Ruzici a pierdut 
cu 4—6, 1—6 partida susținută cu 
olandeza Betty Stove, iar Kerry Mel
ville a învins-o cu 6—0, 6—0 pe 
Katia Ebbinghaus.

★
Rezultate înregistrate în competi

ția internațională de tenis de la 
Torquay (Anglia), la care participă 
echipe de tineret : masculin : An
glia — Spania 2—1 ; Cehoslovacia — 
Olanda 2—1 ; Italia — R. F. Germa
nia 2—1 ; S.U.A. — Franța 2—1 ; 
feminin : Anglia — S.U.A. 2—1 ; 
Cehoslovacia — Olanda 3—0.

FOT
VÎNDUTE — TOATE CELE 70 000 

DE BILETE. — Apropiatul meci de 
baraj dintre echipele Iugoslaviei și 
Spaniei (pentru calificarea la turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal) stîrnește un viu interes. Or
ganizatorii partidei, programată la 
13 februarie la „Waldstadion" din 
Frankfurt pe Main, au anunțat că 
au fost vîndute toate cele 70 000 de 
bilete puse în vînzare. La meci vor 
asista, de asemenea, 500 de invitați 
de onoare, printre care președintele 
F.I.F.A., Stanley Rous, 10 antrenori 
din diferite țări și 460 de ziariști.

Totodată, s-a aflat că la Frankfurt 
pe Main circulă bilete false, care 
sînt negociate la bursa neagră. Po
liția vest-germană a luat măsuri 
pentru a descoperi pe autorii acestor 
falsuri.

PREGĂTIRILE AUSTRALIENI
LOR. — Selecționata de fotbal a 
Australiei, care se pregătește în ve
derea turneului final al campionatu-

B A L
lui mondial din R.F. Germania, a 
susținut la Adelaida un joc de veri
ficare în compania echipei maghiare 
Ferencvaros Budapesta.

Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 2—1, prin punctele mar
cate de Mate (2). Pentru gazde a 
înscris Eigel.

PROGRESUL — ETAR 2—1. — Pe 
stadionul Republicii din Capitală s-a 
disputat ieri după-amiază meciul in
ternațional amical de fotbal dintre 
formațiile Progresul București și 
Etar Tirnovo. Fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(0—1), prin golurile marcate de Mo- 
raru în minutele 80 și 90. Punctul 
oaspeților a fost înscris în minutul 
5 de Vasiliev.

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, echipa 
bulgară Etar Tirnovo va juca, du
minică 10 februarie, Ia yPitești, cu 
formația locală F.C. Argeș.
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PRONOEXPRES
în ziua de 17 februarie 1974, 

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează o tra
gere excepțională Pronoex- 
pres după o nouă formulă teh
nică. Noua formulă tehnică 
prevede efectuarea de 6 ex
trageri in loc de 5 pînă acum, 
în total se vor extrage 
51 de numere ciștigătoare față 
de 40 la celelalte trageri ex
cepționale. La tragerea excep
țională Pronoexpres din 17 fe
bruarie se vor acorda nume
roase și importante premii în 
bani (de valoare fixă și varia
bilă), autoturisme ..Dacia 
1300", excursii peste hotare. 
Participarea la această tragere 
excepțională Pronoexpres se 
face cu bilete de cite 6 și 15 lei.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă în ziua de 
joi, 21 februarie 1974, la ora 13, 
în orașele reședință de județ și 
pînă miercuri, 20 februarie 1974, 
la ora 13, în celelalte localități.

TRIPOLI 7 (Agerpres). — Cele 
două comisii — una pentru probleme 
economice și legislative, cea de-a 
doua pentru problemele tehnice — 
create în cadrul primei conferințe 
africane a petrolului, și-au continuat, 
joi, dezbaterile consacrate îndeosebi 
unor probleme referitoare la conse
cințele actualei crize energetice 
mondiale și creșterii prețurilor la 
petrol. Paralel, au continuat lucrările 
în cadrul subcomitetului economic, 
care are sarcina să redacteze pro
iectul unui ansamblu de recomandări 
privind propunerile susceptibile să 
contribuie la soluționarea acestei 
probleme de mare actualitate pentru 
statele africane. Propunerile respec
tive prevăd, în esență, inițierea unor 
măsuri concrete pentru a accelera 
punerea în aplicare, ca și eficacita
tea hotărîrilor adoptate’ la 23 ia
nuarie, la Cairo, la încheierea reu
niunii statelor arabe producătoare de 
petrol și a unei delegații a Organi
zației Unității Africane (O.U.A.). 
După cum se știe, s-a hotărît, atunci, 
crearea unui fond de 200 milioane 
dolari pentru a ajuta statele africa
ne să se aprovizioneze cu petrolul 
necesar, precum și creșterea capita
lului Băncii arabe pentru dezvoltarea 
industrială și agricolă în Africa de 
la 195 la 500 milioane dolari.

Aceste dezbateri, arată agențiile de 
presă, reprezintă, în fapt, o îndepăr
tare de la ordinea de zi stabilită 
inițial, care își propunea examinarea 
unor obiective tehnice generale : 
formarea de cadre petroliere în A- 
frica, dezvoltarea unei industrii de 

transformare a hidrocarburilor, încu
rajarea lucrărilor de prospectare a 
unor resurse energetice nepetrolie
re, găsirea formulei legislative care 
să garanteze interesele naționale a- 
fricane in industria petrolieră.

în actuala situație însă, cînd creș
terea prețurilor la petrol, precum și 
aprovizionarea cu energia necesară 
au devenit de o mare actualitate, nu 
numai în Africa, aceste ultime pro
bleme, care ocupau un loc secun
dar pe ordinea de zi. s-au impus 
atenției participanțllor, devenind 
principalele subiecte examinate.

SIRIA

Recoltă record 
la bumbac

DAMASC 7 (Agerpres). — în 1973 
Siria a obținut o recoltă record la 
bumbac — anunță surse oficiale de 
la Damasc. în acest sens, se mențio
nează că anul trecut s-au realizat 
419 000 tone, cu 4,25 la sută mai mult 
față de recolta anului precedent, deși 
suprafața cultivată cu bumbac s-a 
redus cu 5 la sută. Această recoltă 
este, în bună măsură, o consecință 
a introducerii unor soiuri îmbunătă
țite, create de specialiștii sirieni — 
varietățile „Alep-1“ și „Alep-4“, pre
cum și a folosirii pe scară mai largă 
a îngrășămintelor chimice.

Tn cadrul cupelor europene de 
baschet s-au disputat alte trei par
tide retur, contînd pentru grupele 
sferturilor de finală.

în grupa B a „Cupei cupelor" — 
masculin, echipa Zbrojovka Brno a 
cîștigat cu scorul de 117—93 (58—46) 
meciul susținut pe teren propriu cu 
formația Estudiantes Madrid. în
vinși la numai două puncte în pri
mul joc (scor 72—74), baschetbaliș- 
tii cehoslovaci s-au calificat pentru 
semifinalele competiției. Cea de-a 
doua semifinalistă a acestei grupe 
va fi cunoscută după disputarea du
blei întilniri dintre echipele Steaua

ÎN CÎTEVA
CAMPIONATELE MONDIALE DE 

SCHI ALPIN. — Campionatele 
mondiale de schi alpin au continuat 
la Saint Moritz (Elveția) cu proba 
feminină de coborire, desfășurată pe 
o pîrtie in lungime de 2 400 m cu 
o diferență de nivel de 575 m. Vic
toria și titlul de campioană a lumii 
au revenit celebrei schioare austriece 
Annemarie Proell-Moser, cronome
trată cu timpul de l’50’’84/100. Me
dalia de argint a fost cucerită de 
Betsy Clifford (Canada) — 1’51” 
78/100, Iar cea de bronz de Wiltrud 
Drexel (Austria) — l’52”15/100. Du
bla campioană olimpică Marie The- 
rese Nadig (Elveția) s-a situat pe 
locul cinci, cu 1’52’’47/100.

ȘAH. MECIURILE CANDIDAȚI- 
LOR. — întreruptă de două ori, cea 
de-a 9-a partidă a meciului de șah 
pentru turneul candidaților la titlul 
mondial, care se dispută la Augusta 
(Georgia) între marii maeștri Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) și Henrique 
Costa Mecking (Brazilia), s-a în
cheiat remiză. Egalitatea a fost con
semnată și in partida a 10-a, astfel 
că Viktor Korcinoi, învingător pînă 
acum in două partide, păstrează 
avantajul de două puncte.

★
în localitatea spaniolă Torremo- 

linos (in apropiere de Malaga) se 
desfășoară un turneu internațional 
de șah cu participarea a 14 jucători, 
printre care și marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu. După două 

București și Estudiantes Madrid (pri
mul joc la 20 februarie, la București, 
partida retur la 27 .februarie, la Ma
drid).

în grupa A a aceleiași competiții, 
echipa italiană Sacla Torino a în
vins la Sofia, cu scorul de 83—75 
(48—41), formația locală Ț.S.K.A.. 
în meciul tur, echipa italiană cîști- 
gase cu 75—59.

în „Cupa campionilor europeni" 
— feminin, echipa franceză U. C. 
Clermont Ferrand a întrecut cu sco
rul de 73—55 (39—26) formația bul
gară Marița Plovdiv și s-a calificat 
pentru semifinale.

RÎNDURI
runde, pe primul loc în clasament se 
află Javier Sanz (Spania) cu 2 
puncte, urmat de Florin Gheorghiu 
(România) și Heikki Vesterinen 
(Finlanda) — cite 1,5 puncte, Jim 
Tarjan (S.U.A.) — 1 punct șl o 
partidă întreruptă, William Lom
bardi (S.U.A.), Pedrag Ostoici (Iu
goslavia), Guillermo Esteve (Cuba) 
— 1 punct etc.

în runda a doua, Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) l-a învins în 34 de 
mutări pe maestrul filipinez Rodolfo 
Cardosso.

BOX. MÎINE, MONZON—NAEO
LES. — Mîine are loc la Puteaux, 
în apropiere de Paris, meciul pentru 
titlul mondial de box la categoria 
mijlocie, intre actualul campion Car
los Monzon (Argentina) și Jose Na- 
polcs (Mexic). In virstă de 32 de 
ani. Monzon, neinvins din anul 1964, 
a cucerit titlul mondial’ în anul 1970 
prin victoria asupra pugilistului ita
lian Nino Benvenuti. De atunci, Mon
zon și-a apărat cu succes titlul de 
opt ori consecutiv. Napoles, in vîrstă 
de 34 de ani. fost campion mondial 
la semimijlocie, are în palmares 72 
de victorii. Napoles, înalt de 1,72 m, 
va trebui să suporte în meciul de 
miine seară dezavantajul alonjei, ad
versarul său avind înălțimea de 
1,83 m.

Specialiștii acordă șanse și lui Na
poles, mizind pe viteza sa de depla- 
șare și tehnica sa superioară.

La prima înfățișare s-ar putea 
spune că natura nu a fost prea dar
nică atunci cînd a zămislit meleagu
rile pe care se întinde Libia — pă
rere care avea să dăinuiască mult 
timp, pînă la descoperirea marilor 
bogății petrolifere ale subsolului li
bian. într-adevăr, peste nouă zecimi 
din cei aproape 1 760 000 kmp, cît în
sumează suprafața țării, sint acope
rite de deșert.

Cunoscută încă de pe vremea gre
cilor antici și a lui Dioclețian sub a- 
cest nume. Libia are o istorie plină 
de frămîntări. Aflată o lungă peri
oadă de timp sub stăpinirea otomană, 
ea este ocupată în 1914 de Italia și 
încorporată acestei țâri, cu 20 de ani 
mai tîrziu, sub numele de Tripoli- 
tania. în cursul celui de-al doilea 
război mondial, Libia a fost teatrul 
unor operațiuni militare de anver
gură, orașele Tobruk, Benghazi și 
Tripoli fiind proiectate în centrul 
atenției prin marile bătălii ce s-au 
purtat în împrejurimile lor. în ca
drul procesului mondial al destră
mării sistemului colonial sub lovitu
rile luptei de eliberare a popoarelor, 
Libia avea să devină, printr-o hotă- 
rîre a O.N.U., la 24 decembrie 1951, 
stat independent. Și, totuși, acest act 
nu a adus schimbările esențiale 
de anvergura așteptată de poporul 
libian. Datorită anacronicului regim 
monarhic, țara continua să se afle 
sub controlul marilor monopoluri 
occidentale, care o mențineau intr-o 
stare de înapoiere economică și so
cială. Descoperirea, în deceniul al 
șaselea, a unor importante zăcămin
te de petrol în subsolul Libiei nu 
a dus decit la îmbogățirea companii
lor străine — și a unui mănunchi de 
potentați autohtoni — care, prin ex
ploatarea „aurului negru", au reali
zat profituri imense. In același timp 
menținerea unor baze militare străi
ne pe teritoriul Libiei leza suverani
tatea națională a țării și agrava si
tuația grea a populației. Iată de ce 
înlăturarea regimului monarhic ș 
instaurarea republicii, act politic în 
făptuit la 1 septembrie 1969, s-a bu, 
curat de un larg sprijin din parte? 
maselor. Anii care au urmat au fost 
marcați de acțiuni energice din par
tea noii conduceri îndreptate, cu 
precădere, spre lichidarea bazelor 

militare străine și spre valorificarea, 
in interesul național, a resurselor 
petrolifere atit de bogate. In iunie 
1970, poporul libian a trăit zile so
lemne — evacuarea ultimelor trupe 
și baze străine — evenimente în 
urma cărora Libia dobindea depli
na independență politică.
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EMBLEMELE
NOULUI

ÎN STRĂVECHEA 

.ȚARĂ

A NISIPURILOR"

Din acel moment, străvechea „țară 
a nisipurilor" avea să se înscrie pe 
orbita unei dezvoltări de sine stă
tătoare, fără precedent in îndelun
gata și zbuciumata sa istorie. Astăzi, 
in peisajul Libiei, unde iși duc traiul 
ceva mai puțin de două milioane 
de locuitori, peisaj punctat de pito- 
reștile siluete ale dromaderului și 
■ămilei, corăbiile de milenii ale de
șertului, întîlnești tot mai des în
semne ale noului — în mod deosebit 
profilurile sondelor petroliere, ade
vărată emblemă a noului. Intr-un 

timp scurt, grație eforturilor susți
nute ale poporului libian, au fost 
obținute realizări de seamă pe calea 
progresului. Cu o producție anuală 
de peste 150 milioane de tone, Libia 
se numără astăzi printre cei mai 
mari producători de petrol din lume.

O deosebită însemnătate pentru 

a țării 
activității 
companii

a 
ce- 
pe-

dezvoltarea economică 
avut-o îngrădirea 

’ lor peste 40 de
troliere străine. Astfel, recent, gu
vernul a hotărit naționalizarea a 
51 la sută din acțiunile tuturor mo
nopolurilor occidentale ce operează 
in această țară, decizie precedată de 
naționalizarea societății petroliere 
americane „Bunker Hunt Oil". Con
comitent, au fost întreprinse un șir 
de măsuri vizind crearea și dezvol
tarea unei industrii petroliere pro
prii, între acestea numărindu-se și 

extinderea rolului societății de stat 
„Libyan Petroleum Company” în 
domeniul operațiunilor de prospecta
re, transport, rafinare și comerciali
zare a principalei bogății a țării.

Eforturile în direcția consolidării 
independenței economice a tării s-au 
concretizat și în amplul program de 

industrializare care urmărește diver
sificarea economiei naționale. Crearea 
corporației industriale de stat — 
„Libyan Industrialisation Corpora
tion” — care reunește toate între
prinderile naționale, ca și a „Cen
trului de cercetări industriale" 
constituie măsuri de mare însem
nătate pe calea înfăptuirii acestui 
deziderat. Merită, de asemenea, a fi 
relevate acțiunile Întreprinse de gu
vernul Libiei in domeniul naționali
zării băncilor străine, al îmbunătă
țirii condițiilor de trai ale poporului.

Terenul arid și lipsa de apă nece
sară culturilor au determinat elabo
rarea unui grandios proiect agrar 
denumit „ICufrah" — declarat șan
tier național. Proiectul prevede iri
garea unor zone intinse din Sahara 
(care începe chiar din suburbiile ca
pitalei libiene) prin folosirea rezer
velor subterane de apă descoperite 
în pustiu. Prin planul „Kufrah", in
tr-un deșert dintotdeauna sterp, pă
trunde acum tehnica modernă, iar 
apa, care in țîntecele și basmele 
arabe înseamnă viață, urmează să 
transforme pustiul într-o vastă oază 
înfloritoare.

O preocupare majoră a autorități
lor libiene o reprezintă formarea de 
cadre autohtone necesare economiei 
naționale. Cursurile Universității na
ționale sînt urmate de peste 1 200 de 
studenti, iar școlile secundare sînt 
absolvite în fiețare an de numeroși 
tineri. Eforturi considerabile se fac și 
în direcția construirii unor obiective 
de importanță socială.

Inscriindu-se în contextul general 
al relațiilor prietenești de colaborare 
pe care România socialistă le între
ține cu țările arabe, raporturile ro- 
mâno-libiene au cunoscut o evolu
ție ascendentă. In ultimii ani, coope
rarea economică și schimburile co
merciale dintre țările noastre s-au 
extins și diversificat. In baza unui 
protocol semnat la București în urmă 
cu un an, se desfășoară acțiuni de 
cooperare reciproc avantajoasă in 
industriile petrochimică, mecanică, a 
construcțiilor, în domeniul agricultu
rii și în alte ramuri. Un moment de 
cea mai mare însemnătate în evolu
ția bunelor relații româno-Iibiene il 
reprezintă apropiata vizită ofi
cială pe care președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, o va 
face în Republica Arabă Libiană, la 
invitația președintelui Comandamen
tului Revoluției, colonel Moamer 
El Geddafi. Această vizită se cir
cumscrie, fără îndoială, dorinței co
mune de a dezvolta raporturile re
ciproc? pe diverse planuri, în inte
resul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Eugen IONESCU
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa Dl PR1111TINDEN1

GENEVA 7 (De la corespondentul 
nostru, C. Vlad). — In cursul zilei 
de joi a avut loc o ședință a comi
tetului de coordonare a Conferinței 
pentru securitate și cooperare, care 
a elaborat programul pe următoarea 
perioadă a lucrărilor conferinței, In 
actuala lor fază — de redactare a 
documentelor finale.

în cadrul discuțiilor, șeful delega
ției României, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a relevat sarcinile impor
tante ce revin in această fază a con
ferinței comitetului de coordonare 
ca organ politic major, pentru asi
gurarea bunului mers și îndrumarea 
activităților comisiilor potrivit unei 
concepții unitare, de ansamblu, asu
pra securității și cooperării euro
pene. Vorbitorul a remarcat că aces
tui organism îi revine importanta 
misiune de a concentra rezultatele 
diferitelor compartimente ale confe
rinței In vederea fructificării optime 
a eforturilor de căutare a formelor 
adecvate în care să-și găsească re
flectarea acordurile ce se vor realiza, 
în acest cadru, comitetul urmează, 
de asemenea, să elaboreze măsurile 
privind organizarea celei de-a treia 
faze a conferinței, care, așa cum 
preconizează multe state, urmează 
să se desfășoare la nivel înalt.

Oceanul Indian 
trebuie să rămînă 

o zonă a păcii 
declară ministrul de externe 

al Indiei
DELHI 7 (Agerpres). — Potrivit 

agenției France Presse, ministrul 
indian de externe, Swaran Singh, 
a exprimat „opoziția totală" a In
diei față de eventuala instalare a 
unei baze americane în Oceanul In
dian, declarînd că și alte state ri
verane sînt de părere că Oceanul 
Indian trebuie să rămînă o zonă a 
păcii. El a afirmat că va supune 
imediat problema acestei baze dez
baterii de către țările nealiniate.

COMUNICAT IUGOSLAVOSIRIAN
la încheierea vizitei lui I. B. Tito la Damasc

BELGRAD 7 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — La încheierea 
vizitei în Siria a președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. și a con
vorbirilor avute cu președintele Si
riei, Hafez Assad, a fost dat publi
cității un comunicat în care se arată 
că cei doi șefi de stat au constatat 
dezvoltarea cu succes și întărirea, pe 
baza respectului reciproc și a prie
teniei, a relațiilor iugoslavo-siriene, 
evidențiind, totodată, dorința de a le 
dezvolta și extinde multilateral.

Acordind o atenție deosebită ac
tualei faze a evoluției crizei din 
Orientul Apropiat, cei doi președinți 
au relevat că o pace dreaptă și trai
nică nu se poate realiza decît cu 
condiția retragerii imediate și com
plete a Israelului de pe toate teri
toriile arabe ocupate în 1967 și reali
zării drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinean. Părțile, 
menționează comunicatul, consideră 
că acordul cu privire la dezanga
jarea forțelor în zona Canalului Suez 
trebuie să constituie primul pas în 
direcția unei soluții de ansamblu a 
crizei, pe baza principiilor mențlo- I

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
LONDRA

Conform programului adoptat, co
mitetul de coordonare urmează să se 
Întrunească din nou la 21 februarie 
pentru a continua dezbaterea privi
toare la cel de-al 4-lea punct al or
dinii de zi, referitor la urmările in
stituționale ale conferinței și crearea 
unui grup de lucru care să exami
neze în detaliu această problemă.

Acordul de la Paris - bază j’uridică 
solidă pentru realizarea obiectivelor 

nobile ale poporului vietnamez
O Un interviu al ministrului de externe al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud ® Reluarea programului de eliberare a 

personalului militar și civil sud-vietnamez
VIETNAMUL DE SUD 7 (Ager-

preș). — Acordul de la Paris cu pri
vire la Vietnam își menține întruto- 
tul validitatea și eficacitatea, avînd 
o puternică influență pozitivă pe 
termen lung — a declarat, într-un 
interviu acordat ziarului suedez „Da- 
gens Nyheter" și reluat de agenția 
de presă „Eliberarea", Nguyen Tbl 
Binh, ministrul afacerilor externe 
al Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Acordul constituie o armă po
litică și o bază juridică solidă în 
lupta justă dusă de poporul viet
namez pentru realizarea obiectivelor 
sale nobile și sacre — o pace dura
bilă, desăvîrșirea revoluției naționale 
și democratice în Sud și reunificarea 
pașnică a țării.

în continuare, Nguyen Thi Binh a 
arătat că, atita timp cît administra
ția de la Saigon persistă în eluda
rea examinării problemelor presan
te indicate de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu — respectarea strictă 
a încetării focului, eliberarea între
gului personal civil încă deținut, 
garantarea libertăților democratice 

nate și în spiritul rezoluțiilor O.N.U.
Cei doi președinți consideră nece

sară întreprinderea unor noi iniția
tive și acțiuni ale țărilor nealiniate, 
în acest sens, ei au hotărît să spri
jine convocarea, în curînd, a reuniu
nii biroului de coordonare al țărilor 
nealiniate la nivel ministerial.

Operațiunea de curățire 

a Canalului Suez
CAIRO 7 (Agerpres). — Cotidianul 

„Al Ahram", din Cairo, relatează, în 
numărul său de joi, că guvernul e- 
giptean a hotărît să înceapă imediat 
curățirea Canalului Suez și să-1 re
deschidă traficului după șase luni. 
Președintele autorității canalului. 
Mashhour Ahmed Mashhour, va în
cepe convorbiri cu Banca Interna
țională pentru Reconstrucție și Dez
voltare și o serie de țări care s-au 
oferit să finanțeze operațiunile de cu
rățire.

OeMia comună a președintelui Consiliului 
ăe Stat al Românie! si a președintelui S.U.A. 
difuzată ca document oficial al Consiliului de Securitate

BONN:

Convorbiri ale reprezentantului C. C. 
al P.C.R. cu membri ai conducerii P.S.D.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. a fost difuzată, 
ca document oficial al Consiliului de 
Securitate, Declarația comună a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 

ale populației din zonele aflate sub 
controlul administrației de la Sai
gon — nu vor putea fi realizate 
reconcilierea și înțelegerea națională, 

în primul an de aplicare a Acordu
lui de la Paris — a relevat Nguyen 
Thi Binh — populația sud-vietname- 
ză a obținut importante succese sub 
conducerea Frontului Național de 
Eliberare și a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, prestigiul G.R.P. 
a continuat să crească atit în inte
rior, cît și peste hotare. Nguyen Thi 
Binh a menționat că numai anul 
trecut, de exemplu, Guvernul Revo
luționar Provizoriu a fost recunoscut 
de opt țări.

★
Agenția de presă „Eliberarea" in

formează că, în cadrul Comisiei mi
litare mixte bipartite a fost realizat 
un acord privind reluarea programu
lui de eliberare a personalului mili
tar și civil sud-vietnamez. Astfel, în 
intervalul 8 februarie — 1 martie, 
partea saigoneză va preda reprezen
tanților Guvernului Revoluționar 
Provizoriu 3 508 civili și 33 de 
militari, iar G.R.P. va remite admi
nistrației de la Saigon pe toți civilii 
și militarii care se mai află în de
tenția sa — 410 militari și 224 de 
civili.

japonia Companii 
petroliere acuzate de 

incălcarea legilor privind 
stabilirea prețurilor

TOKIO 7 (Agerpres). — Comisia 
pentru comerț a Japoniei a acuzat 
12 mari rafinării de petrol de încăl
care a legilor privind stabilirea pre
țurilor. Comisia apreciază că aceste 
companii au stabilit un adevărat 
„cartel al creșterii prețurilor", impu- 
nînd majorări succesive. Pe de altă 
parte, același organism a cerut aces
tor companii să anuleze imediat 
noile creșteri de prețuri, iar Asocia
ției petrolului din Japonia să revină 
asupra plafonului, stabilit artificial, 
al volumului importurilor de petrol 
brut și asupra cantităților care ur
mează să fie redistribuite spre vîn- 
zarea cu ridicata. în cazul în care 
cele 12 firme refuză, pînă la 15 fe
bruarie, să se conformeze acestor 
instrucțiuni, ele urmează să fie de
ferite justiției.

WASHINGTON 

Ceaușescu, și a președintelui State
lor Unite ale Americii, Richard 
Nixon, adoptată la 5 decembrie 1973, 
cu prilejul vizitei oficiale în S.U.A. 
a șefului statului român.

LA GENEVA

AU FOST RELUATE

NEGOCIERILE G.A.T.T.
GENEVA 7 (De la coresponden

tul nostru). — La Palatul Națiuni
lor au fost reluate lucrările Comite
tului de negocieri comerciale al 
Acordului General pentru Tarife 
și Comerț (G.A.T.T.), însărcinat cu 
fixarea cadrului și procedurilor noii 
runde din cadrul negocierilor 
G.A.T.T. Participanții la tratative 
urmează să stabilească programul de 
lucru al comitetului și al grupelor 
sale, care se ocupă de probleme pri
vind produsele tropicale, produsele 
agricole, obstacolele tarifare și neta
rifare.

Delegația României la negocieri 
este condusă de Mircea Petrescu, 
ministru consilier al misiunii perma
nente a țării noastre pe lingă Ofi
ciul Națiunilor Unite de la Geneva.

Observatorii de presă apreciază 
că, după realizarea unui compromis 
asupra modului de abordare a pro
blemelor agricole și încheierea acor
dului privihd reglementarea comer
țului cu produse textile, există indi
cii încurajatoare în legătură cu des
fășurarea ulterioară a negocierilor 
G.A.T.T.

Programul guvernului 
vesl-german de stimulare 
a activității economice
BONN 7 (Agerpres). — Cabinetul 

vest-german a aprobat, miercuri, 
programul guvernamental de stimu
lare a activității economice și de ac
celerare a investițiilor publice pentru 
asigurarea locurilor de muncă, în 
contextul în care numărul șomerilor 
a depășit, în ianuarie, cifra de 
600 000. Planul guvernamental pre
vede alocarea, în acest scop, din bu
getul statului, a sumei' de 600 mi
lioane de mărci.

Fondul de 600 milioane de mărci 
rezervat programului de încurajare 
a activității economice urmează a fi 
împărțit in două : jumătate va fi 
investit în activitățile economice — 
pus la dispoziția guvernului federal 
— iar restul va reveni autorităților 
landurilor și localităților pentru îm
bunătățirea infrastructurilor econo
mice.

Observatorii politici apreciază că 
această hotărire se înscrie în efortu
rile depuse de guvernul Brandt pen
tru menținerea unui ritm de dezvol
tare economică cît mai ridicat și 
sprijinirea în special a sectoarelor ce
lor mai afectate de actuala conjunc
tură.

BONN 7 (De la corespondentul 
nostru). — Continuindu-și vizita în 
Republica Federală Germania, la in
vitația Partidului Social-Democrat, 
tovarășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., a avut, în cursul zilei 
de miercuri, convorbiri cu Holger 
Borner, secretar general al P.S.D., cu 
alți membri din conducerea parti
dului.

în aceeași zi, reprezentantul C.C.
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Ambasadorul României 

la Aden, Constantin Băbeanu, a fost 
primit de vicepremierul R.D.P. a 
Yemenului, Mahmoud Abdullah O- 
shaish. în cadrul întrevederii au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare în continuare a relațiilor de 
prietenie româno—sud-yemenite.

Președintele Nixon 8 re- 
afirmat necesitatea de a se merge 
înainte cu ideea liberalizării comer
țului mondial și cu reforma sistemu
lui monetar internațional, în ciuda 
crizei petrolului. într-un raport care 
însoțește mesajul său anual asupra 
politicii economice internaționale, 
trimis Congresului, Nixon a precizat 
că „noile probleme cu care ne con
fruntăm. sint de o asemenea amploa
re incit ele ar putea întîrzia toate 
progresele așteptate în domeniul re
formelor monetare și comerciale".

Societatea scriitorilor cana
dieni a organizat, la Centrul 
universitar din Ottawa, o seară 
dedicată Republicii Socialiste 
România. Cu această ocazie, 
Claude Aubry, vicepreședintele 
societății ți director al biblio
tecii publice din Ottawa, a îm
părtășit auditorilor impresii din 
timpul călătoriei sale in Româ
nia.

Adunarea Națională a 
Tunisiei 8 unanimitate
să examineze amendamentele consti
tuționale care vor permite tinerea 
unui referendum referitor la propusa 
fuziune dintre Tunisia și Libia.

Comunicatul comuncu pri- 
vire la convorbirile dintre Stefan 
Olszowski, ministrul de externe al 
R. P. Polone, șl arhiepiscopul Agos
tino Casaroli, secretar al Consiliului 
pentru afaceri de stat al Vaticanu
lui, relevă că în cursul discuțiilor 
o atenție deosebită a fost acordată 
problemelor continentului nostru, 
fiind efectuat un schimb util de opi
nii asupra Conferinței europene pen
tru securitate și cooperare. Partea 
poloneză a apreciat pozitiv efortu
rile Vaticanului în direcția promo
vării coexistenței pașnice și a echi
tății in relațiile internaționale, iar 
delegația Vaticanului a apreciat a- 
portul constructiv al Poloniei la nor
malizarea relațiilor europene și pro
movarea păcii..

Medjljsul turc (camera tnfe- 
rioară a parlamentului) a acordat, 
joi după-amiază, învestitura sa ca
binetului de coaliție al lui Biilent 
Ecevit, împlinind astfel ultimul act

ROMA 

al P.C.R. a avut convorbiri cu Heinz 
Kuhn, vicepreședinte al P.S.D., prim- 
ministru al landului Renania de 
Nord-Westfalia, Alfred Nau, Hans 
Matthoefer și Werner Figgen, mem
bri ai Prezidiului P.S.D., precum și 
cu Paul Frank, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.F.G.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă deschisă, prietenească.

■■■■■■■

procedural care pune capăt unei eri- 
ze guvernamentale de trei luni.

Senatorul democrat din 
partea statului Virginia de Vest, 
Robert Byrd, a cerut Administrației 
Nixon să reia relațiile diplomatice 
normale cu Cuba. Byrd a declarat 
că „există puțină logică în perpetua
rea lipsei de legătură dintre guver
nul Statelor Unite și cel din Ha
vana".

Întrunirea Asociației Da
nemarca — România 8 8VUt 
loc la Copenhaga. Reuniunea a fost 
deschisă de președintele asociației, 
deputatul Kristian Albertsen. Pre
ședintele organizației „International 
Forum", Flemming Thorgesen, și 
studentul Goesta Petersen de la In
stitutul pedagogic din Copenhaga, 
au conferențiat apoi despre condiția 
și rolul tineretului în societatea ro
mânească și, respectiv, despre reali
zările și perspectivele învățămintulul 
din țara noastră.

In apropierea graniței cu 
Birmania 8U 8VUt loc’ miercurl> 
puternice ciocniri între forțele tai- 
landeze de frontieră și „veterani" al 
Gomindanului. care însoțeau o cara
vană de... opium. Miercuri seara 
încă nu se cunoștea rezultatul aces
tei înfruntări. în orice caz. elicopte
re ale poliției au fost trimise de la 
Bangkok pentru a susține pe grăni
ceri.

Producția totală de țiței 
a Iranului 8 !nreSistrat- în 1973, 
un spor de 18,3 la sută, comparativ 
cu anul 1972, iar exportul de petrol 
brut a crescut, In aceeași perioadă, 
cu 17 la sută — a declarat președin
tele Companiei, naționale iraniene a 
petrolului, Man'outchehr Eghbal.

A cincea conferință inter- 
omericonă ,n problemele educa
ției, științei și culturii, desfășurată 
sub egida Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.), s-a încheiat la San
to Domingo. Au luat parte miniștrii 
educației din toate țările membre ale 
O.S.A.. cu excepția reprezentantului 
Republicii Haiti. Participanții au a- 
doptat o rezoluție privind lărgirea șl 
diversificarea activităților de educa
ție și cultură în țările membre.

Un nou zăcâmînt petro
care va furniza aproximativlifer.

9 000 de barili de petrol pe zi, a fost 
descoperit în zona amazonică perua
nă, a anunțat un purtător de cuvînt 
al întreprinderii de stat pentru hi
drocarburi „Petroperu".

• FLAGELUL RĂPIRI
LOR ziarele itallene anunțau 
nu de mult, în primele pagini, 
dispariția contelui Luigi Rosși 
di Montelera, după ce partici
pase la o partidă de tenis. Ră
pirea a fost confirmată de un 
telefon anonim care a cerut fa
miliei plata unei sume substan
țiale ca „răscumpărare". Senza
ție au făcut și dispariția moște
nitorului cunoscutului industriaș 
Martini (producătorul celebrului 
vermut ce-i poartă numele) și 
răpirea lui Paul Getty III (al 
cărui bunic, Paul Getty I, este 
considerat cel mai bogat om din 
lume) eliberat după plata unei 
mari sume de bani.

După evaluările presei ita
liene, „industria răpirilor" a fă
cut peste 320 de victime din 
1960 pînă astăzi. Dintre acestea, 
312 au fost răscumpărate cu 
sume totallzînd aproximativ 
10 500 000 de lire sterline ; cei
lalți, pentru care nu s-au plătit 
sumele cerute, au dispărut fără 
urmă. Răpirile constituie o 
veche Îndeletnicire a cetelor de 
bandiți, de obicei subordonate 
Mafiei, în sudul Italiei ca și în 
Sardinia. Banii obținuți pe a- 
ceastă cale sint folosiți pentru 
finanțarea diverselor lovituri.

• PRIMUL COTIDIAN 
GABONEZ. De 181 lanuarie 
1974, In Republica Gabon (stat 
din Africa Ecuatorială, cu o 
populație de aproximativ un 
milion de locuitori), a început 
să apară prima gazetă cotidia
nă. Pină acum existau numai 
buletine periodice, Îndeosebi cu 
profil comercial și financiar. 
Cotidianul nou apărut se nu
mește „UNION" și, potrivit in
tențiilor mărturisite ale condu
cerii redacției, va acorda o a- 
tenție deosebită problemelor 
dezvoltării economice.

• CALE FERATA ARC
TICA IN CANADA ? So
cietatea de stat a căilor ferate 
din Canada, împreună cu nu
meroși specialiști, susține cu fer
mitate proiectul construirii pri
mei linii ferate arctice din lume. 
Proiectul prevede continuarea 
căii ferate care se termină in 
dreptul Marelui Lac al Sclavi
lor (nordul provinciei Alberta). 
Ea se va întinde pe o distanță 
de circa 2 000 km, pînă în bo
gata zonă petroliferă de la țăr
mul Oceanului înghețat de 
Nord. Conform evaluărilor, cos
tul liniei ferate și al celor 40 
de poduri peste fluviul Macken
zie se va ridica la peste 1,5 mi
liarde de dolari. Pentru a trans
porta cei 300 milioane de litri 
de țiței, ce vor fi extrași zilnic, 
va fi nevoie în fiecare zi de 20 
trenuri cu cite 168 de vagoane 
cisternă.

• VENUS DIN MILLO 
LA SAPPORO. 84 de atatui 
și construcții din... zăpadă au 
fost prezentate in cadrul expo
ziției organizate anual la Sap
poro (Japonia) in timpul celor 
cinci zile ale festivalului de 
iarnă. Succesul cel mai mare 
l-au repurtat replicile in zăpadă 
ale lui Venus din Millo și Ar
cului de Triumf din Paris.

• ALPINISM... LA DO
MICILIU. Elevii unei școli 
din orașul englez Seafort au 
posibilitatea să practice alpi
nism chiar în curtea instituției 
lor de învățămînt. în acest scop, 
peste o clădire dezafectată, el 
au construit, sub îndrumarea 
profesorilor, o piramidă din 
beton înaltă de aproximativ 10

Dizolvarea parlamentului
La 28 februarie — noi alegeri generale

Joi Ia amiază, după o ședință extraordina
ră a cabinetului, desfășurată sub conducerea 
primului ministru Heath, guvernul britanic a 
anunțat hotărirea sa privind dizolvarea par
lamentului și tinerea unor noi alegeri gene
rale la 28 februarie. Regina Elisabeta a II-a, 
care se află intr-un turneu în unele țări 
membre ale Commonwealthului, a aprobat 
hotărirea de dizolvare a parlamentului.

Reorientări politico-economice 
in contextul crizei de energie

Dezbaterile de joi 
după-amiază din Ca
mera Comunelor, con
sacrate situației eco
nomice, au fost anu
late, în locul lor figu- 
rînd pe ordinea de zi 
problemele legate de 
noua situație creată. 
Actualul parlament, 
ales la 18 iunie 1970, 
va fi oficial dizolvat 
azi, vineri. (De fapt 
hotărirea se referă 
doar la Camera Co
munelor, ai cărei 
membri sînt desemnați 
prin alegeri. Camera 
Lorzilor, care nu este 
aleasă, rămîne în a- 
ceeași componență de 
pînă acum, dar intră 
In vacantă pînă după 
alegeri). Primul mi
nistru Heath a cerut 
minerilor să amîne 
declanșarea grevei ge
nerale pe durata cam
paniei electorale. Con
siliul executiv al mi
nerilor se va întruni 
azi pentru a formula 
răspunsul la acest 
apel.

în momentul dizol
vării parlamentului, 
situația partidelor este 
următoarea : conserva
torii dispun în Came
ra Comunelor de 322 

mandate, laburiștii 287, 
liberalii 11, iar cele
lalte partide 8. Un loc 
este vacant.

Cauzele care au de
terminat guvernul 
Heath să recurgă la 
asemenea măsură ex
tremă, scurtînd cu 16 
luni mandatul parla
mentului, sînt multi
ple, ele cuprinzînd nu 
numai sfera econo
mică, dar și pe cea 
politică și socială. Se 
știe că în ultimul 
timp situația econo
miei britanice a cu
noscut o înrăutățire 
bruscă : spirala pre
țurilor, care și așa cu
noscuse creșteri ma
sive în anii prece
dent, a urcat din ce 
în ce mai rapid : in
flația a înregistrat o 
ascensiune galopantă ; 
lira sterlină s-a deva
lorizat serios ; deficitul 
balanței de plăți a 
atins niveluri record. 
Aceste fenomene s-au

într-o perioadă cînd 
șomajul total și par
țial se apropie de ci
fra de 2,5 milioane,-

reflectat în scăderea
continuă a nivelului
de trai al maselor.

în aceste împreju
rări s-au intensificat 
conflictele sociale din
tre patronat și sindi
cate, ultimul dintre ele 
avînd drept consecin
ță anunțarea pentru 
duminică a unei greve 
naționale a minerilor, 
în același timp, viața 
politică s-a „înfier- 
bintat", disputele din
tre partide luînd noi 
dimensiuni.

„Va fi cea mai în- 
dîrjită campanie elec
torală din cite a cu
noscut Anglia în pe
rioada postbelică" — 
a declarat comentato
rul postului de radio 
B.B.C. după anunțarea 
alegerilor. Joi dimi
neața, ziarul „Daily 
Telegraph" a publicat 
rezultatele unei an
chete desfășurate în 
rîndurile opiniei pu
blice. La întrebarea : 
„Dacă mîine vor avea 
loc alegeri generale, 
pe care partid îl veți 
sprijini ?“ — s-au pri
mit următoarele răs
punsuri : 42.5 la sută 
din cei anchetați au 
spus că vor vota pen
tru laburiști, 39,5 la 
sută pentru conserva
tori, iar 16 la sută 
pentru liberali. Desi
gur, asemenea pronos
ticuri sint privite aici 
cu rezerve. Preferin
țele, la scară națio
nală, ale corpului elec
toral vor fi cunoscute 
peste trei săptămîni.

N. PLOPEANU

Implicațiile acțiunilor 
revendicative ale șoferilor 

de autocamioane
Zeci de mii de mij

loace de transport auto 
din Statele Unite se 
află de cîteva zile imo
bilizate ca urmare a 
grevei șoferilor de 
autocamioane. Aceas
tă amplă acțiune 
este o primă reac
ție la majorarea pre
țurilor la combustibili, 
fapt ce amenință cu 
șomajul mii și mii de 
persoane ce iși ciști- 
gă existența din trans
portul auto. Presa a- 
mericană anunță că în 
multe din cele 36 de 
state afectate de gre
vă repercusiunile sînt 
dintre cele mai grave, 
în statele Iowa, Okla
homa, Texas, Michi
gan și Pennsylvania, 
peste 20 de fabrici de 
ambalaje și-au inchis 
porțile datorită lipsei 
de materii prime. In 
Florida, asociația co- 
mercianților de citri
ce, a cărei cifră anua
lă de afaceri se ri
dică la peste 2 mi
liarde de dolari, a 
anunțat că, în cazul 
continuării grevei. în
treaga lor industrie 
va fi paralizată în cî
teva zile. „Sealed 
Sweet Inc.", cea mai 
mare societate dc 
transoort a citricelor 
din Florida, și-a înce
tat complet activita
tea. Firmele „Ameri
can Motors", „Chrys
ler" și „General Mo
tors", din industria

constructoare de auto
turisme, s-au văzut 
nevoite să închidă 
porțile unor uzine de 
asamblare, să suspen
de lucrul la unele linii 
tehnologice și să înce
tinească ritmul muncii 
la altele datorită lip
sei de piese și mate
rii prime. în statele 
Vestului mijlociu au 
fost închise 15 fabrici 
de prelucrare a cărnii. 
Industria oțelului din 
nordul țării este, la 
rîndul ei. puternic a- 
tectată, ca urmare a 
lipsei acute de mate
rii prime. „Cu fiecare 
oră ce trece situația 
din industria noastră 
devine din ce în ce 
mai critică" — decla
ră John Roche, pre
ședintele Institutului 
american al fierului și 
oțelului. In statul 
Pennsylvania, unde
participarea la grevă 
este aproape de sută 
la sută, industriile lo
cale anunță încetarea 
activității a numeroa
se întreprinderi și in
stituții. în sute de o- 
rașe din întreaga țară 
au început să apară 
lipsuri în aprovizio
narea cu produse ali
mentare — animale și 
vegetale — înregistrîn- 
du-se, totodată, creș
teri bruște ale prețu
rilor la multe pro
duse.

Apariția pe șoselele 
țării a unor autocami
oane conduse de spăr
gători de grevă a dus 
la ciocniri violente cu 
pichetele greviștilor in 
22 de state ale S.U.A., 
între care în Alaba
ma, Kentucky, Mary
land. Ohio, Tennessee 
și Michigan. Guverna
torii a numeroase sta
te au ordonat instala
rea de patrule ale 
gărzii naționale pe u- 
nele șosele pentru 
prevenirea ciocnirilor. 
Guvernatorul statului 
Pennsylvania a anun
țat că va activiza în
tregul efectiv al gărzii 
naționale a statului — 
21 000 de militari, de
clarînd', practic, sta
rea de urgență.

în cadrul negocieri
lor reprezentanților 
greviștilor cu delegații 
guvernului federal, în
cepute marți diminea
ță, s-a ajuns la un a- 
cord de principiu care 
ar urma să ducă la în
cetarea grevei. Tot
odată, administrația a 
propus forului legis
lativ suprem adop
tarea unei rezoluții 
pentru grăbirea votă
rii în Congres a u- 
nor măsuri prin care 
să se vină In întîmpi- 
narea cererilor greviș
tilor.

C.ALEXANDROAIE

Călătoria pe care 
ministrul de externe 
italian, Aldo Moro, a 
întreprins-o săptămîna 
trecută într-o serie de 
țări arabe (Egipt, 
Abu Dhabi, Kuweit, 
Arabia Saudită) și în 
Iran este larg comen
tată în cercurile poli
tice italiene. Explicînd 
scopul și sensurile a- 
cestei vizite, observa
torii evidențiază o- 
biectivele sale de na
tură politică, cît și e- 
conomică, respectiv 
faptul că a urmărit să 
contribuie la instau
rarea a ceea ce însuși 
ministrul italian de
numea „un nou tip 
de raporturi Intre ță
rile producătoare și 
țările consumatoare 
dc petrol".

Subliniind că aceas
tă vizită constituie 
„doar un punct de 
plecare, care se impu
ne a fi consolidat" 
(„l’UNITA"), numeroși 
observatori leagă că
lătoria ministrului i- 
talian de dorința Ita
liei de a desfășura o 
politică proprie în 
actualul context eco
nomic internațional 
creat de criza ener
getică și care fără să 
se distanțeze prea 
mult de linia tradițio
nală, corespunzătoare 
„exigențelor" comuni
tare, urmărește să 
țină în mai mare 
măsură seama de 
interesele naționale. 
Vizita este conside
rată, din acest punct 
de vedere. ca un 
rezultat direct al 

numeroaselor critici 
și chiar impulsuri 
venite din rîndul di
feritelor cercuri poli
tice interne care s-au 
pronunțat in repetate 
rînduri — după cum 
scria „AVANTI" — 
pentru un rol mai 
activ al țării în poli
tica economică inter
națională, pentru „re
lansarea unei acțiuni 
diplomatice bazate pc 
acorduri bilaterale" 
(„CORRIERE DELLA 
SERA"), și care, por
nind de la necesită
țile propriei economii, 
să fie în măsură să 
stimuleze legături e- 
chitabile, de colabo
rare, cu țările produ
cătoare. Comentind re
zultatele vizitei, „IL 
POPOLO" ajunge la 
concluzia că „astfel 
de raporturi repre
zintă baza oricărei 
stabilități politice, ne- 
existind azi o altă al
ternativă rațională".

Aceste noi căutări 
pe plan extern iși gă
sesc corespondent și 
în preocupările de 
natură internă, unde 
devine tot mai vizi
bilă tendința de a li
mita activitatea com
paniilor străine și de 
a întări prezența sta
tului într-un domeniu 
atît de important ca 
cel al petrolului. „Pla
nul petrolier", pe care 
îl pregătește în pre
zent guvernul — și a 
cărui utilitate a fost 
pusă o dată mai mult 
în evidență de recep- 
tul scandal izbucnit 
în legătură cu acțiu

nile speculative ale 
companiilor occiden
tale — are astfel în 
vedere, în primul 
rînd, întărirea indus
triei petroliere a sta
tului (reprezentată de 
Ente Nazionale Idro- 
carburi — E.N.I.). Un 
prim pas în această 
direcție a și fost făcut 
recent prin achizițio
narea de către E.N.I. 
a filialei italiene a 
companiei Shell, sta
tul ajungînd în acest 
fel să controleze a- 
proape 40 la sută din 
piața petrolieră ita
liană și o mare parte 
din capacitatea de ra
finare. în același timp, 
guvernul urmează ca 
de acum înainte să a- 
corde autorizații pen
tru instalarea de noi 
rafinării numai dacă 
acestea vor lucra pen
tru piața internă, cu- 
noscînd faptul că, în 
prezent, mai mult de 
o treime din petrolul 
rafinat în Italia este 
îndreptat spre alte 
piețe.

Deschiderea unui 
nou capitol în rela
țiile cu țările produ
cătoare, ca și apro
barea și transpunerea 
în fapt a „planului 
petrolier" ar putea fi 
de natură, după păre
rea observatorilor, să 
asigure Italiei un rol 
mai independent, atît 
pe plan național, cît și 
internațional in con
textul actualei crize 
energetice.

Radu BOGDAN

metri, ale cărei laturi nu sint 
nici plane și nici identice (în 
fotografie). Ca urmare, ele pre
zintă diferite grade de dificul
tate fn ce privește escaladarea. 
„Muntele" din curtea școlii ofe
ră, astfel, 70 de posibilități di
ferite de urcuș și coborire.

• UN FILM AL ALIE
NĂRII. După „Cui i-e tea
mă de Virginia Woolf", studiou
rile ' americane au transpus 
pentru ecran o a doua piesă a 
cunoscutului dramaturg ameri
can Edward Albee : „Echilibru 
fragil". Ca și piesele respective 
(cunoscute și publicului din țara 
noastră), ambele ecranizări tra
tează tema favorită a lui Albee, 
alienarea cuplului și a individu
lui în societatea occidentală 
contemporană. Noul film, salu
tat de critica de specialitate, 
prilejuiește o creație remarca
bilă actriței Katharine Hep
burn.

• „LIMBAJUL" PAPA
GALILOR. Tînăra Leslie- 
Anne Wheeler, biolog și muzi
cian, este singura persoană din 
lume capabilă să traducă... lim
bajul papagalilor — anunță re
vista științifică franceză „Scien
ce et vie". Aceste simpatice 
păsări au un adevărat „vocabu
lar" alcătuit din strigăte și in
tonații diferențiate după sex. 
Leslie-Anne a elaborat un „le
xic" transcris printr-un sistem 
special de semne pe portative 
muzicale și cuprinzînd 200 de 
„cuvinte".
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