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CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ
Nu peste multă vreme va Înce

pe catnpania lucrărilor agricole de 
primăvară, lucrări care trebuie să 
se desfășoare in termenele stabili
te și la un nivel calitativ înalt pen
tru a se asigura obținerea unor 
recolte mari la hectar. Conduce
rea partidului a indicat ca întrea
ga activitate de pregătire și desfă
șurare a campaniei agricole de 
primăvară și a celorlalte acțiuni 
curente din agricultură să se des
fășoare sub directa conducere a 
comitetelor județene și comunale 
de partid, a organizațiilor de par
tid din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, pe bază de pro
grame concrete de măsuri, întoc
mite de fiecare județ, comună și 
unitate agricolă socialistă. Minis
terul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor a întocmit un 
plan de măsuri privind desfășura
rea lucrărilor agricole din primă
vara acestui an, care cuprinde 
principalele acțiuni ce trebuie des
fășurate, cu termene precise cind 
trebuie încheiate.

De la început reține atenția că 
va trebui executat un mare volum 
de lucrări : arături pe 297 000 ha, 
fertilizarea griului — pe 1,9 mili
oane hectare, pregătirea patului 
germinativ și Insămînțarea a 4,5 
milioane hectare, la care se adau
gă numeroase lucrări în legumi
cultura, pomicultură, viticultură, 
cele de îmbunătățiri funciare. Baza 
tehnico-materială este asigurată : 
peste 113 000 tractoare, numeroase 
alte utilaje agricole, care permit ca, 
in condiții normale, toate lucrările 
să se încheie în timpul optim.

Pentru buna desfășurare a lucră
rilor se cere, în primul rind, ca 
organele și organizațiile de partid 
să urmărească îndeaproape ca toa
te tractoarele să fie reparate și re
vizuite, iar printr-o recepție rigu
ros organizată să existe certitudi
nea bunei lor funcționări pe toată 
durata campaniei. Potrivit planului 
elaborat de minister, tractoarele și 
celelalte mașini agricole care vor 
fi folosite la lucrările agricole de 
primăvară trebuie reparate pină la

25 februarie, iar utilajele pentru 
irigat — pină cel tirziu la 10 mar
tie. Datorită măsurilor organizato
rice și tehnice luate, reparațiile 
sint avansate în majoritatea stațiu
nilor pentru mecanizarea agricul
turii și a întreprinderilor agricole 
de stat. Astfel, în stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii din 
județul Argeș, unde comitetul ju
dețean de partid a urmărit în
deaproape desfășurarea acestei ac
țiuni, s-a încheiat repararea tutu
ror tractoarelor care vor fi folo
site in campania de primăvară. Și 
in alte județe — Mureș, Constanța, 
Bihor — aceste lucrări sint pe 
terminate. Sint unități in care re
parațiile întîrzie, situație datorată 
atit unor defecțiuni de ordin orga
nizatoric, cit și lipsei unor piese 
de schimb. A fost luată măsura ca 
Ministerul Agriculturii, împreună 
cu Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și ministerele fur
nizoare de piese de schimb, să 
analizeze săptăminal livrarea aces
tora pentru a se recupera rămine- 
rea în urmă la reparații. în această 
perioadă, comisii speciale fac re
cepția calitativă a reparațiilor în 
toate fermele I.A.S. și secțiile sta
țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii. Datoria organizațiilor de 
partid este de a asigura ca recep
țiile să se facă cu exigență, în pre
zența mecanizatorului care are in 
primire tractorul și utilajele res
pective, pentru a exista garanția 
bunei lor funcționări pe toată pe
rioada campaniei agricole.

Obținerea unor recolte mari pre
supune pregătirea exemplară a te
renurilor. Din toamnă, în coope
rativele agricole au rămas neara
te 297 000 hectare, cele mai multe 
din ele fiind situate pe terenuri 
în pantă. O arătură făcută acum, 
deși nu se compară cu cea de 
toamnă, este mult mai bună decit 
cea executată primăvara, înainte 
de semănat. Bine a procedat Co
mitetul județean de partid Ialo
mița, care a urmărit ca, în „feres
trele" iernii, să continue executa
rea arăturilor. Ministerul Agricul-

turii a indicat ca toate tractoarele 
și atelajele de care dispun unită
țile agricole respective să fie folo
site la maximum, incit pină la 28 
februarie să se încheie executarea 
arăturilor, -

Pregătirea terenului trebuie să 
se imbine cu folosirea unor can
tități cit mai mari de îngrășămin
te naturale. Organele și organiza
țiile de partid din numeroase ju
dețe au inițiat ample acțiuni pen
tru transportul îngrășămintelor. în 
județul Botoșani, de exemplu, au 
fost transportate la cimp, îndeo
sebi pe terenurile care vor fi cul
tivate cu plante tehnice și medi
cinale, legume și alte culturi, peste 
200 000 tone îngrășăminte naturale. 
Bune rezultate au fost obținute în 
desfășurarea acestei acțiuni și în 
județele Iași, Constanța, Brăila, 
Galați, Harghita, Neamț. Este ne
cesar ca această lucrare să conti
nue cu intensitate, folosindu-se 
atit atelajele, cit și tractoarele pre
văzute cu două sau chiar trei re
morci. Atit îngrășămintele natura
le, cit și cele chimice trebuie ad
ministrate cu prioritate pe terenu
rile amenajate pentru irigat, pe 
cele care se vor cultiva cu legu
me, cartofi, sfeclă de zahăr.

însămințarea cerealelor de 
toamnă s-a făcut în condi
ții mai grele, ceea ce a determinat 
ca și evoluția semănăturilor să fie 
foarte diferită. Obținerea unor re
colte mari impune ca specialiștii 
din unitățile agricole și de la direc
țiile agricole să urmărească in per
manență evoluția stării de vegetație 
a culturilor și, cu sprijinul stațiu
nilor experimentale și al centrelor 
pentru încercarea soiurilor, să sta
bilească . măsurile corespunzătoare 
ce trebuie luate in fiecare unitar 
te. Totodată, trebuie să continue lu
crările de fertilizare a semănăturilor 
de toamnă cu îngrășăminte chimice 
azotate, lucrare care trebuie să se 
încheie pină la 15 martie.

Experiența celorlalți ani a demon
strat ce importanță deosebită pre-

(Continuare in pag. * III-a)
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In întîmpinarea 

„Zilei ceferiștilor"
Acționînd sub deviza „Să re

morcăm, o zi pe lună, trenuri 
cu combustibil economisit !“, 
mecanicii și fochiștii Depoului 
C.F.R. Piatra Olt au economisit, 
de la începutul anului și1 pină 
acum, o cantitate de conibusti- 
bil suficientă pentru remorcarea 
a 83 trenuri de tonaj mediu, pe 
distanța Piatra Olt — Rimnicu- 
Vilcea.

Succesul amintit, datorat. Ln 
principal, unei mai bune orga
nizări a activității de transport 
feroviar, evitării mersului in 
gol al locomotivelor, întreținerii 
și reparării corespunzătoare a 
echipamentelor, este dedicat de 
colectivul Depoului din Piatra 
Olt apropiatei Zile a ceferiști
lor. (Agerpres)

înscrisa în ritmul de dezvoltare 
economică a întregii țări, indus
tria ieșeană se extinde șl se di
versifică continuu, in fotogra
fie : un aspect de producție din 
sectorul zincare al modernei 
întreprinderi metalurgice din

DIN BILANȚUL»
ECONOMIC ’73

Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu,
va face o vizită oficială
in Republica Liban

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, va face o vizită 
oficială de prietenie în Republica

Liban, între 14 și 17 februarie a.c., 
la invitația președintelui Republi
cii Liban, Suleiman Frangieh.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 
8 februarie, pe dr. Constantin Dră-

gan, președintele Federației Interna
ționale de Marketing.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

galaț! ai donga carbonier

GALAȚI (Corespondentul 
„Scinteii", Tudorel Oancea). — 
Ieri, 8 februarie a.c., de la dana 
de armare a Șantierului naval 
din Galați a plecat in prima sa 
cursă, pe întinsul apelor, cel 
de-al doilea carbonier de 18 000

tdw, realizat de constructorii 
navali din șantierul de la mila 
80 pe Dunăre. Carbonierul, fău
rit de constructorii navali gălă- 
țeni, face parte din producția 
destinată exportului.

Elicopterele... construiesc
o magistrală electrică

magistrală elec- 
aeriană, de 400 

va lega Borzeștii 
Brașov. Pantele 

de înclinate,

O 
frică 
KV, 
de 
extrem 
prăpăstiile și aglome
rările de stinci de pe 
traseul liniei nu per
mit accesul mașinilor 
grele, de aceea s-a a- 
pelat elicoptere.

Atit aviatorii, cit și e- 
nergeticienii de la în
treprinderile 
cialitate din 
iși fac cu 
tie datoria, 
rile de montaj afiîn- 
du-se in avans față 
de grafice. Paralel cu 
execuția acestei ma
gistrale, electromon-

de spe- 
Bacău 

abnega- 
lucră-

din Bacău au 
și construirea 
electrice de 

Racova-Moi- 
care va lega 
petrolifer din 

rețeaua

torii 
început 
liniei 
110 KV 
nești, 
bazinul
Moldova cu 
de hidrocentrale de pe 
Bistrița.

(Agerpres)

ACTIVITATEA IDEOLOGICA
I

atribut esențial al rolului
PRODUCTIVITATEA
MUNCII ÎN
INDUSTRIA 
REPUBLICANĂ
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conducător al partidului
în activitatea partidului nostru, 

problemele muncii ideologice ocupă 
un loc deosebit de important. A- 
ceasta decurge din faptul că edifi
carea noii orînduiri solicită — din 
punctul de vedere al muncii ideo
logice — atit o activitate teore
tică, de sintetizare și generalizare a 
experienței construcției socialiste, 
cit și înarmarea maselor largi ale 
celor ce muncesc cu politica parti
dului, formarea și dezvoltarea con
științei lor socialiste. Modelarea 
omului nou, cu o conștiință 
morală înaintate, cu un larg 
zont de cultură, reprezintă un 
tor primordial in făurirea noii 
cietăți, știut fiind că cu cit
știința oamenilor este mai dezvolta
tă, cu atit ei participă mai activ la 
activitatea economico-socială, cu atit 
mai importante, mai rapide și mai 
înalte calitativ sint rezultatele pe

și o 
ori- 
fac- 
so- 

con-

S-o întîmplat 
la sonda 75 G

Cum e, băieți, viața pe șantier?
U __  u

Scăpat din strinsoarea ventilelor, jetul puternic de 
gaze aruncă din adincurile pămintului, la distanțe de 
sute de metri, nisip, apă, pietriș. Pericol. O singură 
scinteie și sonda ar fi devenit o uriașă torță. Opera
tori, mecanici, tehnicieni și ingineri din cadrul În
treprinderii de cimentări, operații și transporturi spe
ciale (I.C.O.T.S.) din Moinești sosesc urgent la fața 
locului. Amplificat de văile din jur, zgomotul asur
zitor făcea aproape imposibilă comunicarea prin viu
grai. Specialiștii hotărăsc : sonda trebuie „omorită". 
Sfidind pericolul, maistrul Nicolae Țăranu, operatorii

PICĂTURA DE CERNEALĂ
Gheorghe Axinte și Nicolae Tiboacă, mecanicul__ o.._ - - - ; :ț ' — ", --------1 Ni
colae Voinea, conduși de tinărul inginer Emil Nego- 
iță au trecut la acțiune. Cu ajutorul unor agregate 
puternice, ei au început să pompeze in sondă canti
tăți uriașe de apă și noroi de sondă.

Intre timp, primilor sosiți li se adaugă forțe noi, 
proaspete. Operațiunile sint preluate din mers de alți 
muncitori, comuniști, ca Mihai Apostol, Gheorghe 
Neamțu, Vasile Pleșa. La fiecare oră ei prepară și 
pompează prin gura sondei cite 15 vagoane de noroi.

Două zile și două nopți de luptă. Sonda tot nu ce
dează. Oamenii insă nu cedează nici ei. Nimeni nu se 
gindește la foame, la oboseală. Luptă in continuare. De 
abia in cea de-a treia zi erupția este stăvilită. Și de 
data aceasta învingători au fost oamenii. Datorită cu
rajului, dirzeniei și abnegației lor, sonda a fost sal
vată. Și de data asta, sondorii — acești oameni mi
nunați — s-au dovedit la înălțime, intr-o împreju
rare pe care ei insă n-o consideră deloc in afara 
obișnuitului profesiei lor. Tocmai de aceea am și ca
ligrafiat aici un gind bun, de stimă și prețuire pen-

Gheorghe BALTA

Cum să fie, ADEVĂRATA!
Pe Lotru, acolo unde 6 000 de constructori 

configurează detaliile finale ale celei mai mari 
hidrocentrale de pe rîurile interioare ale tării, 
luna ianuarie a marcat un început de an mai 
mult decit promițător. în primele două săptă- 
mini, avansamentele la excavațiile subterane 
s-au menținui la media zilnică de 90 metri li
niari, apoi viteza a crescut de la o zi la alta 
pentru ca in cele din urmă să se atingă o înain
tare de 126 metri liniari. Aceeași dinamică au 
înregistrai-o și lucrările de betonare a galeriilor, 
la care, după prima lună a anului, s-a înscris 
un procent de realizare mai puțin obișnuit : 
peste 130 la sută. Au fost tronsoane unde viteza 
de betonare a întrecut orice așteptări. Un exem
plu : tinerii din brigada lui ȘTEFAN ȚIMPEA 
de pe tronsonul Petrimanu-Olteț aveau de be
tonat, in luna ianuarie, 420 metri liniari de ga
lerie. Numai că ei și-au luat angajamentul în
drăzneț de a încheia betonarea nu în luna au
gust, așa cum este prevăzut in plan, ci in mai. 
Se zice că ziua bună se cunoaște de dimineață. 
Ei bine, din „dimineața" anului, cei 1118 metri 
liniari de galerie betonată numai in luna ianua
rie confirmă că ortacii lui Țimpea au pășit cu 
dreptul.

Toate acestea stau acum înscrise In statistici. 
Statisticile insă nu fac decit să comprime fapte 
de viață. Fapte ce se cer și ele cunoscute. Pen
tru a le cunoaște, va trebui să străbatem dru
murile de zeci și sute de kilometri ale șantie
rului. Și Ie vom străbate. Pe toate. Dar o vom 
putea face numai prin văzduh, cu ajutorul un
delor radio... Stăm, deci, in biroul comitetului 
de partid al grupului de șantiere și consemnăm 
convorbirile, prin radio, ale tovarășului secretar 
ION BOLNAVU.

ie- 
a 

ne

— Vom avea, la 
șirea din subteran 
schimbului întîi — 
anunță secretarul 
o discuție cu șefii 
loturi, acolo unde 
crează brigăzile
tineret... Va fi intere-

de 
lu
de

— Muncesc, mun
cesc bine. Astăzi, in 
primul schimb, viteza 
de înaintare a fost de 
4 metri liniari. E un 
succes ! Pentru asta 
le-am și făcut o sur
priză.

Spicuiri din raportul de seară
al brigăzilor de tineret de la Lotru

sânt. Tinerii au fă
cut, pur și simplu, 
minuni in luna ia
nuarie. Veți vedea...

Așa că iată-ne în 
preajma unei stații 
de emisie-recepție.

— Cerna, mă auzi ? 
Sint Voineasa II. Re
cepție.

— Ion Ștefănescu, 
șeful lotului. Vă as
cult.

— Ce-ți fac „mezi
nii" ?

— Despre ce-i 
ba ?

— Le dăm în 
mire noul club, 
clipă în 
teptăm 
„manșă" 
neretului 
șah.
- Și...
— Doi

rii noștri s-au căsă
torit. O să 
două nunți. Veniți și 
dumneavoastră ?

clipă îi 
la

a cupei 
la tenis

vor-

aș- 
prima 

ti- 
Și

altceva ? 
dintre Itinc-

avem

— Neapărat !
Un alt apel, o altă 

legătură, o altă voce.
— Mă înșel cumva 

sau dumneata ești in
ginerul Traian Sabău, 
șeful lotului Sterpu ?

— Nu vă înșelați, 
eu sint. Avem și noi 
vești bune pentru azi. 
Prima: azi a sosit în 
șantier un subinginer 
tînăr, 
L-am cunoscut 
de. E un băiat de is
pravă și o să-mi fie 
de mare ajutor.

— Vorba 
unde-s 
crește !

— Mai 
așteaptă 
lucrări 
doua : v ________
dimineață a urcat 
vansamentele pe 
leria Sterpu-Voineși- 
ța Nord la 5 metri 
liniari.

— Și a treia ?
— A treia este sem

nată de 7 oameni, 7

Leon Cucu. 
repe-

doi
aceea : 

puterea

ales
o serie 

dificile, 
schimbul

că ne 
de
A 

de 
a- 

ga-

lon STANCIU
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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toate fronturile construcției 
te. Acestor multiple sarcini 
punde activitatea ideologică, 
stituind astfel unul din cele 
portante mijloace ale partidului de 
transformare revoluționară a socie
tății, o modalitate esențială a exer
citării rolului său conducător.

Trecînd în revistă în modul cel 
mai succint principalele caracteris
tici ale activității ideologice a parti
dului nostru, trebuie să relevăm, de 
la bun început, că Ia baza ei se află 
concepția științifică despre lume a 
clasei muncitoare — materialismul 
dialectic și istoric, 
rind înrădăcinarea 
concepții în 
popor, formarea 
cialismului ca oameni 
înțeleagă 
obiective

Fidel 
clasicii 
conceput ... _____ ,_____ ,
dul o privește nu ca o culegere 
de dogme, ce ar trebui memo
rate și aplicate mecanic, ci ca o 
călăuză în acțiune, ca un instrument 
de cunoaștere a realităților in con
tinuă schimbare, în vederea justei 
soluționări a problemelor noi pe 
care le ridică viața. Tocmai in 
acest sens sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că „a fi cu adevărat 
marxist-Ieninist înseamnă a fi un 
explorator îndrăzneț și experimentat 
al drumului nou pe care îl deschide 
omenirii socialismul și comunismul, 
un cutezător vizionar al zilei de 
mîine pornind de la realitățile și ce
rințele arzătoare ale zilei de azi, 
precum și de la concluziile generali
zate pe pian teoretic ale experienței 
de ieri și de azi".

în orientarea și intensificarea 
întregii activități ideologice a parti
dului corespunzător necesităților 
dezvoltării României socialiste, un 
rol decisiv 1-a revenit secretarului 
general al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a imprimat, 
și in acest domeniu, înalta princi
pialitate comunistă, realismul, spiri
tul creator, intransigența revoluțio
nară ce-i sint proprii.

Munca ideologică este o parte in
tegrantă a activității partidului 
tru. Succesul ei, puterea de 
fluențare sint condiționate — 
o dovedește cu prisosință 
ța — de ancorarea puternică

socialis- 
le răs- 
ea con- 
mai îm-

partidul urmă- 
fermă a acestei 

conștiința întregului 
constructorilor so- 

capabili să 
și să folosească just legile 
ale dezvoltării sociale.
însuși modului în care 
marxism-leninismului au 
teoria revoluționară, parti-

nos- 
in- 

cum 
via

ta

realitățile specifice ale țării, de ra
portarea ei permanentă ia proble
mele și cerințele societății româ
nești și în primul rind la obiecti
vele și sarcinile distincte ale edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. întreaga activitate ideo
logică formează astfel o componentă 
esențială a exercitării rolului con
ducător al Partidului Comunist Ro
mân, un atribut propriu, organic le
gat de misiunea sa istorică asumată 
față de națiunea română.

Spiritul creator caracteristic acti
vității partidului nostru, capacitatea 
sa de a aborda problemele esenția
le ale dezvoltării societății românești 
in etapa actuală și de a elabora solu
ții originale, corespunzătoare reali
tăților specifice țării noastre, și-au 
găsit o strălucită expresie în hotă- 
ririle Congreselor al IX-lea și al 
X-lea, care au elaborat programul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate ln România. In lu
mina orientărilor stabilite de Con
gresul al X-lea, Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 a elabo
rat amplul program de educație co
munistă, pe care Conferința Națio
nală din iulie 1972 și l-a însușit pe 
deplin, considerindu-1 parte inte
grantă a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Referindu-ne doar la citeva exem
ple privind direcțiile In care se des
fășoară activitatea ideologică a 
partidului, să amintim că o parti
cularitate proprie țării noastre in 
etapa actuală constă în aceea că 
societatea socialistă multilateral dez
voltată se construiește în condițiile 
cînd România se află în stadiul de 
țară in curs de dezvoltare ; de aici 
sarcina specifică de a accelera dez
voltarea economico-socială, pentru 
a putea depăși acest 
ajunge, intr-o perioadă istorică 
lativ scurtă, în rîndul țărilor cu o 
economie avansată. în mod firesc, 
activitatea ideologică este chemată 
să contribuie la atingerea acestui 
obiectiv, făcîndu-1 pe deplin înțeles 
tuturor celor ce muncesc, mobilizîn- 
du-i la o muncă fără preget pentru 
creșterea puternică și perfecționarea 
forțelor de producție, folosirea su
perioară a tuturor resurselor națio-

stadiu și a
re-

Ada GREGORIAN
(Continuare in pag a Il-a)
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
c------------

Circulă o vorbă în secția 
a IU-a (montaj) a între
prinderii de mașini agri
cole „Semănătoarea" din 
București : promisiunea
dată e datorie curată. Asta 
vrea să spună : cuvintul 
dat trebuie întotdeauna 
respectat cu strictețe.

Nu s-ar putea spune că 
cei din secția a IlI-a nu 
sînt oameni de cuvînt. 
Dimpotrivă. Ce poate fi 
mai edificator în ace3t 
sens decît faptul că anga
jamentul luat de acest co
lectiv în 1973 peste sarci
nile de plan a fost realizat 
și depășit 7

Și, totuși, din angajamen
tul luat de secția a IÎI-a 
n-a fost realizat un indi
cator. Unul singur ! Des
pre ce este vorba ? Se an
gajaseră membrii acestui 
colectiv să reducă numărul 
de absențe nemotivate cu 
30 la sută față de anul 
precedent. Au reușit să le 
reducă cu... 26 la sută.

„Ei, și — ar putea spune 
cineva — ce-i cu asta 7 Au 
realizat ei sarcinile mate
riale propuse, concretizate 
în mașini care să lasă pe 
poarta întreprinderii 7 Au 
realizat. Atunci ? De ce să 
aruncăm o umbră asupra 
unui colectiv cu rezultate 
incontestabil bune numai 
din cauza citorva inși cer
tați cu disciplina 7

Este îndreptățită o ase
menea opinie 7 Să vedem...

★
Avem în față cîteva fișe 

de pontaj pe '73, puse la 
dispoziție de Ștefan Soti- 
rescu, economist în secțja 
a III-a. Total ore absen
tate nemotivat in secția a 
III-a : 8 062.

— Nu sînt mulți cei care 
lipsesc nemotivat, ne spu
ne tovarășul loan Cosma, 
secretarul comitetului de 
partid pe secție. Sînt nu
mai cițiva. Dar uite că, din 
cauza acestor cițiva, n-am 
putut raporta îndeplinirea

integrală a angajamentu
lui asumat. Am putea fi 
mulțumiți că ne-am reali
zat sarcinile materiale, fi
zice, dar nu sîntem pentru 
că, în definitiv, orele ab
sentate ar fi putut însemna 
depășiri productive. Sin- 
tem comuniști, nu ne pu
tem mulțumi cu jumătăți 
de măsură.

★
...Căutăm în secție pe

doare capul, altădată... 
Dar cîte „treburi" nu sînt, 
parcă dv. nu știți 7 Găsesc 
eu ce să spun...

— Și maistrul vă crede ?
— Nu prea... Dar îi spun 

și eu de fiecare dată că 
n-am să mai fac.

Un alt interlocutor : 
G. B., 25 de ani (Folosim 
numai inițialele numelor 
celor doi. pentru că nu sînt 
singurii „băieți veseli" din

Cum se face atunci că mai 
lipsiți... nemotivat 7

— Ei, am lipsit și eu, a- 
colo, o dată, de două ori...

— Știați de angajamen
tul colectivului — de care 
spuneți că vă leagă atîtea 
— in ce privește reduce
rea numărului de absențe 
nemotivate 7

— Cum să nu ! Dar ăla 
era un angajament pe În
treaga întreprindere.

„MKUL EGOISM" 
față în față cu 

generosul angajament
cițiva dintre cei cu mai 
multe „nemotivate". Sînt 
în majoritate tineri. Vin- 
joși, cu brațe puternice. 
Simpatici. Zimbitori. Și, 
mai cu seamă... sinceri.

N. P. are 20 de ani. Este 
utecist. S-a calificat ca 
vopsitor Ia școala profesio
nală a întreprinderii „Se
mănătoarea". De doi ani 
lucrează efectiv în produc
ție.

— Clștlgați bine în me
seria dv. 7 îl întrebăm.

— Da, eu sînt mulțumit.
— Chiar și în lunile în 

care lipsiți nemotivat 7
— Cum „nemotivat" 7 

Cine v-a mai spus și asta? 
Eu nu lipsesc niciodată 
fără motiv 1 Odată mă

această secție și, poate, nu 
sînt chiar ei capul răută
ților).

— De cît timp lucrați la 
„Semănătoarea" 7

— De vreo șase ani...
— Aveți ceva vechime. 

Cum v-ați acomodat cu 
locul de muncă, cu colegii? 
Aveți de gind să rămineți 
mereu aici 7

— Bineînțeles. Eu sînt 
om la locul meu. Sînt că
sătorit, am copil de cinci 
ani. Ciștigul e frumușel. 
Mi-am făcut și casă. De ce 
aș pleca de aici 7 Cind 
tragi cot la cot cu ceilalți, 
in fiecare zi, cum să nu te 
simți legat de colectiv 7

— „Cot la cot" ați zis 7

— Și pe dv. nu vă pri
vea 7

— Ba da, dar...
Fraza rămîne în suspen

sie. Zimbetul „sincer" se 
șterge. O atitudine-sim- 
bol pentru toți tinerii 
acestei secții, altfel sim
patici foc și care nu uită 
să spună că „ce dacă am 
absentat, planul s-a înde
plinit, nu 7“

Desigur, colectivul sec
ției a III-a și-a realizat — 
spre lauda lui — angaja
mentul material, sarcinile 
concrete. Dar asta cu pre
țul unor eforturi în plus. 
De ce în plus ? Este lim
pede : pentru că cineva 
s-a sustras cu sau fără 
bună știință — in mod

sigur insă, cu egoism ! — 
de Ia îndatoriri și altcine
va a trebuit să facă și 
ceea ce-i revenea de drept. 
De pe frunțile unor oa
meni (cei care nu absen
tează) au curs astfel
mai multe picături de
sudoare decît ar fi tre
buit. Este tributul de
efort pe care trebuiau 
să-1 dea cei cițiva care 
n-au venit la lucru. Poate 
că din pricina lor unii 
muncitori — tineri sau în 
virstă, cu familii sau fără, 
cu copii sau fără — au 
fost așteptați acasă mai 
mult decît ar fi trebuit. 
Pentru că treab^ care le 
revenea celor ce absentau 
trebuia făcută. Și au fă
cut-o ceilalți. Poate că, în 
sfirșit, unii muncitori au 
fost nevoiți să alerge mai 
mult decît ar fi trebuit, să 
se frăminte, să se zbată, 
pentru ca în fiecare zi să 
poată spune cu fruntea 
sus : ne-am realizat anga
jamentul, ne-am respectat 
cuvintul dat.

Nu, cei care n-au venit 
Ia lucru cînd era nevoie 
de ei, cînd, Împreună, cot 
la cot, trebuiau să treacă 
greutăți și să realizeze mal 
ușor izbînzi, n-au trișat 
doar colectivul (acesta 
i-a dibuit, dar în focul 
muncii, s-a făcut că-i ig
noră). S-au trișat. în pri
mul rind, pe ei înșiși. 
Și-au înșelat propriile con
științe. Pentru că, înainte 
de toate, este o îndatorire 
elementară față de propria 
conștiință de a pune um."- 
rul, cu toată puterea de 
care ești în stare. Ia reali
zarea operei — mare sau 
mică — Ia care ești anga
jat împreună cu întregul 
colectiv. O îndatorire ele
mentară de la care nimeni 
nu are dreptul să se sus
tragă.

Ion POPA

Dreptul 
de a judeca

Intr-o ^recentă adunare de partid 
dintr-o întreprindere brasoveană 
s-a discutat despre unele abateri 
de la înaltele exigențe ale moralei 
socialiste, de care se făcuse vino
vat un inginer. La un moment dat, 
unul dintre cei mai vechi șf mai 
stimați muncitori din atelier a în
trebat :

— Cu ce drept tovarășul X. țti- 
indu-se cu conștiința atit de încăr
cată, si-a mai permis să judece 
abaterile altora, în calitatea, pe 
care i-a încredințat-o colectivul, de 
membru al comisiei de judecată pe 
întreprindere 1

Toți se așteptau ca, la această 
întrebare, care suna ca un verdict, 
cel interpelat să răspundă printr-un 
sincer cuvint autocritic. Sau, mă
car, să tacă rușinat. Dar nu, el n-a 
tăcut, nici nu si-a făcut autocritica, 
ci a răspuns pe un ton de o pedan
terie agresivă :

— Oare i se poate cere cuiva 
care judecă valoarea unui roman, 
unui tablou sau unui cintec să fie 
el insusi scriitor, pictor sau com
pozitor ?

Era un răspuns aberant, desigur, 
dar exprima o anume mentalitate, 
tot mai rar întilnită, ce e drept, dar 
care, tocmai de aceea, se cuvine cu 
mai multă fermitate combătută. 
Căci bătrinul muncitor, care pusese 
amintita intrebare-verdict, expri
mase un adevăr profund : dreptul 
de a judeca pe alții nu poate fi 
considerat o simplă sarcină admi
nistrativă, nici o atribuție cu ca
racter „estetic", ci o înaltă învesti
tură civică și etică, învestitură ce 
se cere fundamentată zi de zi nu 
numai prin justețea judecăților 
emise, ci și prin întreaga compor
tare a celui ce judecă, prin fizio
nomia sa morală.

Victor BIRLADEANU

Cel ce crede că

tn cabinetul președintelui 
unei instanțe judecătorești, 
doi soți, în pragul divorțu
lui :

— De ce vă despărțiți 7
Ea — că n-ar vrea. El :
— Nu-i mai corespund. 

E mai cultă decît mine...
— Cum așa 7
— Eu am numai patru 

clase.
— Și dumneaei 7
— Șapte.
Nu o să comentăm nese

riozitatea motivului ca ata
re. Poate că o asemenea 
manieră de a te angaja pe 
drumul despărțirii nici nu 
este mai imorală decît cea 
în care, luînd hotărîrea cu 
tot atîta superficialitate, 
începi să înscenezi drame 
inexistente și să împroști 
imputări mincinoase, de 
multe ori de comun acord, 
numai . pentru a satisface 
— formal ! — rigorile pro
cedurii. Dar, cum spuneam, 
nu puerilitatea declarației 
merită să o comentăm, ci 
ce s-ar putea ascunde In 
spatele ei. Cum e posibil 
ca un om, un bărbat, să-și 
proclame, cu atita dezin
voltură, din proprie iniția
tivă, inferioritatea ? în ca
zul dat — inferioritatea 
față de nevastă. Am bănuit 
că alțcâva s-ar ascunde sub 
nonșalanța resemnării. Pe 
alt teren și pe alt limbaj 
trebuia să se simtă el ații 
de deștept incit să-i vină 
ușor să afirme contra
riul. Ca avarul ce pozează 
în sărac. Era liniștit recu- 
noseîndu-și sărăcia pentru 
că se știa, în taină și în 
concepția lui, mai bogat. 
Pe ce „comori" se simțea 
că șade Gh. L. 7

Curiozitatea dezghiocării 
acelei replici aparent gra
tuite ne-a prilejuit o scurtă, 
dar interesantă, incursiune. 
Am reîntilnit, la rangul de 
cult exacerbat, un gind 
care aparține oricui, dar pe

care fiecare îl prelucrează 
și-1 aplică în propriul său 
stil moral. E vorba de ob
sesia de a-ți trăi viața. 
Iată partida in care Gh. L. 
se consideră că a ciștigat 
mai mult decît El. L. : „ea 
cu ale ei, eu îmi trăiesc 
viața'1 !

Dar există oare cineva 
care nu-șl trăiește viața" ? 
Fiece om e preocupat să-și 
consume cît mal intens, 
cit mai marcat, stocul

prit-o pe El. L, și i-a 
spus :

— Ce mai faci, coană 
L. 7 Zi-i bre și mata băr
batului să nu mai vină cu 
femei străine, cînd lipsești 
de acasă, așa,., în văzul 
lumii.

în ciuda veninului picu
rat in ureche, nevasta se
sizată a respectat recoman
darea ad-litteram. Adică 
și-a sfătuit calm bărbatul 
să fie mai discret și să nu

Poate că Gh.L. n-ar fi re
marcat-o la bibliotecă, 
lăcaș către care nu suferea 
atracție, dar un incident i-a 
atras atenția asupra noii 
angajate. Anume, că nevas
ta celui de care depindea 
problema culturală a venit 
s-o tragă de păr. Eliberată 
prin scandal de oHW- 
gațiile „de recunoștință", 
V.N. s-a „combinat" cu 
eroul nostru cel simplu- 
simplu, dar chipeș. Ar

care două zile... Curînd și 
această mică satisfacție i-a 
fost anulată ; bibliotecara 
a fost promovată în alt 
post : controlor tehnic de 
calitate !

între timp și viața de 
familie, ca și răbdarea 
membrilor acesteia se mai 
schimbaseră. Escapadele 
grevau nu numai asupra 
bugetului Ia bilete, ci și 
asupra contribuției finan
ciare la întreținerea casei.

FAMILIA PE ECRANUL PANORAMIC

Cine păstrează paharul curat?
acelui rezervor de com
bustibil, umplut o sin
gură dată. Formula e- 
nunțată în chip de de
viză aparține insă numai 
celor cărora, lipsiți de alte 
idealuri, goi de voință, 
FĂRĂ NICI UN ELAN AL 
AUTODEI’AȘIRII. nu le 
rămîne decît un consum in 
sine al existenței Vegeta- ' 
tiv, spre liniștirea instinc
telor. Prin ciudata jude
cată a limbii, calificativul 
de a-și fi trăit viața apar
ține exact celor ce nu și-au 
trăit-o.

Gh. L. a început să-și 
„trăiască viața" prin anul 
1964. Adică atunci credem 
că a trecut el pragul 
dintre micul și mareîe pă
cat, dintre greșeala întîm- 
plătoare și greșeala pro
gramată, dintre slăbiciune 
și viciu. Intr-o zi. o veci
nă, cu vizor la ușă, a o-

mai aducă musafire... în 
văzul lumii. Lăsăm măsu
ra luată fără comentarii ; 
nu putem pleda nici pen
tru trintitul cratiței în cap 
și nici pentru intentarea 
divorțului de pe urma u- 
nei asemenea informații. 
Cert este că, in acea îm
prejurare, Gh. L. a avut re
velația vieții lui ce se 
scurge searbăd. Poate că, 
pe un alt bărbat, indife
rența soției l-ar fi mistuit 
mai puternic decit orice 
scandal, aducîndu-1 pe ca
lea cea bună. Gh. L. a ac
ceptat însă sfatul în înțe
les propriu, a început să 
fie mai discret, dar mai 
destrăbălat.

După cîteva aventuri, a 
cunoscut-o pe V.N. Femeie 
fatală. Parcursese, in nu
mai cîteva luni de carieră in 
fabrică, drumul de la în
grijitoare la bibliotecară.

trebui să notăm aici că 
noul amor a îmbogățit inr 
trucîtva orizonturile gene
rale ale bărbatului vivant. 
Dar n-o facem deoarece, 
chiar dacă Gh.L. a de
venit responsabil cu bile
tele la spectacole, misiunea 
lui s-a sfirșit cu o lipsă in 
gestiune de 10 000 de lei. 
Prietenia cu bibliotecara 
costa. Și nu numai prie
tenia, ci întregul mod de 
viață. Simțindu-se tot mai 
„realizat" pe drumul apa
rentei trăiri intensive a 
vieții, Gh.L. și-a îndesit 
și substanțializat inclusiv 
ieșirile cu prietenii la „un 
pahar".

După încurcătura ges
tionară, fostul responsabil 
cu biletele n-a mai avut 
trecere la persoana respec
tivă. Degeaba iși făcuse 
fișă la bibliotecă, degeaba 
schimba volumele la fie-

Cum aceasta era tot mai 
simbolică, au început repro
șurile, iar reproșurile s-au 
transformat în scandaluri.

Eșuat în ultima aventură, 
privit rece acasă, nereali
zat pe nici un alt plan, 
Gh.L. s-a mulțumit cu 
combinații tot mai de 
proastă calitate (chiar pe 
propriile-i criterii) și, în 
final, a alunecat spre pro
miscuitate. De data aceas
ta, divorțul l-a cerut 
soția.

Pentru că, n-am precizat, 
discuția aceea de la în
ceputul articolului a fost 
purtată cu mulți, mulți 
ani înainte. între două 
escapade, Gh.L. încercase 
și divertismentul unei des
părțiri în drept. Pe vremea 
cînd te duceai să divorțezi 
cum te duceai să cumperi 
gaz, i-a dat mina să 
Încerce cu un motiv pueril.

Președintele, om cu simțul 
răspunderii, l-a liniștit. 
Dar șansa revitalizării fa
miliei a fost nesocotită de 
cei doi membri ai cuplului 
conjugal, care s-au complă
cut în acel modus vlvendi 
pe care și-1 conturaseră 
singuri. Respectiv modul de 
a trăi in compromis. Fără 
să observe că de la compro
mis la promiscuitate nu 
sint mulți pași. Fără să se 
înțeleagă i diferența dintre 
armonie și cirdășie.

Acum un an, cind se ju
deca un cunoscut proces 
al hoților de draperii 
(grupul de infractori și 
infractoare ce avuseseră 
„ingenioasa" idee să fure 
perdelele de la ușile blocu
rilor). un bărbat batea cu 
deosebită insistență arhi
vele. Se interesa, de două 
ori pe săptămină, cînd se 
redactează sentința de con
damnare. Era soțul uneia 
din inculpate și se grăbea 
să pună mina pe actul 
care să-i faciliteze divorțul. 
Deși știuse de furturi. 
Deși se înfruptase din va
loarea activității ilicite. 
Deși acceptase compro
misul.

Căsătoria bazată pe com
promisuri morale e o con- 
trucție din mucava. Nu 
pledăm pentru intoleranță. 
Soții sînt primii care tre
buie să dovedească răb
dare, clemență, înțelegeri
le față de abaterile celui
lalt. Chiar marile păcate 
pot fi iertate în căsnicie. 
Cu o singură condiție : 
îngăduința să ducă la în
dreptare, înspre etică, și 
nu să deschidă porțile 
persistenței in imoralitate. 
Ea, căsnicia, e ca un pa
har. Un pahar din care 
beau zi de zi. două per
soane și urmașii lor. Pa
harul trebuie păstrat curat.

Sergiu ANDON

lumea
Judecind după repe

tatele eșecuri ale me
diocrității — vorbim 
despre propriile ei e- 
șecuri și nu despre 
cele provocate de ea 
— se pare că „dulcea 
linie a mijlocului" nu 
mai este deloc profita
bilă pentru cei ce o 
adoptă. Tot mai impe
rioasa necesitate de a 
se stabili omul potrivit 
la locul potrivit — nu 
numai din condiționa
rea eficienței dar și 
din stabilirea unei co
laborări și mal intime, 
și mai strînse din
tre om și cauză — o- 
bligă mediocritatea să 
bată în retragere. Sep
tuagenarul inventator 
Iosif Lisovski, tehni
cian de înaltă califi
care la Întreprinderea 
„1 Mai-Ploiești", îmi 
spunea deunăzi : „Co
muniștii din țara asta, 
neconstruind nimic, 
nicăieri, mediocru, 
nu pot tolera medio
critatea". Logica lui 
mi se pare de fier: 
Dacă nimic din ceea 
ce ne propunem și rea
lizăm nu poate fi me
diocru, dacă • locului 
potrivit trebuie să i se 
ofere omul potrivit, ce 
fac mediocrii 7 Căci, 
slavă domnului, mai 
sînt încă destui, știm 
bine asta, și stirpirea 
mediocrității nu se 
poate face de la o zi 
Ia alta. Dulcea, insi
nuanta, „pașnica" me
diocritate devine un 
adevărat pericol social 
cînd capătă alura a- 
gresivității. Dintre toa
te ipostazele ei, medio
critatea cu aplomb, 
mediocritatea cu pre
tenții, mediocritatea 
care se bate cu pum
nul in piept, sau mai 
exact : mediocritatea 
agresivă mi se pare a 
fi cea mai de nesupor
tat.

Parcă vrînd cu tot 
dinadinsul să ilustreze 
principiul conform că
ruia unii aspiră cu 
toată ardoarea la ațin-

începe cu el...
gerea nivelului supre
mei lor incompetente, 
unul dintre cunoscuții 
mei, om de altfel des
tul de capabil intr-un 
anume domeniu al 
muncii, a ținut sus și 
tare să fie promovat 
în altă muncă in care 
i se părea lui — și, 
din păcate, li s-a părut 
și altora — că ar fi 
tocmai locul potrivit 
pentru el. Și-a pregă
tit cu meticulozitate 
ascensiunea, dovedin- 
du-se imbatabil la 
datul din gură prin 
ședințe, la observa
ții critice făcute la 
început pe un ton 
pertinent, iar apoi pe 
unul din ce în ce mai 
agresiv, lăsind clar să 
se înțeleagă că dacă 
i s-ar da lui pe mină 
sectorul rîvnit toate 
ar merge strună, căci 
el nu și-ar precupeți 
forțele, căci el n-ar 
tolera mediocritatea, 
căci el ar fi gata să 
răspundă „cu capul" 
de reușită sau nereu
șită. Și l-au pus. Cîte
va luni a dus-o des
tul de bine criticind 
ce-au făcut ceilalți 
înaintea lui. Apoi, 
cind a început să fie 
întrebat despre pro
priile lui realizări a 
mai ținut-o un timp 
lamentindu-se cu greu
tatea moștenirii. Avea 
insă o grijă sfintă 
să-și laude fiecare 
„sfîriiac" pe care îl 
producea de parcă cu 
el ar fi început lumea 
și de la el încolo se 
termina cu prostia. Pe 
la ședințe deprinsese 
arta de a dirija firul 
criticii spre ceilalți, 
folosind causticitatea 
ironiei, și, mediocru 
fiind, dar nu orice 
fel de mediocru „dul
ce", ci unul cu a- 
plomb, cu pretenții și 
cu coate ascuțite, se 
menținea mereu în a- 
tac, socotind că asta 
e cea mai bună a- 
părare.

Pînă într-o zi cînd

cei ce l-au pus acolo 
au început să-1 cheme, 
din ce în ce mai des 
și din ce în ce mai 
concret, la raport. E- 
șecurile se cam în
grămădiseră : treaba 
mergea mai prost ca 
înainte și se apropia 
propriul lui eșec de 
om care, deși, poate, 
potrivit la alt loc, își 
atinsese nivelul su
prem al propriei in
competente.

Și a trebuit să vină 
și deznodămintul. A 
amenințat de cîteva 
ori cu demisia, pasă
mite fiind „neînțe
les", dar a avut gri
jă să nu și-o dea 
niciodată. Apoi, într-o 
zi, a fost pur și sim
plu... demisionat. As- 
ta-i o formă mal sub
tilă a datului afară, 
un eufemism al cu
rățirii locului de lău
dăroșenia sterilă șl 
găunoasă, dar impor
tant e că „potrivitul la 
nepotrivit" a fost ne
voit să-și strîngă ca
trafusele și să plece.

Acum se duce pe la 
prietenii din tagma Iul 
să le plîngă pe umeri, 
își joacă cu patos ro
lul de victimă. Dar 
și-a uscat repede la
crimile, căci a ochit un 
alt locșor „potrivit" șl 
se pregătește să-1 
atace.

Nu, hotărît lucru, 
stirpirea mediocrită
ții nu este deloc ușoa
ră. în promovarea ei, 
atunci cind este fie și 
doar intuită, ar trebui 
să se procedeze ca la 
verificarea cinstei ges
tionarilor. Are antece
dente în datul „în 
bară" să stea în banca 
ei. Că și așa, banca 
asta se tot îngustează, 
se tot strimtează și de 
pe la dulcele mijloc o 
ia tot mai spre coadă, 
spre a se pierde, neîn
doielnic, în negurile 
trecutului.

loan 
GR1GORESCU

POȘTA RUBRICII
• GREȘELILE. Ca de cele mai 

multe ori. in scrisorile sale, Ion 
Mercioiu.'din Tg. Jiu, caută, la gre
șelile oamenilor, partea de vină ce 
revine educației, părinților. în plus, 
am observat in ultima sa corespon
dență și următoarea exclamație : 
„Ce plăcut ar fi fost dacă episodul 
era urmat de alte fapte bune, ca 
duminica aceea de toamnă, splen
didă și frumoasă !“. Ați reținut că 
e vorba de o stare morală poziti
vă, urmată de „răsturnarea" cadru
lui prin voia... răuvoitoare a cuiva. 
Trăim împreună cu cititorul gor- 
jean regretul pentru cele descrise 
și desprindem o învățătură. Anu
me, că noi .înșine ne mobilăm sce
na vieții. Decorul ei poate fi tom
natic sau primăvăratic, arămiu, în
florat sau mohorit, insă lumina 
care pune în evidență totul, care 
unește în aceeași emulsie de viață 
fundalul, arlechinii, panourile și 
actorii, e alcătuită din propriile 
noastre fapte. Pină și culoarea zilei, 
savoarea peisajelor, totul poartă 
pecetea comportărilor noastre. Bu
ne sau rele. Noi sintem creatorii 
atmosferei pe care o respirăm. 
După cum ne purtăm, așa o avem.

• NEPLĂCUTE. Trebuie să pu
blicăm și fapte neplăcute 7 Nicolae

Achim, din Sebeș-Alba, e de părere 
că da. Dar, în afara acestui interes 
educativ general, nici n-am putea 
ocoli umbrele fără a încălca, noi 
înșine, o regulă fundamentală a 
moralei noastre : adevărul. Se zice: 
„Adevărul este membru de partid" 
și se exprimă astfel întreaga des
chidere a comuniștilor către reali
tate, repulsia lor pentru cocoloșiți, 
vigoarea realismului lor. Această 
veritabilă foame de adevăr nu este 
o predispoziție în sine sau o tră
sătură abstractă, ci consecința lu
cidității necesare pentru o operă 
de asemenea amploare cum este 
transformarea lumii.

• O SECUNDA ! S. Nicolae — 
București : S-așteptăm chiar 40 de 
ani ca să ne mai scrieți ? N-ar fi 
nimic, dar pînă atunci veți ieși nu 
numai dumneavoastră la pensie, 
loan Podara — Hunedoara : In
tr-adevăr, cititorii ne trimit opi
niile lor pe teme de morală cu spe
ranța că apropie, cu fiecare sem
nătură în plus, viitorul. Teodor 
Biirlacu — Pitești : Toți cei vino- 
vați au primit sancțiunile cuve
nite. Gheorghe Iliescu — Craiova : 
Răspundem pe puncte, întrebărilor 
dv : pct. 1 și 2 — de îndată ; pct. 
3 — nu ; pct. 4, lit. a — nu ; pct. 
4, lit. b — e cercetat ; pct. 4, lit. c 
— nu ; pct. 4, lit. d — da.

(Urmare din pag. I)

nale, ridicarea eficienței economice.
Una din cuceririle socialismului in 

țara noastră este instaurarea unui 
democratism consecvent. Caracte
ristic pentru societatea româneas
că este că acest democratism s-a 
realizat și se realizează într-un pro
ces, în cursul căruia garantarea exer
citării drepturilor și libertăților de
mocratice se îmbină cu cristalizarea 
formelor menite să favorizeze parti
ciparea maselor celor mai largi la 
conducerea și rezolvarea treburilor 
obștești. Activitatea ideologică este 
condusă și orientată de partid tocmai 
spre stimularea acestui proces ; me
nirea ei este să explice superiorita
tea democrației noastre socialiste, 
să-i facă pe deplin conștient! pe toți 
cetățenii țării de drepturile și înda
toririle ce le revin, să determine 
efectiva lor participare la activitatea 
de conducere, pe toate treptele orga
nizatorice, valorificarea integrală a 
cadrului instituțional creat in acest 
scop prin asemenea forme specifice 
cum sînt adunările generale ale oa
menilor muncii, comitetele și consi
liile oamenilor muncii, consiliile de 
control muncitoresc și comisiile pe 
probleme etc.

Este bine cunoscut că în România 
conviețuiesc de secole români și 
oameni de alte naționalități — 
maghiari, germani, sîrbi și alții — 
muncii lor comune datorîndu-li-se 
tot ce s-a făurit in decursul timpu
rilor pe meleagurile patriei. Politica 
partidului de realizare a deplinei 

egalități în drepturi a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, a asigurat întărirea unității 
întregului popor in lupta pentru so
cialism. Activitatea ideologică, por
nind de la această particularitate 
proprie României, are ca scop con
tinua întărire a frăției și solidarității 
dintre oamenii muncii români și cei 
aparținînd naționalităților conlocui
toare. combaterea oricăror manifes
tări de naționalism și șovinism, ci
mentarea indestructibilă a unițățli 
lor, participarea tot mai activă a tu
turor celor ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate, la munca pen
tru prosperitatea patriei comune.

O necesitate stringentă pentru îna
intarea societății românești pe calea 
socialismului și comunismului este 
așezarea relațiilor sociale pe temelia 
principiilor eticii și echității socia
liste, înrădăcinarea principiilor co
muniste de muncă șl viață. Răspun- 
zind acestei necesități, partidul a 
elaborat Proiectul de norme ale vie
ții și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste — adevărat cod 
moral al conduitei In societatea noas
tră, care, după aprobarea de către 
Congresul al XI-lea al partidului, 
urmează să devină parte integrantă 
a statutului și programului partidu
lui. Explicarea aprofundată a conți
nutului și semnificației acestor nor
me, in așa fel incit ele să fie însu
șite de către toți cei ce muncesc și 
aplicate în activitatea lor de zi cu 
zi, în producție, în societate, în fa
milie, combaterea oricăror mentali
tăți sau atitudini străina moralei so

cialiste — iată un obiectiv major și 
permanent al activității ideologice.

Din toate acestea rezultă că acti
vitatea ideologică, pentru a fi cit mai 
eficientă, trebuie să fie indisolubil 
legată de viața țării, de problemele 
specifice, distincte, ale mersului 
înainte al societății românești, să 
ajute întregul popor in înțelegerea 
proceselor și fenomenelor proprii 

ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ
fiecărei etape și totodată în cunoaș
terea aprofundată a politicii parti
dului, a direcțiilor de acțiune și a 
sarcinilor pe care el le trasează. 
Axarea pe specific se impune nu 
numai pc plan național, ci și la 
scara fiecărui județ, oraș sau co
mune, a fiecărei întreprinderi, uni
tăți agricole, instituții, Incit oame
nii să înțeleagă nu numai sarcinile 
generale puse de partid, dar și ce 
anume au de făcut la locul lor de 
muncă, cum trebuie să acționeze 
concret pentru a le îndeolini. Ex
periența organizațiilor de partid 
dovedește cu prisosință că tocmai in 
acest fel propaganda acționează ca 
un autentic instrument în slujba 
realizării politicii partidului. Dim

potrivă, o propagandă generală, ab
stractă, ruptă de realitățile concrete 
ale etapei actuale, de cerințele fie
cărui colectiv, alunecă inevitabil în 
formalism, se condamnă singură la 
sterilitate.

Instrument de preț al partidului in 
înfăptuirea politicii sale interne, ac
tivitatea ideologică este menită tot
odată să sprijine politica sa interna

țională, să facă larg și temeinic cu
noscute în țară și peste hotare pozi
țiile pe care se situează și răspun
surile pe care Ie dă problemelor ce 
confruntă lumea contemporană, con
tribuția adusă la soluționarea aces
tor probleme, corespunzător interese
lor poporului român și ale tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Este bine cunoscut că in politica sa 
externă, partidul nostru pornește de 
la realitățile epocii, de la analiza ra
portului de forțe pe plan mondial — 
analiză care evidențiază, ca o trăsă
tură dominantă a lumii contempora
ne, creșterea fără precedent a influ
enței socialismului, afirmarea puter
nică și diversificarea largă a forțe
lor progresului și păcii, îngustarea 

considerabilă a sferei de acțiune a 
imperialismului. De aceea este firesc 
ca activitatea de propagandă să în
fățișeze corect acest raport de forțe, 
schimbările care au intervenit, ofen
siva forțelor socialismului și păcii, 
cărora le corespunde, pe plan ideo
logic, ofensiva ideilor progresiste, 
democratice.

Slujind adincirii și consolidării 

prieteniei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste — obiectiv ce 
se află statornic în centrul politicii 
internaționale a României — activi
tatea ideologică a partidului relie
fează succesele obținute de aceste 
țări pe plan, intern, ca și acțiunile 
și inițiativele lor constructive in do
meniul politicii internaționale, mili
tează pentru cauza unității țărilor 
socialiste, relevă însemnătatea pe 
care o are promovarea unor relații 
de tip nou pentru întărirea acestei 
unități, ca Și pentru creșterea presti
giului socialismului în lume.

Totodată, propaganda iși face un 
titlu de cinste din a sluji politica 
partidului de întărire a relațiilor de 
solidaritate internaționalistă cu toa

te partidele comuniste și muncito
rești, de dezvoltare a relațiilor cu 
noile state care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, cu mișcă
rile de eliberare națională, de extin
dere a colaborării cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, in spiritul coexistenței 
pașnice, de promovare a unor rapor
turi noi, democratice, Întemeiate pe 
egalitate în drepturi între toate sta
tele, în interesul dezvoltării procesu
lui de destindere și al consolidării 
păcii.

Este știut că țările socialiste, avlnd 
trăsături fundamentale comune — 
puterea politică a clasei muncitoare, 
proprietatea socialistă asupra princi
palelor mijloace de producție, înlătu
rarea exploatării omului de către om 
și a claselor exploatatoare, dez
voltarea economico-socială corespun
zător intereselor celor ce muncesc — 
sînt confruntate, în virtutea particu
larităților lor economice, politice, so
ciale, culturale, cu numeroase pro
bleme specifice, care reclamă moda
lități de rezolvare diferite de la țară 
la țară, inclusiv un mod specific de 
desfășurare a muncii ideologice- 
educative. Stabilirea de-sine-siătă- 
loare de către fiecare partid a aces
tor modalități, a politicii de urmat 
in toate domeniile este o necesitate 
imperioasă, decurgind nu numai din 
principiul autonomiei partidelor, dar 
și din faptul că In fiecare (ară parti
dul respectiv cunoaște cel mai bine 
realitățile naționale, și ca atare este 
cel mai in măsură, să decidă și să 
acționeze eficient.

Preocupîndu-se de sintetizarea pro
priei sale experiențe, P.C.R, studia
ză. totodată, cu deosebită atenție ex
periența celorlalte partide comuniste 
și muncitorești, a celorlalte țări so
cialiste ; organele de conducere ale 
partidului apreciază ceea ce este util 
și poate fi preluat și aplicat, cores
punzător particularităților și cerințe
lor specifice României. în acest spi
rit, partidul nostru s-a pronunțat și 
se pronunță statornic pentru schim
buri de experiență, pentru contacte 
și intilniri, concepute ca prilejuri 
pentru schimburi libere de păreri și 
consultări, in spiritul respectului to
vărășesc, al normelor de relații fi- 

' rești între partide autonome și egale 
în drepturi. Importanța acestora 
decurge din faptul că permit cunoaș
terea experienței deosebit de bogate, 
acumulate In condițiile imensei di
versități de situații in care acțio
nează partidele comuniste, contri
buie la dezvoltarea teoriei revoluțio
nare, care în condițiile de azi nu 
poate fi decit emanația gîndirii și 
experienței tuturor partidelor, opera 
colectivă a mișcării comuniste.

Integrarea organică în ansamblul 
activității partidului, legarea indiso
lubilă de particularitățile specifice 
naționale, spiritul creator, Înnoitor, 
iată trăsăturile pe care partidul le 
imprimă perseverent întregii sale ac
tivități ideologice. Este chezășia că 
aceasta va fi mereu mai rodnică, își 
va aduce o contribuție tot mai mare 
la accelerarea înaintării României pe 
calea socialismului și comunismului.

z
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COMUNIȘTII N-AU ACCEPTAT c

FORMULA „CAUZELOR OBIECTIVE"
Preocupate de a asigura îndeplinirea integrală zi de zi, lună cu 

luna, a planului și angajamentelor asumate în marea întrecere socia
listă, organizațiile de partid din întreprinderi analizează sistematic 
măsurile ce se impun la fiecare loc de muncă pentru punerea în va
loare a tuturor resurselor umane și materiale de care dispun unită
țile economice. Firesc, acolo unde se ivesc rămîneri in urmă, comu
niștii acționează operativ pentru lichidarea cauzelor care le-au generat 
și recuperarea restanțelor. Publicăm astăzi două relatări ale cores
pondenților „Scinteli", care relevă preocupări concludente ta această 
ordine de idei.

BRAȘOV. La întreprinderea de 
unelte și scule a avut loc recent o 
adunare 
dical ți 
cauzelor 
nilor de 
stabilirii 
rea grabnică a restanțelor. Asistînd 
la adunare, am reținut deopotrivă 
spiritul constructiv și concret în care 
au fost relevate neajunsurile din or
ganizarea producției, cît și propune
rile făcute pentru ■ remedierea lor in 
cel mai scurt timp. Iată succint cite- 
va opinii, exprimate în adunare, care 
au ca numitor comun hotărîrea de 
a înlătura, pe baza unei mature 
chibzuințe, orice piedică a bunului 
mers al producției, a îndeplinirii rit
mice a planului.

Inginer Aurică Achinescu, șeful 
secției forje, spunea : „Avem un co
lectiv inimos și închegat, care ne dă 
garanția ieșirii din această situație 
trecătoare. Redresarea actualei situa
ții este condiționată însă, după păre
rea mea, de cițiva factori :

• asigurarea grabnică a materia
lelor necesare ;

• statornicirea unei colaborări mai 
strinse între secții și servicii ;
• punerea în valoare a unor ca

pacități nefructificate încă și, în 
sfirșit, o mai mare atenție calificării 
oamenilor".

Ing. Mircea Sipoș, șeful secției 
prelucrări, opina la rîndul său : „Se 
impun măsuri neîntirziate pe linia 
optimizării ți corelării tuturor 
cităților de producție prin :

• reamplasarea unor utilaje 
lăturarea strangulărilor.

• generalizarea schimbului 
extinderea schimbului III.

Gheorghe Matiaș, locțiitor al se
cretarului organizației de bază din 
aceeași secție, sublinia 
organizării asistenței 
te schimburile și la 
de muncă, întrucît 
urmă a fost cauzată 
ateliere și linii întregi au fost lip
site în schimburile II ți III de în
drumare tehnică.

Mai mulți participanți la dezbateri, 
între care loan Ionuț, inginer-șef, 
maiștrii Mihai Cotler și Miluță Cos- 
tache, au criticat manifestările de 
indisciplină, concretizate, între al
tele, in absențele ți învoirile față de 
care comuniștii nu au luat întotdea
una o atitudine suficient de fermă și 
n-au folosit toate formele muncii 
politice de masă pentru crearea u- 
nei opinii de mjisă împotriva acelora 
care nu-și fac datoria.

într-un mod la fel de constructiv, 
curajos ți optimist au vorbit toți

a activului de partid, sin- 
U.T.C., consacrată analizării 
neîndeplinirii tuturor sarci- 
plan pe luna ianuarie și 
de măsuri pentru recupera-

cei care au luat cuvintul. Ascultîn- 
du-le gindurile am rămas cu cre
dința că actualele greutăți prin 
care trece colectivul I.U.S. Brașov 
vor fi depășite și nu peste mult

trei zile. La această situație a con
dus și neatenția unor salariați în 
exploatarea instalațiilor, lipsa unei 
asistențe tehnice corespunzătoare pe 
toate schimburile, care determină 
frecvente oscilații ale presiunii ae
rului tehnologic. Vom pune capăt 
unor asemenea stări de fapt și vom 
recupera răminerile în urmă".

„înscrierea producției pe o 
curbă mereu ascendentă trebuie să 
constituie nu numai o obligație pro
fesională, dar șl o chestiune de o- 
noare pentru întregul nostru colec
tiv, spunea în cuvintul său opera
toarea Maria Mihăilă. Există toate

cerute pentru flecare etapă de plan. 
Numai astfel vom înlătura situația 

din luna ianuarie cînd, 
I, am avut gol de fire, în 
II-a eram suprasaturați 
materie primă pentru ca, 
a IlI-a să avem iarăși

capa-

ți în-

II ți

necesitatea 
tehnice în toa- 
toate locurile 
rămînerea in 

și de faptul că

În două mari unități economice, adunările 

activului de partid au supus unei analize exigente 
cauzele neîndeplinirii planului pe luna ianuarie 

și au adoptat măsuri pentru lichidarea 
tuturor restanțelor

timp el se va situa din nou printre 
colectivele prestigioase ale munici
piului Brașov. Dar aceasta va de
pinde și de modul în care el va fi 
sprijinit de centrala industrială ma- 
șini-unelte, mecanică fină și scule, 
de Ministerul Construcțiilor de Ma
șini Grele.

PIATRA NEAMȚ. Colectivul Com
binatului de fire și fibre sintetice 
din Săvinești a rămas dator econo
miei naționale cu 568 tone melană, 
zeci de tone de rețele cord și alte 
produse care reprezintă aproape 20 
la sută din planul pe luna ianuarie. 
De îndată ce s-a constatat această 
situație nedorită au fost convocate 
adunări deschise ale organizațiilor 
de partid pentru analizarea cauze
lor care au determinat rămînerea în 
urmă și stabilirea măsurilor ce se 
impun pentru recuperarea restanțe
lor.

Răsfoind carnetul de ______
de la aceste adunări, transcriu 
primul rînd hotărîrea adoptată 
comuniști și ceilalți chimiști de 
secțiile de melană, de a recupera 
fiecare lună circa 80 tone melană 
in stare umedă și uscată care, pină 
acum, era trecută la deșeuri. în 
acest fel se suplinesc și unele lip- 

v suri de materie primă care au avut 
' o anume contribuție la nerealizarea 
tuturor indicatorilor de plan.

Pe primul plan al discuțiilor s-a 
situat înlăturarea unor neajunsuri 
care depind de colectivele respecti
ve. „în luna ianuarie, spunea mais
trul loan Bîrzilă, din cauza slabei 
calități a caprolactamei, colectivul 
secției Poliamid IV a Înregistrat un 
rebut echivalent cu producția pe

condițiile ca între secțiile combina
tului colaborarea pe fluxul tehnolo
gic să funcționeze ireproșabil. Nu
mai așa tovarășii din sectorul mo- 
nomen, spre exemplu, vor furniza 
la timp materia primă pentru cei 
de la poliamid, iar aceștia, la rîn
dul lor, ne vor asigura nouă, celor 
din secția textil, cantitățile de fire

neplăcută 
în decada 
decada a 
cu această 
în decada 
greutăți din pricina aprovizionării".

Totodată, adunările generale des
chise ale organizațiilor de partid au 
cerut conducerii combinatului să 
treacă imediat la aplicarea acordu
lui global ca o pîrghie de seamă în 
stimularea interesului fiecărui sala
riat pentru realizarea și depășirea 
planului de producție. De asemenea, 
au fost formulate critici îndreptăți
te la adresa ministerului de resort 
care, prin neasigurarea condițiilor 
pentru punerea în funcțiune a insta
lației de acrilo-nitril de la Pitești, 
a creat colectivului de pe platfor
ma chimică Săvinești mari dificul
tăți în aprovizionarea cu această 
materie primă de bază in produce
rea melanei.

Avind un pronunțat caracter de 
lucru, abordînd sarcinile ce le re
vin pe 1974 cu o înaltă principiali
tate comunistă, adunările generale 
deschise ale organizațiilor de partid 
de la Combinatul de fire și fibre 
sintetice Săvinești au demonstrat 
hotărîrea tuturor chimiștilor de aici 
de a face din acțiunea de recupe
rare a restanțelor de plan pe luna 
ianuarie și din înscrierea producției 
anului 1974 pe o curbă mereu ascen
dentă o chestiune de onoare a în
tregului colectiv.

Nlcolae MOCANU 
Ion MANEA 
corespondenții „Scinteli"
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Totul subordonat calității!
însemnări 

în 
de 
la 
in

Un semnal de la Calafat

Ce înseamnă la întreprinderea 
de pompe „Aversa" din Bucu
rești o zi de muncă 7 Mai mul
te pompe destinate industriei 
construcțiilor, agriculturii, in
dustriei chimice, mai multe a- 
gregate complexe, de .calitate. 
Aici, o zi de muncă mai în
seamnă inițiativă, efort și pa
siune. Angrenat în marea între
cere socialistă, colectivul între
prinderii este hotărit să smul
gă timpului toată încărcătura de 
util, să ofere beneficiarilor pro
duse competitive. Cu aparatul 
de fotografiat am făcut o vizită 
pe fluxul tehnologic al între
prinderii. Iată, de pildă, cu cită 
atenție, cu cită migală se efec
tuează operațiile de ajustare și 
asamblare la un nou loț de 
pompe de către un grup de ti-

neri muncitori (foto 1). Ne o- 
prim, apoi, în sectorul în care 
o echipă de muncitori cu expe
riență asamblează pompa de 
22 000 mc — prima din această 
familie destinată industriei chi
mice (foto 2). Sîntem asigurați 
că beneficiarii de la Combina
tul chimic Rimnicu-Vilcea vor 
fi mulțumiți.

Se așteaptă din clipă în clipă 
să se livreze un nou lot de 
pompe. O ultimă verificare nu 
strică ! (foto 3). Și pină acum su
ratele lor mai mici au trecut cu 
brio și această ultimă testare și 
sint gata de expediție (foto 4). 
O zi de muncă la „Aversa", o 
zi de eforturi, de inițiativg, de 
pasiune.

Din inițiativa comună 
a uniunii sindicatelor pe 
ramură, Consiliului jude
țean al sindicatelor Hu
nedoara și a Centralei 
cărbunelui Petroșani, re
cent a fost organizată la 
Petroșani o consfătuire 
de lucru la care au par
ticipat mineri, 
brigăzi, maiștri, 
din exploatările 
ale Văii Jiului, 
liști ș.a. Tema 
este de cea mai 
actualitate : „Generaliza
rea principalelor iniția
tive minerești din Valea 
Jiului" 
plinirii 
grale a marilor 
ce revin minerilor din a- 
cest principal bazin car
bonifer al țării.

Această consfătuire con
tinuă o practică bună 
statornicită in ultimul 
timp în Valea Jiului, la 
indicația conducerii parti
dului nostru, și anume : 
larga consultare a mase
lor de oameni ai muncii 
in găsirea celor mai va
loroase soluții pentru re
zolvarea problemelor pe 
care le ridică producția 
de cărbune. în prima zi 
a consfătuirii au fost vi
zitate în colectiv locurile 
de muncă din subteran 
unde se aplică cu foarte 
bune rezultate cele mai 
eficiente inițiative, pen
tru a se identifica 
viu" posibilitățile 
crete de preluare 
neralizare a 
sectoare ale 
în atenție 
inițiativele :_  ______
pe zi șl aripă, la abata
jele cameră", a lu£ Pe
tru Roman .de 
Aninoasa ; „2
plus pe lună 
jele frontale"^ 
conduse de 
stantin — Erou al Muncii 
Socialiste — de la E. M. 
Lupeni, și „Cel puțin 100 
metri liniari pe lună a- 
vansărt la lucrările de 
pregătiri și investiții", a 
brigăzii lui Constantin 
Grădinaru. Pentru 
fost aprofundate 
aceste inițiative 7 
că. prin aplicarea 
reia dintre ele, în 
trecut, brigada lui Petre 
Constantin a obținut o 
producție suplimentară 
de peste 10 000 tone c'r- 
bune, a lui Petru Ro
man de 5 000 tone căr
bune. in timp ce brigada 
lui Constantin Grădinaru 
a depășit „hotarul" celor 
109 metri liniari avan
sare lunar prevăzuți.

Conform programului 
consfătuirii. In continua
rea documentării pentru 
dezbateri, toți șefii de 
brigăzi, maiștrii și 
nerii mineri, care 
zează în abataje 
nerea mecanizată, 
deplasat la Fabrica 
stîlpi hidraulici de susți
nere din Vulcan, unde 
au urmărit procesul teh
nologic al construcției 
ștîlpilor peJ care-i folo
sesc și o demonstrație

șefi de 
ingineri 
miniere 
specia- 

abordată 
strictă

in scopul inde- 
ritmice ți inte- 

sarcini

„pe 
con- 

preluare și ge- 
lor și în alte 

Văii Jiului, 
s-au
„4 ctmpuri

situat

la E. M. 
cicluri in 
în abata- 
a brigăzii 

Petre Con-

ce au 
tocmai 
Pentru 
fiecă- 

anul

ingi- 
utili- 
susți- 

s-au 
de

pe adresa Ministerului
Industriei

Colectivul întreprinderii „Textila" 
din Calafat a început activitatea in 
primul său an de producție în con
diții cu totul deosebite. Datorită ră- 
minerilor în urmă la realizarea in
vestițiilor, la 1 ianuarie 1974 între
prinderea nu dispunea de o impor
tantă capacitate de producție (de 
2 000 tone/an fire cardate de bumbac) 
ce trebuia pusă in funcțiune la 30 
septembrie 1973 și de o altă capa
citate (de 12 milioane mp țesături 
crude pe an, cu termen de punere 
in funcțiune la 31 decembrie 1973). 
între cauzele care au determinat a- 
ceastă situație nefavorabilă, enume
rate de tovarășul Atanasie Guță, di
rectorul întreprinderii, am reținut : 
„Slaba organizare a executării lucră
rilor de către Trustul de construcții 
industriale Craiova, care nu a pre
dat la termen frontul de lucru pen
tru montarea u- 
tilajelor 
logice, 
adăugate 
greutățile 
cate de 
erori de . 
tare și de intîr- 
zierea în preda
rea unor docu
mentații din partea Institutului de 
proiectări pentru industria ușoară 
din București".

în anul trecut, beneficiarul și con
structorul au efectuat un mare nu
măr de analize, au stabilit și resta
bilit, de vreo 7 ori, termene de pre
dare a unor fronturi de lucru, dar 
activitatea pe șantier nu a cunoscut 
ritmul impus de realizarea planului. 
Aproape tot timpul nu a existat nu
mărul corespunzător de muncitori 
calificați — dulgheri, fierari-beto- 
niști, zidari ș.a. — iar organizarea 
lucrului a lăsat de dorit. Consecin
țele 7 Restanțele de care am amintit.

Cum au „demarat" în acest an 
constructorul și beneficiarul pe șan
tierul întreprinderii „Textila" Cala
fat 7 Iarăși cu un grafic elaborat la 
17 Ianuarie 1974. Pentru capacitatea 
de 2 000 tone/an fire cardate de 
bumbao s-a prevăzut, ca ultim ter
men de dare in exploatare, data de 
30 martie, iar pentru aceea de 12 
milioane mp țesături crude pe an, 
data de 30 aprilie a.c. Vor fi respec
tate, în final, aceste noi termene 7 
Să vedem cum se prezintă acum 
situația. La sfîrșitul lunii ianuarie, 
planul de investiții și construcții- 
montaj a fost realizat în proporție 
de numai 79,1 la sută. Rămînerea in 
urmă are aceleași cauze. Față de 
4 500 mp pardoseli, necesare capaci
tății de 12 milioane mp țesături pe 
an, pină la 1 februarie a.c. s-au rea
lizat doar 2 000 mp. Hala de țesăto- 
rie nefiind închisă, montorii lucrează 
cu o productivitate foarte scăzută. 
Lipsa de interes din partea trustului 
de construcții pentru acest obiectiv 
rezultă și din faptul că șeful de lot, 
inginerul Dumitru Spîrleanu, a ple
cat în concediu, iar lucrările au fost 
lăsate pe seama unui maistru care 
nu are, în mod firesc, competența 
coordonării activității pe șantier.

tehno- 
Trebuie 

apoi 
provo- 

unele 
proiec-

practică asupra modulul 
corect în care trebuie 
manipulați aceștia. Nu 
întimplător, toate acestea 
au avut darul de a da un 
profund caracter de lucru 
dezbaterilor din a doua 
zi a consfătuirii, cînd 
schimbul de opinii s-a 
făcut în deplină cunoș
tință de cauză, iar opțiu
nile și propunerile au 
avut o adresă precisă.

disciplină exemplare (nu 
se înregistrează absențe 
nemotivate, membrii bri
găzilor intră în mină cu 
prima colivie și ies din 
șut cu ultima, aprovizio
narea locurilor de mun
că se desfășoară la nive
lul cerințelor ș.a.). Dar 
dezbaterile au scos la 
iveală și unele cauze care 
îngreunează extinderea 
acestor valoroase iniția-

VALEA JIULUI

ÎN IANUARIE
10000 TONE

CĂRBUNE
PESTE PIAN!

la Petroșani, într-o consfătuire, au 
fost analizate inițiativele care au dus 
la acest succes, căile de generalizare 

a lor în toate minele

Nu vom reda 
participanților la 
teri. în schimb 
minți concluziile 
au subscris cu 
printre care șefii de bri
găzi Marin Ciubăr, Cos- 
tache Zaharie, Petru Ro
man, Ion Mitran, Petre 
Constantin, Gabor Levey, 
președintele comitetului 
sindicatului de la E. M. 
Lupeni, Constantin Năs- 
tase, Andrei Colda, se
cretarul comitetului de 
partid de la E. M. Lo- 
nea, și mulți alții. în e- 
sență, am reținut convin
gerea participanților la 
acest schimb de expe
riență că, în abatajele 
tinde s-au născut iniția-, 
tivele, au observat îna
inte de toate o ordine și

cuvintul 
dezba- 

vom a- 
la care 
toții —

tive. Astfel, a reieșit că 
problema aprovizionării 
judicioase a fronturilor 
de lucru rămine incă pe 
primul plan al necesită
ților, de rezolvarea ei de- 
pinzind direct rezultatele 
din abataje. De aseme
nea, cu toate îmbunătăți
rile survenite în ultimul 
timp, reviziile și repara
țiile la utilajele miniere 
de bază nu se efectuează 
potrivit programelor sta
bilite impuse de îndepli
nirea planului zilnic de 
producție. Ca urmare, în 
unele sectoare, randa
mentul acestor utilaje și 
instalații este sub 
Iul normal, ceea ce 
reflectă in realizările bri
găzilor din abataje, 
desprins, în același timp,

nive- 
se

necesitatea imperioasă de 
a se asigura urgentarea 
procesului de mecanizare 
a lucrărilor miniere. Ca 
un răspuns la această pro
blemă, inginerul Gheor
ghe Giuglea, director în 
Centrala cărbunelui pe
troșani, a precizat că se 
acționează ferm pentru 
ridicarea gradului de do
tare tehnică a unităților 
miniere, introducerea și 
extinderea unor tehno
logii noi, specifice zăcă- 
mintului de cărbune din 
Valea Jiului, în strînsă 
legătură cu indicațiile 
date de conducerea de 
partid, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
In atenția conducerii cen
tralei se află mecanizarea 
încărcării și transportării 
cărbunelui, extinderea 
susținerii mixte in aba
tajele cameră. în același 
timp, pentru abatajele cu 
front lung în felii orizon
tale din stratul 3 se pre
vede continuarea expe
rimentărilor privind tă
ierea mecanizată a căr
bunelui cu combine la 
exploatările miniere Lo- 
nea, Aninoasa și Vulcan, 
în procesul de exploatare 
a straturilor subțiri și de 
grosime medie — cu în
clinare mică — se are în 
vedere extinderea aba
tajelor cu front lung, în
soțite de o mecanizare 
complexă. Măsuri adec
vate se preconizează și 
In domeniul mecanizării 
lucrărilor de deschideri 
și de pregătire a noilor 
fronturi de lucru.

Amplele dezbateri din 
cadrul consfătuirii au 
reliefat faptul că actua
lele condiții din subtera
nele Văii Jiului permit 
ca cele 3 valoroase ini
țiative, amintite la în
ceput, să fie preluate încă 
in acest an de un număr 
sporit de brigăzi, ceea ce 
ar ridica pe o nouă treap
tă realul progres înregis
trat în ultimele luni in 
producția de cărbune din 
Valea Jiului. Pentru a- 
ceasta pledează faptul că 
cele peste 10 000 tone 
cărbune extrase peste pla
nul lunii ianuarie, pe 
ansamblul Văii Jiului, iși 
au izvorul tocmai In aba
tajele în care principalele 
inițiative — aflate în ac
tualitate in scopul gene
ralizării — se aplică cu 
entuziasm și cu multă în
țelepciune profesională. 
Iată de ce, pe bună drep
tate, se poate considera 
că recenta consfătuire de 
la Petroșani a întrunit a- 
tributele unui autentic ge
nerator de energii, pentru 
ca prețioasele inițiative 
minerești, care și-au de-' 
monstrat evident eficien
ța practică, să devină, cu 
adevărat, un bun colec
tiv al tuturor minerilor 
din bazinul Văii Jiului,

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scinteli

A. POPESCU
Foto : E. Dichiseam!

S-a

Ușoare7
în ceea ce privește montarea uti

lajelor tehnologice în regie proprie 
de către beneficiar, nici în acest do
meniu lucrurile nu stau mai bine. 
Din cele 180 războaie sosite pe șan
tier, pină la data de 4 februarie au 
fost montate 72. Să admitem însă 
că, pină la sfîrșitul lunii februarie, 
acestea — așa cum prevede noul 
grafic — vor fi montate. Ele nu re
prezintă însă decit o parte din nu
mărul de războaie necesar capacită
ții de 12 milioane mp țesături crude 
pe an. De aceea, am adresat tovară
șului Atanasie Guță întrebarea : Ce 
se întîmplă cu restul 
pînă la completarea 
tante 7

— Sînt contractate 
livrare în trimestrul

interlocutorul. Fapt 
ce ne pune în im
posibilitatea de a 
scurta durata de 
punere în func
țiune a capacită
ții restante (gra
ficul prevede re
cuperarea restan
ței pînă la 30 a- 
prilie).

— Ce întreprindeți pentru a ieși 
din impas 7

— Am depus divergență la între
prinderea constructoare „IMATEX" 
Tg. Mureș și am solicitat ca terme
nul de livrare să fie adus in tri
mestrul I a.c. 
din București, 
fost de acord 
vedere.

— Important

războaielor 
capacității res-

cu termen de 
III din acest an

ne-a răspuns

INVESTIȚIILE
9

Centrala bumbacului 
care aparținem, a 
punctul nostru de

de 
cu

dacă ți Întreprin
de mațini va fi

e 
derea constructoare 
de acord.

— Nu am primit 
vergență, dar dacă 
livrările de războaie in trimestrul I 
a.c., problema 
ie să primim 
ministerului.

Din păcate, 
țesut nu este 
treprinderii „Textila1

răspuns la di
ni se vor refuza

ne depășește. Trebu-
- țiajutorul centralei

de 
i în- 

______  ________ ne-a 
prezentat o listă cu peste 35 poziții 
de utilaje, aparatură de laborator, 
instalații de automatizare, care nu 
sint încă contractate, unele din ele 
foarte importante, ce 
nu numai 
capacități, 
funcțiune, 
prinderea 
forului de 
tru aceste 
locale de partid și de stat nu au in
tervenit pînă 
mod hotărit. 
acest lucru 
națională are 
acestei unități la nivelul 
Drept urmare, nimic nu 
precupețit pentru scurtarea terme
nului de punere în funcțiune.

cazul războaielor 
unic. Conducerea

Calafat i

condiționează 
buna exploatare a noilor 
dar și a celor puse în 
Pînă în prezent, intre- 
nu a primit din partea 
resort nici repartiții pen- 
utilaje. Și nici organele

acum cu energie, 
Este timpul 
neîntirziat.
nevoie de

in 
să facă 
Economia 
producția 
prevăzut, 

trebuie

Nlstor ȚUICU
corespondentul „Scinteli'

în articolele precedente relatam, 
cu cifre și argumente, că o conside
rabilă capacitate de transport pe ca
lea ferată stă imobilizată în perime
trul marilor întreprinderi și combi
nate industriale ; că, printr-o mai 
bună utilizare a parcului de vagoane 
existent s-ar putea transporta, in 
plus, 12 milioane tone de mărfuri 
anual, adică exact cît au blocat, în 
1973, imobilizările.

Una dintre constatările anchetei 
întreprinse era aceea că principalii 
beneficiari de transporturi feroviare 
— industriile chimică, metalurgică 
și a materialelor de construcții, care 
laolaltă dețin aproximativ 80 la sută 
din traficul pe calea ferată — au și 
cele mai mari imobilizări de vagoa
ne, blocări adeseori nejustificate, in 
dauna economiei naționale. în chimie 
am văzut cum stau lucrurile. Să con
tinuăm, deci, investigațiile in ramura 
metalurgiei.

într-una din zilele trecute, între
prinderile metalurgice imobilizaseră 
pe teritoriile lor aproape o mie de 
vagoane de marfă ! Și tot atunci, 
întreprinderile în cauză cereau re
gionalelor C.F.R. alte vagoane 
goale, pentru mărfurile lor. De aici 
se vede lesne că, în prezent, colabo
rarea celor două ministere economi
ce cu departamentul C.F.R. în gos
podărirea cit mai eficientă a parcu
lui național de vagoane are mari 
carențe, atît de organizare, cît și de 
concepție, după cum 
in cele ce urmează.

în metalurgie, cel 
lum de transporturi 
la așa-zisele mărfuri 
minereuri, calcar, i 
cantități provin din import, 
ca navele să nu stea în port peste 
limita admisă, in contrastalii, măr
furile se încarcă in vagoane, fiihd 
expediate spre combinatele metalur
gice. Dar fronturile de încărcare- 
descărcare de la combinate nu pot 
face față traficului. Și astfel se a- 
junge la o situație cu totul anor
mală, cînd vagoanele încărcate stau 
la rampă, In vreme ce depozitele au 
capacitate disponibilă, însă trans- 
bordarea mărfii nu se poate face din 
pricina frontului îngust de încărcare- 
descărcare. Azi se recunoaște că 
mărirea și dotarea acestor fronturi 
de lncărcare-descărcare nu s-au fă-

cut in pas cu dezvoltarea producției 
industriale a combinatelor in cauză, 
însă cui folosește o asemenea recu
noaștere !

Se afirmă că proiectantul n-a co
relat cum se cuvine capacitatea uti
lajelor din fronturile de încărcare- 
descărcare, cu capacitatea reală a 
depozitelor. Dar beneficiarul cum de 
ți-a dat consimțămîntul 7 Și, în plus.

sindu-le, în acest caz, spiritul de 
obiectivitate, este greu de presupus 
că se vor angaja mai direct în pro
blema eficienței economice a trans
porturilor pe

E drept : și calea ferată are minu
surile sale — 1 . __ „
tea îrfcă din primul articol. Preci
zam, deci, de la bun început, că dacă 
ceferiștii ar fi procedat cu mai multă

care le solicită.

ne-am ocupat de aceș-

□C

Vagoanele de marfă nu sint. „depozite pe roți" tui)

ÎN METALURGIE:

vom demonstra

mai' mare vo- 
se înregistrează 

i de masă, adică 
cocs ș.a. Mari 

Pentru

nu era de datoria beneficiarului să 
privească lucrurile in perspectivă, cu 
alte cuvinte, să evite „ștrangularea" 
de acum a fronturilor de incărcare- 
descărcare a mărfurilor 7

La întrebarea „cum vedeți colabo
rarea dv. mai strinsă cu departamen
tul C.F.R. pentru ridicarea eficienței 
economice a transportului feroviar" 
reprezentanți ai Ministerului Indus
triei Metalurgice au preferat să o- 
colească răspunsul. Insistențele noas
tre au fost totuși utile, dezvăluind 
o mentalitate pe cit de absurdă, pe 
atît de dăunătoare. Toți interlocuto
rii s-au năpustit pe... departamentul 
C.F.R., care nu face, nu drege etc. 
etc. In această optică au excelat di
rectorul adjunct al Direcției generale 
de aprovizionare și desfacere (ing. 
Gheorghe Paraschiv) și șeful servi
ciului plan-transporturi (ing. Ion Ți- 
gănilă) din Ministerul Industriei Me
talurgice. Lăsau impresia că nici nu 
știau ce înseamnă autocritica. Lip-

operativitate la compunerea ți des
compunerea trenurilor in triaje, dacă 
pretutindeni pe rețeaua feroviară 
s-ar fi acordat aceeași stăruitoare 
atenție lucrărilor de întreținere și 
reparații la materialul rulant, atunci 
parcul de vagoane existent ar fi fost 
superior gospodărit și exploatat, dl- 
minuindu-se astfel pierderile de ca
pacitate de transport inregistrate in 
cursul anului trecut. Cum spuneam, 
sint deficiente care aparțin ceferiș
tilor. însă de aici și pînă la a-i găsi 
singurii vinovați — cînd de fapt cele 
mai grave anomalii se înregistrează 
la marii beneficiari — este o distanță 
mare, este o deformare a realității. 
Calea ferată nu are o sursă inepui
zabilă de vagoane. Și dacă nu poate 
satisface întotdeauna cererile de va
goane goale ; dacă nu poate trimite 
mereu, așa cum beneficiarii solicită, 
garnituri de tren cu vagoane de a- 
ceeași capacitate și de același tip ; 
dacă nu poate acoperi totdeauna ce-

rerile de transporturi suplimentare, 
toate acestea se datorează în cea 
mai mare măsură faptului că sute 
de vagoane stau inactive pe platfor
mele unităților industriale ale meta
lurgiei, materialelor de construcții și 
altor ministere economice.

Nu de puține ori, în planurile de 
transporturi înaintate de industria 
metalurgică și de alte ministere, ve
rificate ulterior pe calculator de că
tre departamentul feroviar, se des
coperă mari deficiențe, încrucișări 
de transporturi inutile și păgubitoa
re, lăsind totodată să se vadă ușu
rința cu care sînt întocmite aseme
nea planuri. Oare beneficiarul, ori
care ar fi el, nu are și sarcina de a 
optimiza transporturile care îi sînt 
necesare pentru aprovizionare și 
desfacere ?

Pînă nu demult, Hunedoara crea 
mari probleme. Iată insă că, de la 
un timp încoace, combinatul side
rurgic a ajuns să descarce o mie de 
vagoane în 24 de ore. Cum 7 Regio
nala de cale ferată a solicitat spri
jinul organelor locale de partid. Și 
astfel, combinatul a intrat intr-un 
ritm normal de transporturi. Nu 
s-au făcut investiții suplimentare, 
cum poate s-ar părea, ci s-au pus 
mai bine în valoare posibilitățile 
existente. înseamnă că se poate și 
așa. Aproximativ la fel de pozitiv 
stau lucrurile și la Călan, precum și 
în multe alte întreprinderi ale in
dustriei respective. însă ceea ce se 
recuperează într-o parte se irosește 
in alta.

Anul 1971, an al luptei pentru o 
eficiență maximă in întreaga econo
mie,. trebuie să se facă puternic 
simțit și in activitatea de optimizare 
a transporturilor pe calea ferată. 
Este de neconceput să se mai 
meargă înainte cu asemenea imobi
lizări de mari proporții, care reduc 
capacitatea de transport feroviar, 
după cum am văzut, cu 12 milioane 
tone mărfuri anual. Trebuie să se 
înțeleagă odată că, în ridicarea efi
cienței economice a transporturilor 
feroviare, ministerele economice, toți 
beneficiarii au mari obligații și răs
punderi, fiind vorba de mijloace 
materiale ce aparțin întregii socie
tăți.

Organizațiile 
de partid 

de la sate
(Urmare din pag. I)

Ștefan Z1DAR1ȚA

zintă pentru buna desfășurare a 
lucrărilor de primăvară și, îndeo
sebi, a semănatului, asigurarea din 
vreme a semințelor. în planul de 
măsuri stabilite de minister se pre
vede ca, pină Ia 25 februarie, unită
țile agricole să-și procure semințele 
necesare pentru culturile din prima 
epocă și pînă la 15 martie — pentru 
cele din epoca a doua. Deși reparti
țiile de semințe s-au dat din vreme, 
multe unități agricole întîrzie pre
luarea lor de la baze. De asemenea, 
întîrzie verificarea calității semin
țelor din producția proprie a uni
tăților agricole. Specialiștii, ca re
prezentanți ai statului în cooperati
vele agricole, poartă răspunderea 
pentru calitatea semințelor folosite 
și trebuie să acționeze pentru asi
gurarea semințelor necesare, 
bună calitate, pentru păstrarea 
în mod corespunzător.

îndeplinirea sarcinilor trasate 
conducerea partidului și statului_
a se obține în acest an recolte su
perioare la toate culturile presupu
ne ca organele și organizațiile de 
partid, organele agricole și consi
liile populare, specialiștii și cadre
le de conducere din unitățile agri
cole să acorde cea mai mare aten
ție pregătirii campaniei de primă
vară. Pretutindeni trebuie să se ac
ționeze hotărit, să se ia măsurile 
care să garanteze ca pregătirile să 
fie încheiate la termenele prevăzute 
în programele stabilite, pentru ca 
lucrările de primăvară să fie execu
tate la timp și la un înalt nivel ca
litativ.

de 
lor
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întîlnire, 
de lei

SI un an
me, eria de teh-

Onilă
s-a

Aici

Abandonînd 
nician veterinar, loan 
din Berbești (Maramureș) 
pripășit prin Satu-Mare. 
a întilnit-o pe tinăra C. L., că
reia i-a declarat pe loc : „In 
sfirșit, mi-am găsit și eu ființa 
visurilor mele". La scurt timp, 
„ființa visurilor" a început să 
cultive strinse relații cu un băr
bat însurat. în loc ca „infide
litatea" ei să-l supere pe I. O., 
acesta l-a sugerat, dimpotrivă, 
să-i fixeze „rivalului" său o in- 
țilnire... discretă. La intllnire, 
și Onilă, care il silește pe res
pectivul să-și recunoască. în 
scris, păcatul. Stăpln pe hîrtia 
cu pricina, I. O. fixează el, de 
data aceasta, o întilnire. tot dis
cretă. într-un anumit loc. pre- 
tinzind să i se aducă și 5 000 
de lei, în caz contrar, declara
ția urmind să fie dată soției. La 
data și locul fixat a apărut, 
tot discret, și miliția, după care 
I. O. a dispărut din viața „fiin
ței visurilor lui" pentru un an 
de zile.

Cu
au
de

mieii
făcut-o...
oaie

iarna nu e încă atît de 
me-

Deși 
aspră pe cit pronosticau 
teorologii, s-ar putea ca și în 
acest an „zăpada mieilor" tă-și 
facă apariția. Pină atunci insă, 
la complexul intercooperatist din 
Roșiori de Vede și la C.A.P. 
din Zimnicea a avut loc o ade
vărată... furtună a mieilor. Un 
control inopinat a stabilit că 
unitățile in cauză „omiseseră" 
să înregistreze 259 și, respec
tiv, 268 de miei producție ’74. 
Cu alte cuvinte, deși este vorba 
de miei, cei în cauză au fă
cut-o... de oaie. Deveniți „mie
lușei", așteaptă să li se găseas
că și... ac de cojoc.

Fiecare dintre noi păstrăm cu ve
nerație in amintire figura unui das
căl — învățător sau profesor — care 
în anii de școală s-a apropiat cu 
mai multă căldură și pătrundere de 
ființa noastră în formare. După cum, 
cei mai mulți dintre noi datorăm, 
cu deosebire unora dintre profesorii 
noștri — desigur cei mai integri și 
mai exemplari sub raportul erudiției 
și al profesionalității — propria 
noastră profesiune și formație spiri
tuală. idealul nostru de viață. Dacă 
la scară individuală, exemplul și in
fluența dascălului, ale profesorului- 
educator sint atît de puternice, nu 
mai puțin importante și semnifica
tive sint acestea în ' 
genere, toți pro
fesorii investiți 
de societate cu 
Înalta misiune de 
educatori contri
buie, într-un fel 
sau altul, la pre
gătirea și educa
rea tinerelor ge
nerații. Sînt insă 
și profesori 
re-și adună in ju
rul lor discipoli 
entuziaști, capa
bili, pasionați de 
muncă și creație, 
cărora le îndru
mă pașii cu com
petență, dar și 
țelegere pe drumul 
al cercetării șt descoperirii adevăru
lui, determinînd astfel acea mișcare 
înainte a științei, a culturii, acea 
continuitate firească a generațiilor 
în planul dezvoltării sociale \?i 
umane, a 
rituale a 
asemenea profesor 
numim creator de 
cuvinte un profesor care și-a depă
șit condiția normală, obișnuită de 
transmițător de cunoștințe, de edu
cator in genere al unor promoții de 
tineri, pășind pe o treaptă mai 
înaltă — aceea de a forma din elevii 
săi continuatori ai științei, ai ope
rei, ai metodelor sale de lucru.

Istoria învățămîntului nostru, a 
științei și culturii românești ne oferă 
nenumărate exemple in acest sens. 
Să amintim numai școala de medi
cină, constituită și permanentizată 
în spiritualitatea românească de o 
pleiadă de creatori de renume — în- 
cepînd cu Ion Molnar-Piuaru, cu 
C. Davila și I. Cantacuzino și con- 
tinuînd cu V. Babeș și C.I. Parhon 
— care au dat omenirii nu numai 
descoperiri fundamentale in dome
niul cunoașterii și al practicii medi
cale, dar au dat țării alți și alți me
dici de valoare. Sau școala ro
mânească de matematică, conso-

planul social. In

lidată pe scara valorilor știin
ței universale de eminenți sa- 
vanți — ca D. Pompei, Gh. Țițeica, 
Tr. Lalescu, Al. Myller, Gr. Moisil 
— care au pregătit țării generații și 
generații de tineri cu solide cunoș
tințe, deschiși și receptivi la noile 
cuceriri ale geniului și minții uma
ne. inovatori la rîndul lor, descope
ritori de noi drumuri și căi de crea
ție științifică. Și exemplele ar putea 
continua prin citarea unor creatori 
români de școală în domeniul agro
nomiei, al logicii, al filologiei etc. 
în cultura noastră întîlnim pro
fesori creatori de școli litera
re, de ingineri constructori, de 
economiști ș.a.m.d., care au făcut

priceperea, forța de creație, puterea 
de muncă pregătirii pentru muncă 
și viață, educării in spirit comunist 
a tinerelor generații. Dar condiția de 
astăzi a profesorului in genere, a 
creatorului de școală în mod deose
bit. cadrul în care el iși desfășoară 
activitatea îi pun în față — poate cu 
mai multă pregnanță decit altă dată, 
semenilor lui — o serie de probleme 
nu lipsite de importanță, de semni
ficație.

Bunăoară, poate fi pe deplin mul
țumit un profesor care face din e- 
levii săi niște fideli imitatori și ad
miratori ai dascălului lor ? La pri
ma vedere s-ar părea că da : el este 
un savant reputat, competent, un
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cu umană în- 
progresului,

planul dezvoltării
creației materiale și spi- 
societății omenești. Un 

devine ceea ce 
școală, cu alte

Meseria ?
Escroc

Dindu-se drept „specialist 
construcții", Lazăr Caragea 
fost numit de I.G.O. Vinju-Mare 
(Mehedinți) ca șef de echipă la 
ridicarea unor edificii social- 
culturale, de unde „ridica" și 
un salariu chiar mai mare decit 
al unui inginer cu vechime. 
Avind „mină liberă" (dar șt 
lungă), L. C. s-a gindit că n-ar 
fi rău ca lucrările făcute prin 
muncă voluntară să le înscrie 
pe niște state de plată, iar pe 
statele respective s-o treacă pe 
concubina sa, Maria Filipescu, 
ca pontatoare (post care nici 
nu exista in schema echipei) 
cu un salariu lunar de 2 000 lei, 
pe o altă „amică", Ionescu Eu
genia, pe un post care tot nu 
era, de „protecția muncii", cu 
1 600 lei lunar, apoi pe o prie
tenă a prietenei lui... Abia cind 
i s-a întocmit și lui L. C. un 
„stat de plată" pentru... stat la 
răcoare s-a văzut că, de fapt, 
n-avea nici o calificare. In 
ră de cea de escroc.

Insomnia
salvatoare

Abia trecuse de miezul 
ții și, o dată trezit, Marin Stan- 
ciu din Dăneasa-Olt n-a mai 
putut să pună geană pe geană. 
S-a tot întors el cind pe o par
te,- cind pe alta șl, „obosit" de 
insomnie, ce și-a zis ? „Mai 
bine mă duc la lucru". Și, in 
loc de ora 5 dimineața, a por- 
nit-o 
tivel, 
vreo 
Mare 
trînd ________ _____ ...
ne, nu l-a găsit, ca de obicei, 
paznicul I ”___

către grajdurile coopera- 
unde era îngrijitor, eu 

două ore mai devreme, 
i-a fost mirarea cînd, ih- 
în maternitatea de porci- 

găsit. ca de obicei, pe 
l Marin Zănoagă. în 

schimb, a dat peste un început 
de incendiu, de la o sobă um
plută prea tare cu coceni de 
porumb, de către paznic, care 
plecase pe la alți colegi întru 
ale pazei, „la taifas". Imediat, 
M. S. a dat alarma și i-au să
rit în ajutor sătenii din apro
piere. pompierii voluntari. Pa
gubele au fost de numai cîteva 
sute de lei, dar puteau fi de 
sute de mii. O insomnie salva
toare.

I Întîmplare

Fîntmica"
Bodega „Fîntînica" din Cra

iova. „Specialitatea casei", iar
na : țuică fiartă, cu piper sau 
cuișoare. După dorință. Cînd 
Petre Păpușoiu (str. Partizani
lor nr. 63) a venit la „Fîntî
nica", împreună cu soția și co
pilul de 7 ani, n-a venit ca la 
o fintînă de apă, ci de țuică. 
Și a băut el la țuică fiartă pină 
a făcut-o... fiartă, îndemnîn- 
du-și mereu soția și chiar pe 
copil : „Bea, mă, că ești băr
bat !“ Și copilul a băut. Dar, 
ajuns repede într-o stare de 
comă alcoolică, numai interven
ția promptă și tratamentul me
dicilor l-au mai putut salva. 
Dar și tatălui i s-a aplicat un 
tratament adecvat : nu medical, 
ci

Și copilul a băut. Dar,

două luni corecțional.

Rubricâ redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID
ți corespondenții „Scintell1

însemnări de prof. dr. docent Ștefan BĂRSĂNESCU,
membru corespondent al Academia!

din elevii lor, după caz, eminenți li- 
terați și critici literari, ingenioși in
gineri constructori, economiști 
un nivel creativ deosebit etc. Și nu 
cumva să răminem cu impresia, 
vident falsă, că profesorul creator 
de școală se întîlnește și activează 
doar în invățămintul superior. Ase
menea dascăli reprezentativi a cu
noscut țara noastră și în rîndul ca
drelor didactice din invățămintul li
ceal. remarcabili prin străduința lor 
și priceperea cu care au influențat 
opțiuni profesionale demne ale elevi
lor lor, comportări 
Gheorghe Lazăr, 
Heliade Rădulescu 
care au mers pe
ei, ca valoroși învățători ai poporu
lui, în slujba formării sale etico- 
politice.

Școala noastră de astăzi, știin
ța și cultura noastră — activînd și 
rodind intr-un climat spiritual ți în 
condiții materiale deosebite, create 
de partid, de statul socialist — fac 
să se afirme eminenți dascăli și e- 
ducatori, care-și consacră cu nețăr
murită dăruire și abnegație toată

ci ?.

e-

morale înalte. Un 
Gh. Asachi sau 

au format elevi 
calea deschisă de

cetățean demn — discipolii săi vor 
fi la fel, ii vor continua, după ti
picurile învățate, opera începută. Aș 
descifra, în această atitudine, chiar 
dacă nu expres exprimat, orgoliul 
acelui profesor, convingerea că din
colo de „opera" sa nimic și nimeni 
nu mai poate adăuga ceva. Dar dacă 
miine omenirea va descoperi alt 
drum , in știință, în creație, în do
meniul respectiv de activitate ? „O- 
pera“ va fi trecută, frumușel, cu tot 
respectul cuvenit la arhivă, iar disci
polii se vor afla deodată dezorien
tați, incapabili să înțeleagă noul, a- 
dică acel ceva cu care nu au fost 
obișnuiți. Nu cred că poate fi cu a- 
devărat mulțumit nici acel creator 
care, muncind cu pasiune și conștiin
ciozitate, realizează într-o viață de 
om o mare creație, fie ea tehnică, 
literară, artistică, ,dar se stinge du- 
cind cu sine un bagaj de experiență 
umană, spirituală, profesională pe 
care nu l-a împărtășit. Ca un 
care n-a rodit decit o dată, sau 
floare care s-a ofilit înainte de 
naștere unei semințe.

Rezultă de aici că, dincolo de
diția ți competența profesională, 
dincolo de gradul de Înaltă creativi
tate și valoare al operei căreia i s-a 
dedicat, adevăratului profesor și e- 
ducator comunist trebuie să-i fie 
proprii înalte trăsături etice, umane. 
Aș menționa aici, în primul rind, 
pasiunea tinerească și altruismul în 
relațiile de muncă și umane cu dis
cipolii săi. Oricit de capabil și de 
genial ar fi, creatorul în știință, teh-

pom 
ca o 
a da

eru-

nică, artă, dacă vrea cu adevărat să 
fie educator și mentor al tinerilor 
săi discipoli, al elevilor săi trebuie 
să-i fie străine egoismul, individua
lismul, lipsa de . comunicativitate. 
Deschiderea și receptivitatea la opi
niile și părerile celor tineri din ju
rul său, interesul și stimularea pri
milor lor pași în creație, îl vor face 
nu numai stimat, dar și iubit de dis
cipoli. Obișnuindu-și discipolii să 
gîndească, să observe și să fie re
ceptivi la nou, un asemenea creator 
poate fi sigur că va lăsa nu numai 
opera sa, ci și știința și cultura țării 
noastre, pe mîini sigure, pricepute.

Depinde numai de fiecare dascăl 
și creator în parte de a-și îndru

ma elevii pe ca
lea creației ori
ginale, 
peririi și înțele
gerii 
progresului 
ritual al contem
poraneității, a vii
torului. Afirm a- 
ceasta gindindu- 
mă la contextul 
social-politic 
care astăzi, 
noi, profesorii iși 
desfășoară acti
vitatea ; ei ac
ționează în con
cordanță cu o re- 

cu cerințele unei 
tot și toate se fac 

- ■ - bună-

a desco-

noului, a 
spl-

In 
la

Marketingul contribuie
Ia intensificarea schimburilor

și cooperării economice
internaționale

— apreciază prof. dr. Constantin DRĂGAN,
președintele Federației Internaționale de Marketing

— Marketingul a devenit as
tăzi o noțiune de circulație uni
versală, care a depășit de mult 
granițele teoriei, manifestindu- 
se tot mai larg pe terenul prac
ticii. Ce ne puteți spune despre 
amploarea și rolul acestei activi
tăți, ținind seama de experien
ța dv., acumulată de-a lungul 
anilor, In conducerea Federației 
Internaționale de Marketing ?

— Slnteți de-acum un oaspe
te cunoscut al țării noastre, ceea 
ce v-a prilejuit o cunoaștere 
„pe viu" a activității de mar
keting desfășurate in România. 
Cum apreciați dezvoltarea șco
lii românești in acest domeniu?

nop-

wafc pe șantier?
(Urmare din. pag. I)

Ai
din

ci,

atins
suta

exem-

ceva...

că 
se

Cum stati ? 
Cum v-am 
la începutulmis 

lui !

pro- 
anu-

Ion 
să 

astă

pes-
Pc 

spre 
mai

intre- 
Sabău

Apoi 
și eu 

băieții

Uite, 
dove- 

Do- 
Mare.

cu 
tec- 

infil- 
apă.

ti

se știe, 
briga- 

lot ii

Lotrului. Tinerii unuia 
șantiere naționale, numă- 
400 de fete, deci 2 600 de 
împlinească aici, la scara 
de constructori, au dove-

Luncavăț 
imbatabil 
de 304 
la exca-

alitate socialistă, 
societăți In care 
pentru om, pentru binele și 
starea lui, pentru perfecționarea sa 
spirituală, umană. în această optică 
nu este intîmplător că măsurile și 
direcțiile de modernizare ale școlii 
românești — preconizate de partidul 
și statul nostru — recomandă re
nunțarea la formele și metode di
dactice stereotipe și perimate, la me
morarea și reproducerea exactă de 
către tineri a lecției din manual sau 
a prelegerii de la catedră, în favoa
rea unui studiu conștient și creator, 
a unei gindiri active și a unor acti
vități creatoare. Și nu este intim- 
plător cînd în fața celor care pre
gătesc și educă tinăra generație se 
formulează cerințe din ce în ce mal 
înalte : însușirea unei culturi erudite, 
dar nu o erudiție de bazar, ci una 
creatoare și organizată, de informare 
la zi, pentru a putea îndruma tine
rii pină la piscurile cele mai înalte 
ale științei ; nu 
vrescă, ci una 
tacte directe — 
din laboratoare 
cit cunoștințele 
să le dezvolte
nu numai de specialitate ci cu des
chidere spirituală largă, fundamen
tată pe principiile materialist-dia- 
Icctice, pentru a-și putea desfășura 
activitatea in concordanță cu reali
tatea social-politică a societății. Tu
turor acestor elemente li se adaugă, 
desigur, profilul intelectual-moral, 
concretizat nu 'prin „erudiția parazi
tară" a celor care așteaptă să li se 
dea totul fără a se întreba cît de 
folositoare este societății știința lor 
dobîndită cu sprijinul și pe cheltu
iala societății, ci prin pasiune și en
tuziasm pentru muncă, dragoste și 
dăruire, altruism și optimism în 
viață.

numai o erudiție li- 
obținută prin con- 

cu viața, cu practica 
ți întreprinderi, în
noi să germineze și 
pe cele anterioare ;

— Intr-adevăr, de la Începutul 
deceniului trecut și plnă în prezent, 
marketingul s-a răspîndit considera
bil. Federația Internațională de 
Marketing cuprinde peste 30 de aso
ciații naționale de specialitate din 
țâri de pe toate continentele globu
lui. în lumea contemporană, dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
state, a comerțului și cooperării, fo- 
losindu-se cele mai noi și variate 
metode, reprezintă o necesitate .im
perioasă. Prin însăși menirea sa 
fundamentală, ca instrument econo
mic modern, marketingul contribuie 
la cunoașterea reciprocă, la adapta
rea producției potrivit cerințelor 
pieței externe și, deci, la extinderea 
șl diversificarea schimburilor de va
lori dintre 
eficienței", 
mai bună 
producției 
este aplicabil In orice tip de econo
mie.

în această direcție, aș vrea să sub
liniez aportul deosebit al Federației 
Internaționale de Marketing la pro
movarea legăturilor dintre state, 
dincolo de deosebirile de sistem eco
nomic și social-politic. Astfel, sub 
egida federației au fost organizate 
numeroase întilniri în condițiile a- 
firmării tot mai viguroase a ten
dințelor de dezvoltare liberă, neîn
grădită a schimburilor și coope
rării — întilniri care au prilejuit un 
bogat și fructuos dialog în folosul 
economiilor țărilor respective, al cu
noașterii și apropierii între popoare, 
cauzei înțelegerii și păcii în lume. 
Găzduind importante reuniuni de 
marketing, desfășurate sub auspiciile 
organismului nostru de specialitate, 
România iși manifestă, și pe acest 
plan, dorința sa de cooperare pașni
că intre state.

— Aveți foarte buni specialiști șl, 
de aceea, cred că este binevenită 
afirmarea cu mai mult curaj și în
credere a acestor valori, spre a ss 
face cunoscute peste hotare progre
sele marcante ale școlii românești 
de marketing. Ca în toate țările care 
au introdus marketingul, am consta
tat însă și unele reticențe în aplica
rea acestuia. Originea acestei atitu
dini este, cred, insuficienta cunoaș
tere a unui asemenea instrument de 
lucru. Faptul, după părerea mea, e 
remediabil. Căci practica impune 
studiul.

— In încheiere, vă rugăm si 
vă referiți la activitatea din 
acest an a federației.

cinema

state. Fiind o „știință a 
în măsură să asigure o 

organizare și finalizare a 
și vînzării, marketingul

— Firește, avem programate un 
șir de acțiuni foarte diverse, inclu
siv sesiunea anuală a adunării ge
nerale a federației, ale cărei lucrări 
vor avea loc la Copenhaga. Un eve
niment de mare anvergură în acti
vitatea noastră din acest an il va 
reprezenta, fără îndoială, Congresul 
internațional de marketing, care ur
mează să se organizeze în vară Ia 
București, cu colaborarea efectivă a 
Asociației Române de Marketing. 
Reuniunea va permite un bogat 
schimb de experiență intre toate ță
rile participante și, mai ales, o cu
noaștere mai bună a progreselor ob
ținute de țările socialiste in intro
ducerea și dezvoltarea tehnicilor de 
marketing. Va fi un prilej de identi
ficare a noi forme și metode de sti
mulare a exporturilor, în condiții de 
eficiență sporită.

în mod sigur, întrunirea de la 
București se va bucura de sprijinul 
celor mai înalte foruri de conducere 
din România, de un binemeritat suc
ces internațional.

Interviu realizat de
Viorel POPESCU

Piatra Neamț. Armonii arhitocturale

tineri conduși de 
maistrul Ion Neghi
nă, la fel de tînăr și 
el. Ei singuri au pre
luat astăzi, din pro
prie inițiativă, lucră
rile la barajul de la 
Sfircașu și au trecut 
deja la amenajarea 
locului de amplasare 
a batardoului de pro
tejare a lucrărilor 
împotriva viiturilor și 
de deviere a apelor.

în discuție intervi
ne o altă voce 
eter :

— Mă copiază— Mă copiază fra
tele meu în toate, dar 
pentru locul de frun
taș pe grupul de șan
tiere tot nu se lasă 
Învinși băieții mei.

— Te-am recunos
cut, ești Benone Sa- 
bău de la lotul Ho- 
teagu. îl invidiezi pe 
fratele dumitale ?

— Nu, dar vreau să 
știe că „milionarii" 
mei nu se dau bătuți 
cu una cu două.

— Cum adică „mi
lionarii" ?

— La mine 
Cum vine un 
dier nou in 
spun deschis : „în afa
ră de masă, aici nu te 
costă nimic : nici ca
să, nici căldură. Cîș- 
tigi atît, cheltuiești cu 
masa atît. îți mai o- 
prești ceva de buzu
nar și restul îi pui la 
C.E.C.". Azi toți bă
ieții mei sînt posesori 
de librete dc econo
mii. Adunate una 
peste alta, cu ce a 
mai depus ieri șofe
rul Ion Grigorescu, e- 
conomiile lor perso
nale au ajuns la două 
milioane lei.

— Și, mă rog, ce 
fac „milionarii" ca să 
nu se dea bătuți ?

— Vreți exemple ? 
Am destule, 
chiar astăzi, au 
dit-o pe galeria 
brunu-Rinjeul 
încă de dimineață, or
tacii maistrului Con
stantin Brezoianu s-au 
trezit față in față 
o falie puternic 
tonizată și cu 
trații mari de 
Șeful brigăzii de 
neret, Augustin Dun- 
că, față de care am o 
stimă deosebită tocmai

pentru calmul cu care 
știe să iasă din situa
ții dificile, Împreună 
cu ajutorul său Tipuș 
Ion, iar apoi cu 
Roman, a reușit 
găsească și de 
dată cea mai bună so
luție și să treacă r^ste 
falie.

— Știu ce înseam
nă asta. A fost o lup
tă grea, cred.

— De ce neapărat 
grea ? A fost o luptă 
bărbătească.

— Bărbătească ? 
și fete acolo...

— Dacă vă referiți 
cumva la Maricica 
Năstase, ori la Maria 
Bogdan, ca și la cele
lalte, apoi trebuie să 
știți că nu le dau pe 
un sat de flăcăi.

— Nici dacă le cer 
în căsătorie brigadierii 
de la Groapa Seacă ?

_ Te-am recunoscut, 
Moise Florea. Vrei să 
te iei la harță cu cap
tările de nord ?

— Nu Ia harță, 
noi, cei din vest, vrem 
să-i chemăm la 
cere. Meșterul 
își lăuda fetele, 
trebuie să spun 
ceva despre 
mei.

Adică ați 
de metri...
Mai mult, pe ga

leria Jieț-Slivei am 
ajuns la 120 metri li
niari, ceea ce Înseam
nă aproape dublu față 
de prevederile planu
lui.

— Am impresia 
la voi, în vest, 
„coace"

— Vă mai amintiți

de recordul nostru de 
anul trecut pe care 
ni l-au doborit briga
dierii de la 
cu așa-zisul 
avansament 
metri liniari 
vații intr-o lună ? Fiți 
siguri că pînă la Con
gresul al XI-lea al 
partidului tinerii de 
pe tronsoanele lotului 
Groapa Seacă iși vor 
reciștiga titlul de 
fruntași ai fruntași
lor.

— Avertizați-1 pe 
Moise că și noi sîn- 
tem pe recepție și... 
pe traiectoria între
cerii.

— Adică cine ?
— Lotul Voineșița 

Nord.
— Continuă, tovarășe 

inginer Liviu Tăbă- 
caru. Aruncați, cum 
s-ar zice, mănușa in 
fața brigadierilor de 
la captările vest ?

— Avem și motive. 
De patru luni, bri
gada de tineret con
dusă de comunistul 
Constantin Tomescu 
n-a redus viteza de 
înaintare sub 200 me
tri liniari. Deocam
dată...

Da, știu. De
ocamdată pe galeria 
Uriei mai aveți cițiva 
metri pină veți ieși in 
valea Ivănușului.

— O să ieșim 
te o săptămină. 
urmă vom intra 
Păscoaia, pe cel 
lung tronson al Lotru
lui —■ de aproape 7 
km — atacat dintr-un 
singur front. Acolo, 
șantieriștii Voineșiței 
or să spună ce au de 
spus. Dar despre asta 
o să mai discutăm noi 
luna viitoare.

• Trecătoarele iubiri : CAPITOL 
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30: 21.
• Aventura lui Darwin : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
•> Nu trișa, dragă : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
a 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 Ia cer : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Veronica se întoarce : FLO- 
REASCA — 16; 18; 20. DOINA — 
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; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 9;M1,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Judo : EXCELSIOR — 9; 11,15;

— »;
MO- 

18,30:

LIRA

maiorului
11,30; 18;
17.45: 20.

Charley :

vacanță :

12,45;

t

13,30: 16; 18.15; 20,30, AURORA — 
9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15.
a Toamna Cheyennilor : UNIREA
— 14: 17.
• Misiunea sublocotenentului 81- 
pos : UNIREA — 30.15.
e Luna furioasă : BUZESTI
11.15: 13,30; 16: 18,15; 20,30, 
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16: 
21.
• Dosare de mult uitate :
— is,3or-i«) ao.iș.v..
• Sflrșilul Sankt-Petersburgului
— 14,30., Lev Tolstoi — 16,30, 
Scluscia — 18,45. Pielea catifelată
— 20.45 1 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 Ia miezul nopții : 
'GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Joe Kidd : GRIVITA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
a Din viața unui pierde-vară : 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.
• Tora ! Tora 1 Tora !: CEN
TRAL — 9,16; 12,30; 16: 19,30.
a Intimplări cu Cosa Nostra : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 14; 16,30, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15.
• Puterea și adevărul : INFRA- 
JIREA INTRE POPOARE — 19.
a Marele vals : BUCEGI — 1»; 
15,45; 19, ARTA — 11; 14,15; 17,30; 
20,45.

• Zăpada fierbinte I VITAN — 
15.31): 17,45; 20.
a Vifornița : CRINGAȘI — 1»;
18,15.
? Misiunea secretă a

ook : FERENTARI — 
20,15, PACEA — 15,30; 
a Legenda negrului 
RAHOVA — 15,20.
• „Vila" noastră de 
RAHOVA — 13: 20,15.
• Ce se tntimplă, doctore : CO- 
TROCENI — 14: 16: 18; 20.
a Vlntul călătoriilor : PROGRE
SUL — 15.30.
• Cu cărțile pe față : PROGRE
SUL — 18; 20,15.
a Fapt divers in prima pagină : 
VIITORUL — 16: 18; 20.
a Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici : POPULAR — 16: 18; 20.
• Ultimele șase minute t MUN
CA — 10; 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „Ceorga 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Rai
ner Miedel (Suedia), Solist : Dan 
Grigore — 20.
• Opera română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.

te

• Teatrul Național (sala mare din 
bd. N. Bălcescu nr. 2) : Apus 
de soare — 19,30, (sala Comedia): 
Dona Diana — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 
— 20, (sala din str. Aiex. Sahia); 
Vicarul — 20.
• Teatrul de comedie : Viata e 
ca un vagon T — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) ; Bărbați fără ne-
iviagueru; : jsuiv, vuaiiie —
(sala Studio) ; Bărbați fără 
veste — 20.
• Teatrul Glulești ; Stmbătă 
Veritas — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Povestea 
pulul pierdut — 17.
Academiei) : Un băiat isteț și un 
rege nătăfleț — 15.
S Teatrul evreiesc de stat : Di- 

uk — 19,50.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Labdaclzli — 20.
a Teatrul satlric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
a Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasllescu" : O fată imposi
bilă — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Caruselul melodiilor —
• Rapsodia română : 
fermecate — 19,30.
a Circul „București" t 
prezentat de circul 
land" — 16; 19,30.

la

din 
tim- 

(sala din str.

19.30.
Meleaguri

Spectacol 
„Buach-Ro-

— în munca de rezolvare a scri
sorilor esențialul II constituie efici
ența — aprecia tovarășul Bucur 
Bloanca, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular al 
județului Galați, cu prilejul unei 
discuții purtate recent pe această 
temă.

— V-am ruga sa explicați mai pe 
larg ce înțelegeți prin eficienta scri
sorilor primite de la cetățeni.

— Mă refer, în primul rind, la 
măsurile pe care comitetul executiv 
al consiliului popular le întreprinde 
pentru a da viață propunerilor va
loroase, cuprinse in scrisori, pentru 
a înlătura lipsurile semnalate de 
cetățeni. A remedia doar deficien
țele dintr-un loc sau altul, semnala
te in scrisori, în
seamnă însă prea 
puțin. Importan
tă este depistarea 
cauzelor care ge
nerează fenome
nele negative se
sizate și luarea 
măsurilor pentru 
înlăturarea lor. 
Nu de puține ori, 
opiniile, semnale
le critice expri
mate in scrisori 
au constituit pen
tru noi un spri
jin real, ne-au 
ajutat, să îndrep
tăm multe nea
junsuri, să ne îm
bunătățim pro
pria activitate. In 
acest sens ne 
stau la indemină 
numeroase 
ple...

Pornind 
constatăm, 
trecut pe
tiv al consiliului popular județean 
s-au primit 4 360 de scrisori. Tema
tica acestora scoate in evidență aria 
vastă a preocupărilor cetățenești, ex
primă interesante puncte de vedere 
asupra celor mai felurite probleme 
de interes obștesc sau personal. Bu
năoară, în cursul anului 1973, mai 
multe gospodine au semnalat că, in 
unele zone ale municipiului Galați, 
numărul bufetelor și al bodegilor 
în care se desfac băuturi alcoolice 
este cu mult prea mare în compara
ție cu alte unități comerciale nece
sare bunei aprovizionări a popu
lației. Pornind de la această obser
vație, comitetul executiv al consiliu
lui popular județean, Împreună cu 
direcția comercială au schimbat 
destinația multora din unitățile 
alimentație publică vizate.

Am aflat și despre o altă formă

de cercetare și analizare a proble
melor ridicate de cetățeni în sesi
zări, care s-a dovedit a fi eficien
tă. La solicitarea scrisă a mai mul
tor cetățeni din comunele 
Bălăbănești, Berești-Meria, 
șeni ș.a., membri ai comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular jude
țean s-au deplasat spre a vedea la 
fața locului, împreună cu sătenii, 
posibilitatea realizării unor obiecti
ve social-culturale. Soluțiile s-au fi
nalizat în construirea unor școli, dis
pensare medicale, blocuri de locuin
țe, instalații de alimentare cu apă 
potabilă etc.

Iată și un alt exemplu. în urma 
sesizărilor cîtorva locuitori ai comu
nelor Braniștea și Slobozia-Conachi, 
despre abaterile și abuzurile comise

Băleni, 
Drăgu-

Aurel Scorțaru, secretarul comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean :

— Mulți cetățeni scriu direct unor 
foruri centrale pentru că nu cunosc 
cine este competent să le rezolve o 
sesizare sau alta. De pildă, Maria 
Bob, soră medicală la Spitalul uni
ficat Tecuci, ocolind organele locale, 
a reclamat tocmai la Ministerul Să
nătății conducerea unității în care 
lucrează pentru că a refuzat să-i 
elibereze o adeverință necesară în
scrierii la liceul seral. Or, ea ar fi 
rezolvat mult mai repede această 
problemă dacă s-ar fi adresat de la 
bun început consiliului popular, 
unde, de fapt, a și fost îndrumată și 
soluționată sesizarea ei. Pe de altă 
parte, pentru unele din solicitările

PROPUNERILE CETĂȚENILOR
în audientăA

la consiliul popular
pe urmele exemplelor, 
in primul rind, că anul 

adresa comitetului execu-
Insemnări despre activitatea de rezolvare

O zi ca toate zilele 
dintre cele mai mari 
rind 2 200 de băieți și 
entuziaști veniti să-și 
realității, visurile lor 
dit, chiar și in această singură zi, că pentru ei și 
munca aprigă, și bucuria, și dragostea fac parte 
din ființa lor, umplindu-le viața cu rosturi trai
nice. Munții și greutățile nu-i sperie, lipsa unei 
legături directe cu vreo așezare nu-i face să se 
simtă izolați. Ei singuri și-au făcut din micile 
colonii muncitorești propriile lor orașe, cu clu
buri ți săli de sport, cu biblioteci și grădinițe, 
cu brutării și cantine. Aici muncesc și trăiesc, 
aici învață să devină mineri și oameni de nă
dejde in confruntarea directă și dîrză cu greu
tățile, aici iubesc și încheagă familii. de

a scrisorilor la Consiliul popular al județului Galați

de Vasile Efrose și, respectiv, Jan 
Dumitrache, primarii acestor comu
ne, pe baza verificărilor efectuate și 
a constatării temeiniciei celor sem
nalate, s-a luat măsura revocării din 
funcție a celor doi, care au înșelat 
încrederea obștii.

Trebuie să menționăm însă și un 
alt aspect care ne-a reținut atenția 
și care contrastează puternic cu ex
periența și rezultatele bune 
dite. Este vorba de faptul că, în anul 
1973, numărul scrisorilor adresate 
direct consiliului popular județean 
este mult mai mic în comparație cu 
al scrisorilor adresate organelor cen
trale. Referindu-se la acest fenomen, 
iată ce explicații ne-a dat tovarășul

dobîn-

cetățenilor nu avem posibilități să le 
rezolvăm, deocamdată. în loc să aș
tepte soluționarea pe plan local, ei 
se adresează organelor centrale.

Firește, sînt și cazuri ca cele rela
tate de tovarășul secretar. Nu-i mai 
puțin adevărat însă, așa cum am 
constatat la fața locului, că multe 
scrisori sint adresate direct organe
lor centrale pentru că în unele com
partimente ale consiliului popular 
județean s-au creat breșe in munca 
cu scrisorile, nu peste tot acestea 
sînt tratate cu atenția și răspunderea 
cuvenite, nu întotdeauna se adoptă 
in mod operativ soluțiile ce se im
pun. Uneori cetățenilor nu li se dau 
explicații clare, convingătoare. Mir-

cea Popovic! din Tecuci, strada 23 
August, s-a adresat unui organ cen
tral pentru... executarea unor reme
dieri la apartamentul proprietate 
personală. De ce ? Apelurile lui re
petate la întreprinderea de resort 
din localitate (obligată să le exe
cute) au rămas prea îndelungată 
vreme fără rezultat. Emilia Enache, 
din Galați, salariată la întreprinde
rea de industrie locală, a solicitat 
sprijin tocmai la Consiliul de Stat 
pentru a i se acorda concediul legal 
de odihnă pe anul trecut (!!).

în alte cazuri, oamenii sint puși 
în situația de a se adresa forurilor 
centrale sau de a reveni la scrisorile 
lor din cauză că, pe plan local, se 
intirzie nejustificat soluționarea a- 
cestora ori sînt rezolvate cu superfi

cialitate.
soarea 
trată 
din 
brie 
care 
Raicu din 
Vlădești 
sprijin 
construirea 
locuințe a 
repartizată 
rezolvare 
liului popular co
munal, unde a 
rămas... îngro
pată. Avram Ro
taru din Galați, 
strada Energiei 
nr. 6, a cerut 
consiliului popu
lar județean, la 
începutul lunii 
octombrie 1973, 
lămuriri în legă
tură cu sistema

tizarea zonei unde se află imobilul 
in care locuiește. Nici pină la data a- 
nalizei făcute scrisoarea nu era rezol
vată de către serviciul de sistemati
zare, căruia îi fusese repartizată.

O analiză a cauzelor care generea
ză asemenea lipsuri se dovedește 
necesară. Și aceasta cu atît mai mult 
cu cit munca cu scrisorile trebuie să 
fie privită ca o componentă majoră 
a obligațiilor zilnice ale fiecărui șef 
de compartiment din cadrul consi
liului popular județean, ale fiecărei 
conduceri de întreprinderi și insti
tuții, ale fiecărui salariat. întărirea 
răspunderii pe această linie este de 
natură să înlăture carențele ce se 
mal intîlnesc, să ducă la perfecțio
narea continuă a acestei forme im
portante a dialogului dintre cetățean 
și instituție, la valorificarea eficien
tă a bogatului 
care-1 conțin 
muncii.

Scri- 
(înregis- 

la nr. 73 479 
27 septem- 
1973) prin 

Vasilica 
comuna 
solicita 
pentru 

unei 
fost 
spre 

consi-

tezaur de idei pe 
scrisorile oamenilor

Gheorghe PIRVAN
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Excelenței Sale Domnul RICHARD NIXON
Președintele Statelor Unite ale America

Stimate domnule președinte,
îmi face plăcere să vă adresez, în numele Consiliului de Stat și gu

vernului, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
dumneavoastră, cosmonauților și tuturor colaboratorilor care au contri
buit la încheierea cu succes a programului „Skylab".

îmi exprim convingerea că acest nou succes în explorarea spațiului 
cosmic va servi progresului umanității, păcii, înțelegerii și colaborării 
între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru felicitările pe care 
mi le-ați adresat cu ocazia realegerii mele în funcția de secretar general 
al conducerii regionale a Partidului Socialist Arab-Baas.

Vă doresc dumneavoastră, partidului dumneavoastră și poporului 
dumneavoastră prieten progres continuu și succese.

Aș dori, de asemenea, să-mi exprim încrederea în dezvoltarea rela
țiilor între cele două partide și țări ale noastre, pe calea luptei împo
triva imperialismului, pentru interesele naționale comune și țelurile de 
bază ale omenirii : pace și libertate.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Secretar general al conducerii 

regionale a Partidului Socialist 
Arab—Baas

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Guvernul și poporul Bangladesh mi se alătură în transmiterea mul
țumirilor noastre sincere pentru amabilul mesaj de felicitare transmis 
de Excelența Voastră cu ocazia Zilei naționale a Bangladesh.

Sperăm că relațiile prietenești existente între Republica Populară 
Bangladesh și Republica Socialistă România se vor dezvolta și întări tot 
mai mult in anii care vin.

Vă rog acceptați. Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni. 
MUHAMMED ULLA

Președintele Republicii Populare 
Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului BULENT ECEVIT

Prim-ministru al Republicii Turcia
ANKARA

Cu ocazia preluării înaltei funcții de prim-ministru al Turciei, 
sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări șl cele mai 
bune urări de fericire personală și de succese în activitatea dumnea
voastră.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Româ
nia și Turcia vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoa
relor român și turc, al înțelegerii și cooperării în regiunea Balcanilor, 
al cauzei păcii și securității internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

La Ministerul Sănătății a avut loc 
vineri semnarea Acordului de cola
borare in domeniul sănătății publi
ce între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză 
și a planului de aplicare a acestui 
acord pe anul 1974.

în cadrul colaborării în domeniul 
medical și al ocrotirii sănătății, in
tre cele două țări vor avea loc 
schimburi de acte normative pentru 
informare privitoare la organizarea 
sanitară, de cărți și publicații pe
riodice, de materiale de propagandă, 
de informații in legătură cu cerce
tarea științifică, fabricarea aparate-

lor și instalațiilor sanitare,: și de 
cadre medicale pentru efectuarea de 
cercetări științifice și specializare.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Mihai Aldea, ad
junct al ministrului sănătății, 
din partea chineză de Cien Sin-țun, 
adjunct al ministrului sănătății pu
blice.

La semnare au fost prezenți Theo
dor Burghele, ministrul sănătății, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

iar

(Agerpres)

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Manea Mănescu, vice

președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele părții române în 
Comisia economică mixtă româno- 
americană, a primit, vineri la amia
ză, pe Eduard Garrett, președintele 
companiei „System International 
Corporation" din S.U.A., care se 
află intr-o vizită în țara noastră.

în timpul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a făcut un

schimb de păreri cu privire la co
laborarea economică româno-ameri- 
cană și s-au analizat posibilitățile 
de cooperare dintre Întreprinderi 
românești și compania „System In
ternational Corporation".

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au participat Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice, specialiști din acest minis
ter. (Agerpres)

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. a primit, vineri după-amiază. 
pe Simo Jeno, adjunct al ministru
lui culturii al R.P. Ungare, președin- ■ 
tele părții ungare în Comisia mixtă 
de colaborare culturală româno-un
gară, și pe Demeter Sandor, vice
președinte al Institutului ungar pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
care se găsesc în țara noastră pen
tru a participa la lucrările celei de-a

Il-a sesiuni a Comisiei mixte de 
colaborare culturală româno-ungară. 

în cadrul convorbirilor au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
colaborării cultural-artistice dintre 
cele două țări.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la București.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE DE COLABORARE CULTURALĂ
ROMANO-UNGARA

între 5 și 8 februarie a avut loc la 
București cea de-a doua sesiune a 
Comisiei mixte de colaborare cultu
rală româno-ungară, în cadrul căreia 
s-a analizat stadiul realizării preve
derilor planului de colaborare cultu
rală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară și s-a făcut un amplu schimb 
de experiență privind dezvoltarea 
vieții teatrale, muzicale și a culturii 
de masă.

De asemenea, au fost precizate ma
nifestările ce vor avea loc cu prile-

jul zilei culturii organizate în Româ
nia și Ungaria în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării lor.

în timpul lucrărilor 'sesiunii, des
fășurate intr-un spirit de înțelegere 
și cordialitate, s-a subliniat dezvol
tarea ascendentă a colaborării cul
turale, în scopul întăririi prieteniei 
între cele două popoare, dorința de 
a conlucra tot mai strîns pentru ca 
arta și cultura să servească solida
rității lor, cauzei construirii socialis
mului.

(Agerpres)

Ședința de lucru a Comisiei pentru consiliile populare

Comisia pentru consiliile populare 
și administrația de stat a Marii Adu
nări Naționale s-a întrunit, vineri 8 
februarie, în ședință de lucru, sub 
conducerea tovarășului Dumitru Ba- 
lalia, președintele comisiei. Cu acest 
prilej a fost dezbătut modul in care 
consiliile populare și comitetele lor 
executive aplică prevederile legii nr. 
57/1968 în legătură cu elaborarea și 
adoptarea hotărîrilor și deciziilor, 
oportunitatea acestor acte, urmări
rea aplicării și eficienței lor.

La ședință au participat tovarășii 
Nicolae Tăbircă, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, și reprezentanți 
ai unor organe centrale și locale 
stat.

Analiza și dezbaterile au avut 
pe baza rapoartelor prezentate 
președinții comitetelor executive__
consiliilor populare ale județelor Hu
nedoara și Ialomița și a documentă
rii efectuate de membrii comisiei în 
alte 11 județe ale țării. S-a eviden
țiat preocuparea consiliilor populare 
pentru promovarea metodelor științi
fice în procesul de elaborare și trans
punere in viață a hotărîrilor și de-

de

loc 
de 
ale

ciziilor. De asemenea, s-a subliniat 
că în desfășurarea acestei activități, 
organele locale ale puterii și admi
nistrației de stat lși imbunătățesc 
tot mai mult metodele și formele de 
atragere a maselor de cetățeni la 
analizarea fenomenelor, stabilirea 
măsurilor necesare, îndeplinirea șl 
controlul realizării sarcinilor prevă
zute.

în același timp, s-au reliefat o se
rie de neajunsuri în ceea ce privește 
cunoașterea și selectarea probleme
lor care implică luarea deciziei, uti
lizarea unor metode și forme de lu
cru eficiente care să asigure valo
rificarea operativă a datelor și in
formațiilor, organizarea controlului 
îndeplinirii sarcinilor, respectarea le
galității. Comisia a propus luarea 
unor măsuri menite să contribuie la 
Îmbunătățirea activității de decizie a 
organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat, Ia înlăturarea nea
junsurilor semnalate.

Raportul comisiei, cuprinzfnd con
cluziile și propunerile sale, urmează 
să fie înaintat Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Consfătuire pe țară privind cultura ricinului
ALEXANDRIA — (Coresponden

tul „Scinteii", Al. Brad). în loca
litate a avut loc vineri o consfătuire 
pe țară privind cultura ricinului, la 
care au participat oameni de ști
ință, specialiști, cercetători, preșe-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

atletism , Azi, primele întreceri

dinți și lucrători din unitățile agri
cole cultivatoare de ricin din jude
țele Brăila, Dolj, Ialomița, Ilfov, 
Galați, Mehedinți, Olt și Teleorman, 
în cadrul lucrărilor au fost anali
zate rezultatele obținute în cursul 
anului trecut, s-a făcut un util 
schimb de experiență, a fost adop
tat un plan de măsuri privind con
centrarea producției, utilizarea de 
soiuri precoce, cu productivitate 
sporită, care șă permită în acest an. 
creșterea producției medii la hectar 
cu aproximativ 12 la sută față de 
realizările anului 1973.

pentru „Cupa de cristal" Aseară,

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Turen Gunes, cu ocazia 
numirii în 
afacerilor 
Turcia.

funcția de ministru al 
externe al Republicii

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, vineri la amiază s-a deschis 
în Capitală expoziția austriacă de 
fotografii intitulată „Simpozionul 
sculptorilor din St. Margarethen". In 
această localitate din Austria are loc 
anual. începind din 1359, un simpo
zion al tinerilor sculptori, care oferă 
participanților prilejul de a crea în 
aer liber, stabilind totodată contacte 
cu colegi din diferite țări. Imagini 
fotografice despre activitatea de 
creație, desfășurată aici, au fost rea
lizate de studenți și absolvenți ai 
clasei de grafică a prof. Franz Hu- 
berth de la Școala superioară de 
artă aplicată din Viena și reunite în 
prezenta expoziție itinerantă.

La festivitatea de deschidere au 
rostit scurte cuvintări Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Wer
ner Sautter, ambasadorul Austriei la 
București.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de cultură și artă.

Au fost, de 
membri ai corpului

★
Cu prilejul celei 

aniversări a creării 
lare coreene, vineri seara a avut joc, 
la Ambasada R. P. D. Coreene, o 
gală de filme oferită de colonel Son 
Ghiăn Zun, atașat militar, 
naval ‘ “
rești.

Au 
junct 
terne, _ . . . . ______ ___
Opriță, adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior, general-colo
nel Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

A fost prezent Iang Miăng Sul. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. D. Coreene la București.

(Agerpres)

asemenea, de față 
diplomatic.

de-a XXVI-a 
Armatei popu-

, aero și 
al R. P. D. Coreene la Bueu-

participat Cornel Pacoste, ad- 
al ministrului afacerilor ex- 

general-maior Constantin

tv
PROGRAMUL I

S.OT O viață pentru o idee : 
C. Sandu-Aldea.

»,30 Film serial : „Pistruiatul". 
Reluarea episodului VI.

10,M Gala maeștrilor : Mihail Ar- 
năutu.

10,83 Telednemateca (reluare).
17.30 Telex.
17,33 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și 
teatra- 

plas-
actualitate literară, 
lă. cinematografică si 
tiefi.

17,55 Din țările socialiste.
18,03 Familia. Omul de 6 

școală !
18,33 Călătorie in lumea 

italiene. Cu : Magda 
culescu. Ludovic Spless, Ma
ria Slătinaru-Nistor, Euge
nia Moldoveana. Nicolae 
Herlea, Valentin Teodorian, 
Nicolae Florei, Cornel Sta- 
vru. Cepul și baletul Operei 
român*.

1»,30 loot a* seri : Pik si Tilt.- 
19,30 ȚeleJurbal.
30,00 Teleenciclopedia. Ediție spe

cială. La a 500-a emisiune 
• Culori la Curtea Veche — 
Documentar de Maria Pre- 
duț și George Brătlanu • 
Centaur • Test la cel mai 
lung pod suspendat din Ja
ponia a Canion • Secolul 
lui Penele • Casalot.

ao,« Publicitate.
30,50 Film serial. Columbo. „Fruc

tele răului". In distribuție : 
Peter Falk, Roas Martin. Don 
Ameche, Kim Hunter, 
gia : Hy Averbaek.

S3,06 Telejurnal • Sport.
32,20 W de minute cu Julie 

drews șl personajele 
Walt Disney.
PROGRAMUL II

17,30-19,20 Matineu simfonic, 
certul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu". Dirijor ; Mlrcea 
Basarab.

ani la

operei 
lan-

Re-

An- 
lul

Con-

i

La Genova se des
fășoară în aceste zile 
lucrările celei de-a 6-a 
Conferințe muncitorești 
naționale a P.C.I., e- 
veniment cu largă re
zonanță in rîndurile 
P.C.I., precum și in 
ale altor forțe demo
cratice din Italia.

inițiativa organiză
rii unor astfel de con
ferințe, ne-a precizat 
Fernando di Giulio, 
membru al Biroului 
Politic și al Direcțiu
nii P.C.I., șeful sec
ției muncitorești a 
P.C.I., a fost luată in 
1958. De atunci, re
prezentanții munci
torilor comuniști se 
întîlnesc în mod re
gulat în intervalele 
dintre congresele par
tidului. Ceea ce deo
sebește aceste intilniri 
de alte adunări națio
nale ale partidului 
este faptul că la ele 
iau parte în mod ex
clusiv delegați aleși 
în mod direct de or
ganizațiile de partid 
din fabrici și uzine, 
reprezentanți ai cla
sei muncitoare, prin
cipala 
Italian, 
concret
conferințe de la Ge
nova. la care partici
pă peste 4 000 de dele-

forță a P.C. 
Obiectivul 

al actualei

partidelor

gați, este acela de a 
examina modalitățile 
de acțiune și de lup
tă ale clasei munci
toare pentru o dez
voltare democratică a 
țării, pentru realiza
rea unei largi înțele
geri și colaborări în
tre comuniști, socia
liști și catolici. Este 
vorba deci pe de o

CORESPONDENTA 
DIN ROMA

parte de lupta mase
lor de muncitori pen
tru apărarea cuceriri
lor lor economice, 
pentru reforme socia
le și, pe de altă par
te, de realizarea a 
ceea ce secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Enrico Ber- 
linguer, numea un 
nou mare acord „is
toric" intre forțele 
populare care pot să 
deschidă calea către o 
politică de reînnoire 
socială și progres de
mocratic.

în legătură cu pre
gătirile pentru actua
la conferință de la 
Genova, tovarășul 
Fernando di Giulio

a arătat că secretaria
tul partidului a apro
bat anterior un docu
ment conținind princi
palele directive ale în- 
tîlnirii, care a fost tri
mis tuturor organiza
țiilor P.C.I. din fa
brici — in număr de 
peste 2 000. A fost or
ganizată o amplă dez
batere pe marginea 
problemelor princi
pale ale luptei cla
sei muncitoare, ala 
unității de acțiune a 
tuturor forțelor popu
lare. La aceste dezba
teri au luat parte nu 
numai comuniști, dar 
și numeroși muncitori 
necomuniști și chiar 
membri ai altor par
tide democratice.

Sîntem convinși — a 
declarat interlocutorul 
nostru — 
treaga sa 
cea de a 
rință a 
comuniști 
zenta un 
portant 
activitatea 
tllor din fabrici și u- 
zine, în întreaga ac
țiune politică desfă
șurată de Partidul 
Comunist Italian pen
tru dezvoltarea de
mocratică a Italiei, 
pentru * socialism.

că, prin in- 
desfâșurare, 
6-a confe- 
muncitorilor 
va repre- 
nou și im- 

moment in 
comuniș-

Radu BOGDAN

TELEGRAME

PRAGA 8. Corespondentul Ager
pres, C. Prisăcaru, transmite : In zi
lele de 4—8 februarie, o delegație 
a Secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul Dumi
tru Turcuș, adjunct al șefului secției, 
a făcut o vizită in R. S. Cehoslovacă, 
la invitația C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. în timpul vizitei, delegația 
a avut convorbiri la C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, pentru convenirea pla
nului de relații intre P.C.R. și P.C.C. 
pe anii 1974—1975, in vederea dez
voltării’ pe mai departe a legăturilor 
de prietenie dintre cele două partide.

Sesiunea
Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, la Hanoi, au 
continuat 
Naționale 
cuvîntul 
marginea . „ _____ „
putații au făcut o serie de propuneri 
privind politica și măsurile menite 
să ducă la o cit mai grabnică vin
decare a rănilor provocate de război, 
la refacerea și dezvoltarea econo
miei și culturii.

lucrările sesiunii Adunării 
a R. D. Vietnam. Luind 
în cadrul discuțiilor «pe 
rapoartelor prezentate, de-

EXTERNE

PLENARA C.C.
AL P.C. BULGAR

SOFIA 8 (Agerpres). — Agenția
B. T.A. informează că la Sofia s-au 
desfășurat lucrările unei plenare a
C. C. al P.C. Bulgar, consacrată ridi
cării muncii ideologice la nivelul sar
cinilor trasate de Congresul al X-lea 
al P.C.B. și de programul partidului 
de construire a societății socialiste;’" 
dezvoltate. A fost adoptată o hotă-." 
rîre corespunzătoare care va fi dată 
publicității. Totodată, la plenară a 
fost prezentată o informare asupra 
vizitelor peste hotare ale delegațiilor 
de partid și guvernamentale bulgare, 
asupra convorbirilor cu alte partide 
și țări în a doua jumătate a anului 
1973 și începutul acestui an.

PLENARA C.C.
AL P.C. DIN AUSTRIA

TOVARĂȘUL F. MUHRI 
REALES PREȘEDINTE 

AL PARTIDULUI
VIENA 8 (Agerpres). — în cadrul 

Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria, 
Franz Muhri a fost reales în funcția 
de președinte al partidului. Plenara, 
întrunită în noua sa componență 
după Congresul al XXII-lea al P.C. 
din Austria, a ales, de asemenea, 
membrii Biroului Politic și ai Secre
tariatului C.C. al partidului.

ÎNSEMNĂRI din liban
în sala din parcul sportiv „23 

August" va Începe astăzi tradiționala 
competiție internațională de atletism 
„Cupa de cristal", care reunește 
atleți și atlete de valoare din 11 
țări : Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia. Elveția, Grecia, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și România. întrecerile con
cursului constituie un excelent cri
teriu de verificare a forțelor în ve
derea apropiatelor campionate euro
pene pe teren acoperit de la GOte- 
borg (9 și 10 martie).

în programul concursului figurea
ză 7 probe masculine și 5 feminine. 
Printre participanții care se vor ali
nia la startul probelor se numără 
cehoslovaca Fibingerova (greutate), 
poloneza Chewinska (greutate), Pa- 
padimitriou (Grecia) — lungime, 
sprinterul polonez Nowosz, Rosema
rie Witschas (R.D. Germană), care 
deține o performanță de 1,91 m la 
săritura in înălțime, și alții. în lotul

pe care îl va prezenta țara noastră la 
această ediție a „Cupei de cristal" 
figurează, printre alții, Dorel Crlstu- 
dor (sprint), Virginia Ioan (înălțime). 
Viorica Viscopoleanu (lungime), 
Ileana Silai (400 m), N. Perțea (60 m 
garduri). '

Atit astăzi cît și miine, întrecerile 
vor începe la ora 16,00.

★
Au luat sfirșlt întrecerile con

cursului internațional de atletism 
desfășurat la Budapesta.

în ultima zi de concurs, atleții ro
mâni au obținut două victorii. Pe
tre Lupan a ciștigat cursa de 1500 
m, stabilind un nou record național 
de sală, cu timpul de 3’47”8/10. L-au 
urmat polonezul Sapko — 3’48”5/10 
și iugoslavul Vukomanovici — 3’49’' 
3/10. în proba de săritură cu prăjina, 
pe primul loc s-a clasat Dinu Piș- 
talu, care a trecut peste ștacheta 
înălțată la 5,00 m.

in „Cupa cupelor"
la volei feminin

Dlnamo—L ei.erbahce 3—0

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. Echipa Universitatea 

Craiova și-a început turneul in Li
ban, jucînd la Beirut cu formația 
Hometnien. Partida s-a terminat la 
egalitate (0—0). Fotbaliștii români 
vor mai susține un meci la Beirut, 
după care vor pleca în Siria.

La 28 martie se va disputa la 
București intîlnirea de fotbal dintre 
selecționatele de juniori ale Braziliei 
și României.

AUTOMOBILISM. în urma penu« 
riei de combustibil șl a raționalizări
lor la consumul benzinei, Comisia 
sportivă internațională din cadrul 
F.I.A. — aflăm din nr. 2/1974 al re
vistei „Autoturism", editată de 
A.C.R. — a stabilit pentru anul 1974 
un calendar simplificat O singură 
excepție : campionatul mondial de 
formula I. în schimb, din cursele 
de formula 2 (anul trecut, în total 
30) au rămas doar șapte. Numai 
cinci etape va cuprinde campionatul 
mondial de raliuri.

SCHI. Proba feminină de slalom 
special, din cadrul campionatelor 
mondiale de la St. Moritz, s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare a 
tinerei schioare Hanny Wenzel din 
Liechtenstein. Noua campioană — în 
virstă de 19 ani — a realizat în cele 
două manșe timpul de 04”65/100. 
fiind urmată in clasament de Michelle 
Jacot (Franța) cu 95”15/100.

ȘAII. MECIURILE CANDIDAȚI- 
LOR. — Cea de-a 11-a partidă a 
meciului dintre marii maeștri Vik
tor Korcinoi (U.R.S.S.) și Costa 
Mecking (Brazilia), care-și dispută 
la Augusta (Georgia) calificarea in 
semifinalele turneului candidaților la 
titlul mondial de șah, s-a încheiat 
la egalitate. La mutarea a 42-a, Vik
tor Korcinoi, care a jucat cu pie
sele albe, a propus remiza, pe care 
tînărul mare maestru brazilian a ac
ceptat-o. în prezent, scorul meciului 
ejte ®,S—4,5 in favoarea lui Korcinoi.

TURNEUL DE LA TORREMOLI- 
NOS, — în runda a treia a turneu
lui internațional de șah de la Tor- 
remollnos, marele maestru român 
Florin Gheorghiu (cu piesele negre) 
a remizat, in 12 mutări. eu maestrul 
olandez Christian Langeweg.

BASCHET. în „Cupa campionilor 
europeni" (feminin — grupa A), 
echipa Stands Milano a întrecut pe 
teren propriu, cu 60—51 (39—29), for
mația M.T.K. Budapesta. Echipa Po
litehnica București s-a deplasat la 
Riga, unde a intllnit redutabila for
mație Daugava, deținătoarea ' "
lui. Gazdele au ciștigat cu

în grupa B, echipa L.K.S. Lodz a 
ciștigat cu scorul de 80—58 partida 
susținută pe teren propriu cu for
mația Slavia Praga.

trofeu- 
100—45.

Mai puțin de o oră și numai 
trei seturi (15—0, 15—6, 15—0) 
— atit a durat aseară, în sala 
Dinamo, meciul de volei pen
tru „Cupa cupelor" (turul II) 
dintre echipele feminine Di
namo București și Fenerbahce 
Istanbul. Evident, cunoscută 
fiind diferența de valoare din
tre cele două formații, victoria 
a revenit — conform tuturor 
pronosticurilor — dinamoviste- 
lor. Succesul lor este de bun 
augur, chiar dacă replica primi
tă aseară din partea sportive
lor din Istanbul nu a fost prea 
ridicată. De altfel, în condițiile 
in care superioritatea a apărut 
absolut netă din primele minu
te ale meciului, antrenoarea 
Doina Ivănescu a folosit în te
ren, pe perioade diferite, toate 
jucătoarele de care dispune.

Desigur, nu se pot face apre
cieri generalizatoare asupra po
tențialului echipei dinamoviste ; 
aseară, cum spuneam, partida 
a fost foarte ușoară. Se impu
ne insă atenției faptul că jocul 
a apărut prea simplist, stereo
tip, școlăresc dacă am putea 
spune astfel. Era. credem, ca
zul ca 'dinamovistele să fi în
cercat un joc variat, mai inspi
rat, mai „dezlănțuit". Ar fi fost 
bine dacă se foloseau nu numai 
de „armele" ce le erau suficien
te pentru victorie, ci să fi în
cercat mai mult, glndlndu-se că 
nu prea tirziu le așteaptă parti
ciparea (cu succes — nădăj
duiesc suporterii), atit la tur
neele divizieț naționale, cit și la 
turneul final al „Cupei cupe
lor". în privința șanselor de a 
ajunge în turneul final al „Cu
pei cupelor", este de subliniat 
că dinamovistele (normal ciști- 
aătoare și in partida retur, la 
Istanbul — 15 februarie) se 
pot considera de pe acum ca
lificate. Turneul final va avea 
loc in Iugoslavia, la începutul 
lunii viitoare.

I. D

Drumuri noi
in milenara Bekaa

După o iarnă scurtă dar puțin 
obișnuită ca asprime pentru aces
te meleaguri, cu ploi reci șl to
rențiale, însoțite de grindină pe 
litoral și zăpezi abundente în 
munți, soarele Mediteranei strălu
cește din nou pe cerul de azur al 
Libanului, creînd o atmosferă plă
cută de primăvară. De-a lungul 
coastei, livezile de portocali, man
darini și lămli cunosc forfota re
coltării. în cimpia Bekaa, podiș 
fertil, întins pe 100 de kilometri 
pătrați, intre pereții de granit ai 
celor douâ lanțuri paralele de 
munți ce străbat țara in lungime, 
au început pregătirile agricole, u- 
miditatea acumulată din zăpezi 
prevestind un an îmbelșugat.

Odinioară, Bekaa era denumită 
„panerul Romei". Grlngle recolta
te aici erau încărcate in portul 
lulia Augusta Felix Beritus — ac
tualul Beirut — străbătind, apoi, 
în pintecele galerelor și triremelor 
romane, întinderile albastre ale Me
diteranei, pînă la gurile Tibrului. 
Ca și acum două milenii, pe aces
te ogoare continuă să se cultive 
cereale. Pe pămfnturile irigate prin 
canale de piatră, aflate in perfec
tă stare de funcționare de pe tim
pul cuceririi și colonizării romane, 
unduiesc lanuri de griu și orz. Dar 
Bekaa, împreună cu fișiile costiere 
de cimpie, reprezentind doar trei 
la sută din suprafața totală a ță
rii (10 400 kmp), nu mai poate face 
față cerințelor alimentare crescin- 
de ale unei populații ce a ajuns 
la peste 2 600 000 de locuitori. Oda
tă cu creșterea demografică, poli
tica economică a țării a mutat 
principalul accent pe dezvoltarea 
culturilor de cereale, de legume 
și extinderea livezilor. Libanul 
dispune astăzi de o mare diversi
tate de culturi, peste 60, caracte
ristice atît climei temperate, eît și 
celei mediteraneene.

în ultimii ani au fost depuse in-

tense eforturi din partea statului 
în vederea unei rapide moderni
zări a agriculturii, sporindu-se tot
odată suprafețele recuperate prin 
ameliorarea solurilor aride. Un 
rol important în această acțiune 
națională îl are „Planul verde", 
organism autonom creat pe lingă 
Consiliul de Miniștri. „Planul ver
de" a fost lansat in 1964. într-o 
convorbire cu dr. Basbous, preșe
dintele „Planului verde", care a 
vizitat in repetate rinduri țara 
noastră și urmărește cu interes 
experiența agriculturii românești, 
și cu Gabriel Boyagi, directorul 
Institutului de cercetări de econo
mie agrară, aceștia ne-au prezen
tat un tablou succint al agricul
turii libaneze, evidențiind preocu
pările și direcțiile ei principale de 
dezvoltare. „Planul verde" urmă
rește patru obiective principale : 
creșterea producției, scăderea pre
țului de cost, îmbunătățirea desfa
cerii produselor, introducerea în 
circuitul agricol a terenurilor ne
cultivate, dar potențial productive, 
prin lucrări de ameliorare.

Cu o străveche vocație a muncii 
pașnice, constructive, libanezii au 
transmis din generație în genera
ție și vocația lor de colaborare, 
concretizată în știința de a face 
comerț, de a schimba bunurile ma
teriale create cu cele ale altor po
poare. Beirutul, marea poartă des
chisă la Mediterana, este cunoscut 
ca unul din cele mai importante 
noduri comerciale. în fața portului, 
care de cițlva ani a devenit neîn
căpător «datorită intensificării ac
celerate a tranzitului de mărfuri, 
zeci de nave de diverse tonaje sînt 
ancorate in radă, așteptindu-ți rîn- 
dul pentru a trage la chei.

Dar Beirutul este, în același timp, 
și principala poartă aeriană a 
Orientului Mijlociu. Aeroportul in
ternațional din capitala libaneză, 
cu cele o sută de aterizări și deco-

Una dintre principalele artere ale Beirutului

lări zilnice, se bucură de faima de 
a fi o „placă turnantă interconti
nentală". în capitala libaneză func
ționează totodată 74 de mari bănci 
autohtone sau internaționale, sute 
și sute de firme comerciale, cu o 
arie de activitate întinsă dincolo 
de hotarele țării, un număr impre
sionant de societăți de aviație și 
de transporturi maritime, destinate 
a dirija legătura prin aer sau pe 
apă dintre Liban și numeroase 
țări de pe toate continentele.

Vocația comercială, moștenită de 
la anticii neguțători fenicieni, a 
căpătat in zilele noastre noi di
mensiuni. O exemplificare grăitoa
re a acestei vocații oferă și evolu
ția relațiilor româno-libaneze. Des
pre dezvoltarea continuă a acestor 
relații vorbește, desigur, în primul 
rind dinamica schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, Româ
nia ocupind in prezent în comerțul 
exterior al Libanului cu țările eu
ropene unul din primele locuri. 
Este semnificativ, astfel, că în 
cursul anului trecut numărul de 
nave românești care au ancorat în

portul Beirut a fost de 70. în ace
lași timp, se diversifică formele dă 
cooperare reciproc avantajoasă, 
un rol important revenind în a- 
ceastă direcție și celor trei socie
tăți mixte româno-libaneze.

înscriindu-se in contextul bune
lor relații româno-libaneze, în 
continuă dezvoltare, vizita pe care 
președintele Consiliului de Stat al ’ 
României, Nicolae Ceaușescu, o va 
efectua în curînd în „țara cedrilor", 
la invitația președintelui Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh — prima 
vizită a unui șef de stat român pe 
aceste meleaguri — reprezintă un 
moment de cea mai mare însem
nătate. Ea va crea, fără îndoială, 
condiții și mai propice dezvoltării 
multilaterale a legăturilor de prie
tenie și colaborare româno-libane
ze, corespunzător intereselor ambe
lor țări și popoare, cauzei păcii și 
înțelegerii in lume.

Crăciun IONESCU
Beirut-
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viața internațională
CONFERINȚA

PENTRU SECURITATE
$1 COOPERARE 

IN EUROPA
GENEVA 8 — (Corespondență de 

la C. Vlad) : In cadrul preocupărilor 
pentru trecerea efectivă la redacta
rea documentelor finale ale Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, participanții și-au concen
trat atenția, într-o măsură sporită, 
asupra necesității găsirii unor for
mule general acceptabile pentru ca, 
și în ceea ce privește al treilea punct 
de pe ordinea de zi, să se poată fruc
tifica punctele de acord existente in 
legătură cu prevederile menite să 
ducă Ia o extindere a schimburilor 
în domeniile culturii, educației, in
formației și contactelor umane.

în acest sens, Comisia a treia, care 
se ocupă de această problematică, a 
adoptat hotărîrea de a trece la faza 
de redactare. Participanții au con
venit ca. în cadrul comisiei, să se 
treacă, incepînd cu ședința următoa
re, la realizarea mandatului ce-i re
vine privind evidențierea posibili
tăților de cooperare care să creeze 
cele mai bune condiții pentru inten
sificarea schimburilor în domeniile 
evocate in scopul întăririi păcii și 
înțelegerii între popoare.

Prevederile înscrise in document 
trebuie să aibă la bază respectul de
plin al principiilor care guvernează 
relațiile dintre state, singurele in 
măsură să asigure realizarea obiec
tivului conferinței, întărirea securită
ții și dezvoltarea cooperării. De ase
menea, s-a convenit ca în cele natrn 
organe subsidiare ale comisiei să 
Se găsească formule general accep
tabile, pe baza propunerilor diver
selor delegații. .

într-o atmosferă de febrile pregătiri electorale

Bazinele miniere ale Angliei 
intră în grevă generală

• Liderii sindicali n-au dat curs cererii premierului Heath 
de a amina acțiunea grevistă

LONDRA 8 (Corespondență de la 
N. Plopeanu) : După ședința sa de 
vineri, Consiliul Executiv al sindi
catului minerilor (N.U.M.) a hotărit 
ca greva națională să înceapă la 
miezul nopții de simbătă spre du
minică, așa cum fusese stabilit an
terior, răspunzînd astfel negativ la 
cererea adresată joi seara de pri
mul ministru, Edward Heath, de a 
se amina declanșarea grevei pînă 
după alegeri. în unele bazine minie
re greva a început în cursul zilei 
de vineri.

Vineri dimineața, în Camera Co
munelor s-au desfășurat ultimele 
dezbateri. De la această dată, pină 
la 1 martie. Anglia va fî fără parla
ment, guvernul acționînd 
tutea legii privind starea 
gență.

Toate partidele politice i 
ocupate de definitivarea 
manifestelor lor electorale, 
conducerea partidului laburist 
definitivat proiectul de 
publicat la 11 ianuarie, 
conservatorilor va fi dat publicită
ții luni, iar cel al liberalilor — 
marți.

in 
de

vir- 
ur-

sfnt 
rapidă a 

Vineri, 
și-a 

program, 
Manifestul

pre-

Aproape 2 500 de candidați, repre- 
zentind toate partidele și organiza
țiile politice britanice, se vor pre
zenta în fața celor aproximativ 40 
milioane de alegători, care urmează 
să desemneze 635 deputați în Ca
mera Comunelor.

Partidul Comunist din Marea Bri- 
tanie a anunțat că va prezenta a- 
proximativ 50 de candidați. Mani
festul electoral al partidului urmea
ză a fi definitivat săptămîna vi
itoare.

Ziarul „Daily Mail", de tendință 
proconservatoare, a publicat vineri 
un sondaj, potrivit căruia, în ultimul 
timp, conservatorii ar fi înregistrat 
o creștere a popularității : 47 la su
tă din cei întrebați și-au afirmat 
intenția de a vota pentru conserva
tori, 38 la sută pentru laburiști, iar 
12 la sută pentru liberali.

In vederea desfășurării 
electorale, posturile de 
britanice și-au prelungit 
reduse anterior, ca urmare a crizei 
energetice. Dreptul la propagandă 
electorală, prin intermediul televi
ziunii, îl vor avea însă numai par
tidele conservator, laburist și liberal.

campaniei 
televiziune 
emisiunile,

Apropiate convorbiri intre India și Bangladesh
DELHI 8 (Corespondentă de la 

I. Puținelu). — O nouă rundă 
convorbiri oficiale între India 
Bangladesh, cu participarea miniștri
lor de externe ai celor două țări, va

de 
Și

LA CIUDAD DE PANAMA A FOST SEMNAT

Acordul privind principiile de bază ale negocierii

avea loc, la Dacca, între 13 și 16 
februarie a.c.

Un comunicat de presă, dat publi
cității in capitala Indiei, anunță că 
discuțiile din cadrul acestei noi run
de de convorbiri se vor referi la mă
surile ce se au în vedere a fi adop
tate pentru accelerarea procesului 
repatrierii celor trei categorii de 
persoane care fac obiectul Acordu
lui de la Delhi, precum și la perspec
tivele recentelor inițiative vizînd re
luarea dialogului indo-pakistanez 
pentru normalizarea relațiilor bilate
rale. India a repatriat pînă în pre
zent un număr de 63 527 de prizo
nieri de război pakistanezi și per
soane civile internate.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 8 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvînt al O.N.U. a declarat că 
perioada de încetare a focului foarte 
fragilă și situația militară foarte în
cordată sint acum de domeniul tre
cutului în zona Suez. El a afirmat 
că din momentul Începerii dezanga
jării, la 25 ianuarie, aceasta a decurs 
fără probleme majore. Arătînd că a 
avut contacte zilnice cu autoritățile 
ambelor părți, purtătorul de cuvînt 
a spus : „In prezent, am sentimentul 
foarte puternic că există o voință 
politică de pace". In sfîrșit, el a 
adăugat că cea de-a treia dintre cele 
patru faze ale dezangajării forțelor 
israeliano—egiptene se 
potrivit acordului.

desfășoară

— Ahmed 
guvernului 
Republici-

CAIRO 8 (Agerpres). 
Khatib, prim-ministru al 
proiectatei Confederații a 
lor Arabe, alcătuită din Egipt, Libia 
și Siria, a conferit cu Khairi Al Sa- 
ghir, președintele Adunării Națio
nale Confederale — relatează agen
ția M.E.N. Subiectele abordate cu 
acest prilej — arată agenția — s-au 
referit la necesitatea coordonării ac
țiunilor inițiate de cabinetul confe
deral și de Adunarea Națională Con
federate, precum și la pregătirea 
apropiatei sesiuni a acestui organism, 
programată pentru începutul lunii 
martie.

PARIS

două părți sud-vietnameze
PARIS 8 (Agerpres). — In subur

bia pariziană La Celle Saint-Cloud 
a avut loc, vineri, o nouă reuniune 
din cadrul consultărilor dintre cele 
două părți sud-vietnameze. Șeful 
ad-interim al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Dinh Ba Thi, a 
relevat că regimul de la Saigon a 
adus regiunile aflate sub controlul 
său într-o stare de acută criză eco
nomică. In aceste regiuni, a precizat 
vorbitorul, există în prezent 1 650 000 
șomeri Totodată, reprezentantul 
G.R.P. a declarat că S.U.A. nu apli
că prevederile Acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului referitoare la 
interzicerea introducerii de personal 
militar și tehnică militară in Viet
namul de sud.

agențiile de presă
părți, refe- 
asupra Ca

CIUDAD DE PANAMA 8 (Ager
pres). — Secretarul de stat al S.U.A., 
Henri Kissinger, și ministrul de ex
terne panamez, Juan Antonio Tack. 
au semnat, în cadrul unei ceremonii 
desfășurate la palatul legislativ 
„Justo Arosemena", acordul care va 
servi ca bază pentru viitoarele ne
gocieri între cele două 
ritoare la un nou tratat 
naiului Panama.

Documentul, conținînd . . 
de bază, prevede că tratatul din 
1903 și amendamentele sale vor fi 
abrogate după semnarea unui tra
tat, în întregime nou, asupra cana
lului interoceanic. Conceputul de 
perpetuitate existent în tratatul din 
1903, care acorda S.U.A. dreptul de 
jurisdicție permanentă asupra ca
nalului, va fi eliminat — noul tra
tat prevăzînd o dată fixă de expi
rare.

Sfirșitul jurisdicției Statelor Unite 
pe teritoriul panamez va avea loc 
în scurt timp, potrivit termenelor 
specificate în noul tratat.

Teritoriul panamez pe care se află 
situat canalul va reveni sub juris
dicția Republicii Panama. Republica 
Panama, in calitatea sa de deținător 
suveran al acestui teritoriu, va con
feri Statelor Unite, pe durata nou
lui tratat asupra canalului inter
oceanic și conform cu prevederile 
sale, dreptul de uz asupra pămintu- 
rilor, apelor și spațiului aerian ne
cesare pentru funcționarea, menți
nerea, protecția și apărarea canalu
lui și pentru tranzitul navelor.

Republica Panama va primi o par
ticipare justă și echitabilă din be
neficiile obținute din operațiunile 
canalului pe teritoriul său. Se recu
noaște că poziția geografică a teri
toriului său constituie principala re
sursă a Republicii Panama.

opt principii
Republica Panama va participa la 

administrarea canalului în confor
mitate cu procedura care va fi 
stipulată în tratat. De asemenea, în 
acest tratat se va prevede că Repu
blica Panama își va asuma respon
sabilitatea totală pentru funcționa
rea canalului la 
lui.

expirarea tratatu-

Ambasadorul României 
în R. A. Egipt, Petru Burlacu> • 
fost primit de Mohamed Hafez Gha- 
nem, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe. 
In cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Arabă.

convorbirile dintre delegațiile sovie
tică și americană asupra limitării 
înarmărilor strategice vor fi reluate 
la 19 februarie a.c., la Geneva — re
latează agenția T.A.S.S.

PRIMIREA REPREZENTANTULUI P.C.R.
DE CĂTRE CANCELARUL W. BRANDT,

PREȘEDINTELE P.S.D.
BONN 8 (Corespondență de la 

N. S. Stănescu). — In cursul vizitei 
pe care o întreprinde în Republica 
Federală Germania, la invitația con
ducerii Partidului Social-Democrat, 
tovarășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a fost primit, vineri 
seara, de către cancelarul Willy 
Brandt, președintele P.S.D.

Cu acest prilej, tovarășul Ștefan 
Andrei a transmis președintelui 
P.S.D. din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un cald 
salut prietenesc, împreună cu cele 
mai bune urări.

Mulțumind, cancelarul Willy Brandt 
a transmis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc, urări cordiale de sănătate și 
succese pe mai departe în activitatea 
ce o desfășoară. Cancelarul Willy 
Brandt a evocat cu plăcere vizita

efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, anul trecut, în R.F. Ger
mania.

In cursul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea în continuare a raporturilor 
politice, economice, tehnice, științifi
ce și culturale dintre cele două țări, 
ale extinderii bunelor relații stabilite 
între P.C.R. și P.S.D.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă destinsă, cordială.

★
în timpul vizitei, tovarășul Ștefan 

Andrei a fost oaspetele landului 
Hessen, unde a avut întîlniri cu Al
bert Osswald, membru al Comitetul 
lui de conducere al P.S.D. și prim- 
ministru al guvernului landului 
Hessen, și cu H. Kary, membru al 
conducerii P.L.D., ministrul econo
miei landului Hessen.

Contacte diplomatice la Alger
ALGER 8 (Corespondență de la 

Mircea S. Ionescu). — La Alger se 
desfășoară, în aceste zile, o intensă 
activitate diplomatică in legătură cu 
propunerea președintelui Houari 
Boumediene privind convocarea unei 
sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. in problemele 
crizei de energie, materiilor prime 
și ale dezvoltării economice în ge
neral. în acest context, șeful statu
lui algerian a primit pe William 
Eagleton. șeful serviciilor pentru 
interesele americane în Algeria. Po
trivit ziarului „El Moudjahid". pre
ședintele algerian a expus acestuia 
punctul de vedere al Algeriei asu
pra problemelor energetice și ale ma
teriilor prime. Președintele Boume
diene a mai primit, de asemenea, pe 
ambasadorul Franței în Algeria, Jean 
Marie Soutou. cu care a examinat 
aceleași chestiuni. „El Moudjahid" 
precizează că în cadrul discuțiilor 
s-a constatat „o apropiere a poziții
lor Algeriei și Franței în domeniile 
abordate".

Șeful statului algerian a conferit, 
totodată, cu Mohamed Sahnoun, 
consilier pentru problemele Africii 
pe lingă Liga Arabă, precum și cu 
ministrul afacerilor externe a! Re
publicii Bangladesh, Kamal Hussein, 
care a sosit joi după-amiază la Al
ger. într-o declarație făcută după 
convorbirile purtate cu președintele 
Boumediene, Kamal Hussein a afir
mat că guvernul țării sale sprijină 
propunerea avansată de șeful statu
lui algerian.

★
Guvernele Marocului și Nigeriei au 

aprobat recenta propunere a pre
ședintelui algerian, Houari Boume
diene, in legătură cu convocarea u- 
nei sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., care să dezbată 
probleme privind criza energetică și 
aprovizionarea cu materii prime. In 
general — relatează agenția M.E.N. 
Mesaje în acest sens au fost trimi
se de guvernele celor două țări o- 
ficialităților algeriene și secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim.
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transmit: tămînale, Caldera a subliniat că acest 
fond ar urma să contribuie la inten
sificarea măsurilor de dezvoltare e- 
conomică a acestor state.

Semnarea acordului cu Statele 
Unite constituie rezultatul efor
turilor depuse de țara noastră 
— a declarat ministrul de exter
ne panamez, Juan Antonio Tack.

Exprimîndu-și speranța că viitoa
rele negocieri vor duce la semnarea 
unui „nou tratat just și echitabil", 
Juan Antonio Tack a arătat că res
tructurarea relațiilor dintre țara sa 
și Statele Unite „trebuie să se facă 
pe baza solidă a respectului suvera
nității și drepturilor legitime ale 
poporului panamez".

Intr-o declarație făcută cu prilejul 
semnării, secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a spus, printre al
tele, că „Justiția și nu mărimea sau 
forța trebuie să constituie criteriul 
relațiilor noastre". El a recunoscut, 
totodată, că anumite critici formula
te de unele țări latino-americane la 
adresa S.U.A. au fost justificate.

Secretarul general al 
P.C.F., Georges Marchais, s-a pro
nunțat pentru unitatea tuturor parti
delor și organizațiilor democratice, 
arătînd că „apărindu-și propriile 
interese, muncitorii apără, totodată, 
interesele țării". El a anunțat că 
partidele franceze de stingă definesc, 
în prezent, obiectivele imediate de 
luptă împotriva creșterii prețurilor, 
împotriva șomajului, pentru rezol
varea problemelor energetice, pentru 
apărarea și lărgirea libertăților de
mocratice. Aceste obiective vor fi 
propuse tuturor organizațiilor poli
tice. sindicale, sociale, pentru a 
angaja o largă acțiune comună.

La Varșovia au ,nceput con- 
vorbirile dintre Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și Abdel Salam Jal- 
loud, primul ministru al Libiei, care 
întreprinde o vizită oficiate în Po
lonia. în cursul convorbirilor s-a sub
liniat că relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă cu succes, în folosul 
reciproc.

comerț (G.A.T.T.) s-a încheiat joi. 
la Geneva, prin adoptarea hotărîrii 
de constituire a șase grupe de lucru 
pentru examinarea problemelor ridi
cate de comerțul cu produsele agri
cole și industriale.

Creșterea preturilortn cele 
21 de țări membre ale Organizației 
pentru cooperare economică și dez
voltare (O.E.C.D.), care reunește 
principalele țări occidentale indus
trializate a depășit, în medie, zece 
la sută în 1973, față de anul prece
dent, se arată în statisticile orga
nizației, date publicității la Paris.

In capitala cubaneză s-au 
desfășurat festivitățile de de
cernare a premiilor in cadrul 
prestigiosului , cpncurs literar 
„Casas de las Americas" — edi
ția 1974. Juriul — din care fac 
parte 24 dintre cei mai cunos- 
cuți oameni de litere din 11 
țări latino-americane — a se
lectat, din 439 de opere prezen
tate in concurs, pe cele mai 
reprezentative pentru genurile 
eseistic, memorialistic, pentru 
romanul și nuvela latino-ame- 
ricană contemporană.

se

LaConvorbirile S.A.L.T.
Moscova s-a anunțat oficial că 
conformitate cu înțelegerea reahzată 
între guvernele U.R.S.S. și S.U.A.,

în

Trei membri ui guvernu
lui bolivian “u cerut eliberarea 
din funcții — informează agenția In
ter Press Service. Miniștrii de interne 
și pentru problemele agriculturii, 
Walter Castro și, respectiv, Ramon 
Acero, și-au înaintat cererile înaltu
lui comandament militar, în vreme 
ce ministrul de stat, Waldo Cerruto, 
și-a prezentat demisia direct pre
ședintelui Hugo Banzer.

Reuniunea comitetului 
privind negocierile comer
ciale, desfășurată sub auspiciile A- 

cordului general pentru tarife și

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
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DIIP1 DECIZIA FRSNTll Di A PAtlICIPA 
IA CONFERINȚA DE EA WASHINGTON

Deși în urmă cu 
citeva săptămini, mi
nistrul afacerilor ex
terne, Michel Jobert, 
a exprimat rezerve 
față de reuniunea de 
la Washington a prin
cipalelor țări occiden
tale consumatoare de 
petrol, guvernul fran
cez a hotărit. pînă la 
urmă, să participe la 
întilnirea propusă de 
președintele Nixon.

Cum trebuie inter
pretată această de
cizie 1 După aprecie
rea unor observatori 
politici, poziția adop
tată de Franța acum 
nu contrazice decla
rațiile anterioare, dat 
le nuanțează. Și, ca 
Întotdeauna cînd este 
vorba de „nuanțe", a- 
naliza devine mai di
ficilă, lăsînd loc pen
tru puncte de suspen
sie și semne de în
trebare. Comunicatul 
dat publicității după 
ședința Consiliului de 
Miniștri afirmă că 
„participarea Franței 
la această reuniune 
răspunde, in afara in
tenției de curtoazie, 
dorinței de a permite 
Europei (occidentale) 
să afirme o poziție 
comună". Această po
ziție a fost stabilită

luni și marți la Bru
xelles, în cursul unei 
reuniuni a miniștrilor 
de externe ai Pieței 
comune, după unele 
discuții în contradicto
riu care au opus, în 
principal, delegațiile 
franceză și vest-ger
mană.

Din grija de a evita 
interpretările nedorite, 
comunicatul amintit 
precizează că Franța 
este împotriva reali
zării unui front al 
țărilor industrializate 
consumatoare de pe
trol, pronunțindu-se 
pentru dezvoltarea dia
logului și a cooperă
rii între țările produ
cătoare și consuma
toare. Textul evocă, 
de asemenea, propu
nerea Franței de a se 
organiza, sub auspi
ciile O.N.U., o confe
rință mondială asupra 
energiei și își expri
mă acordul față de 
recenta propunere a 
Algeriei de a extinde 
dezbaterile din cadrul 
acestei conferințe asu
pra tuturor probleme
lor ridicate de pro
ducția și schimburile 
de materii prime.

Comentatorii fran
cezi remarcă în acest 
text două tendințe

principale : pe de o 
parte, refuzul Parisu
lui de a accepta „lea- 
dership“-ul american 
în acest domeniu, iar, 
pe de altă parte, do
rința de a menaja re- 

"lațiile sale cu țările 
arabe producătoare de 
petrol. Poziție care 
comportă, ce-i drept, 
anumite dificultăți. 
In primul rînd, dato
rită relațiilor inter- 
corriunitare. Deși textul 
adoptat la Bruxelles 
de către „cei nouă" 
„pare apropiat de 
tezele susținute la 
Paris — scrie „Le 
Monde" — valoarea a- 
cestui gen de docu
ment este adeseori 
mai curînd simbolică". 
La rîndul său, „Le 
Figaro" consideră că 
mandatul acordat pre
ședintelui Comisiei de 
la Bruxelles este „im
precis", fiecare din 
„cei nouă" păstrin- 
du-și dreptul de a 
vorbi în numele său 
la Washington. Pentru 
„Combat" prezența 
Franței la Washington 
are avantajul de a nu 
adinei și mai mult di
vizarea C.E.E. In 
schimb, conține riscul 
de a periclita politica 
sa în lumea arabă.

Amintind aceste di
ficultăți, ziarele fran
ceze subliniază tot
odată faptul că, dato
rită deciziei „celor 
nouă", reuniunea de 
la Washington nu va

dura decit o zi, limi- 
tind astfel, pe cit po
sibil, conținutul și im
portanța dezbaterilor. 
Dar, adevăratul răs
puns la întrebările 
ridicate de această

Intilnire va fi cunos
cut abia săptămina 
viitoare.

Paul 
DIACONESCU 

Paris

Prototipul „002" al avio
nului „Concorde" 8 părăsit °- 
rașul Toulouse, cu destinația baza 
aeriană „Fairbanks", din Alaska, 
unde va fi supus unor testări spe
ciale, în vederea obținerii certifica
telor internaționale de zbor.

Torentul de lava care se 
scurge din noul crater lateral al vul
canului Etna s-a despărțit, miercuri, 
în două, ambele șuvoaie continuînd 
6ă înainteze, încet, in direcția a două 
localități situate la poalele muntelui. 
Specialiștii apreciază insă că a- 
ceastă erupție, începută cu nouă zile 
in urmă nu reprezintă un pericol 
imediat pentru cele două așezări ru
rale, aflate la 20 și, respectiv, 15 ki
lometri distanță de torentele de lavă.

Venezuela a propus 
O.P.E.C. (Organizația țărilor ex
portatoare de petrol) ținerea unei 
conferințe în vederea creării unui 
fond de ajutor pentru țările în curs 
de dezvoltare, a declarat președin
tele Rafael Caldera. în timpul obiș
nuitei sale conferințe de presă săp-

In orașul pakistanez La
hore va avea I°c’ între 22 ?' 24 
bruarie, conferința țărilor islamice — 
se arată într-un comunicat dat pu
blicității de Ambasada Pakistanului 
la Belgrad și reluat de agenția 
Taniug.

Furtuni în vestul Europei
Alertați, în urmă cu 24 de ore, de 

scăderea bruscă a presiunii atmosfe
rice, meteorologii din țările Europei 
occidentale au anunțat, la scurt timp 
după aceea, o înrăutățire considera
bilă a vremii. In Italia, de pildă, 
vîntul a suflat cu o viteză de peste 
100 km pe oră in golful Genova. Din 
această cauză, un cargou italian a 
fost pus în dificultate, in ajutorul 
său trebuind să fie trimise remor
chere. Vîntul — a cărui viteză a 
atins, pe alocuri. 120 km pe oră — 
a smuls acoperișuri, a provocat în
treruperi ale circulației rutiere din 
cauza arborilor căzuți. S-au semna
lat mai multe accidente.

ÎNCHEIEREA MISIUNII „SKYLAB-3"
Vineri, la orele 15,17 

GMT, s-a incheiat 
cea de-a 3-a si ulti
ma misiune spațială 
„Skylab". Capsula na
vei „Apollo", la bor
dul căreia se aflau 
cosmonauții Gerald 
Carr, Edward Gibson 
Si William Pogue, a 
amerizat in apele Pa
cificului, intr-un punct 
aflat la 175 mile sud- 
vest de San Diego 
(California) si in ime
diata apropiere a port- 
elicopterului „New 
Orleans", însărcinat 
cu misiunea de recu
perare a cosmonauți- 
lor și capsulei.

înainte de a părăsi 
centrul spațial de cer
cetări, comandantul 
misiunii, Gerald Carr, 
a pus in funcțiune, 
pentru ' trei minute, 
propulsoarele „Sky- 
labului", pe cind a- 
cesta se afla deasu
pra continentului a- 
frican, pentru a-l pla
sa pe o orbită supe
rioară si a-i prelungi 
astfel viața de la 6 
la 8 ani. Vizitarea la
boratorului spațial

„Skylab" este una 
dintre alternativele 
luate in considerație 
ca Ioc de intilnire in 
spațiu a cosmonauți- 
lor sovietici si ame
ricani in anul 1975, 
in cazul in care nave
le lor „Soiuz" si 
„Apollo" nu se vor 
putea cupla.

Cosmonauții misiu
nii „Skylab-3" au lă
sat la bordul labora
torului pachetele cu 
hrană, pelicule de 
film, filtre, hirtie de 
scris și cabluri elec
trice, care vor fi adu
se pe Pămint in 1979 
pentru a se constata 
efectele probabile ale 
Șederii lor prelungi
te in Cosmos si 
rit de imponderabili
tate.

Principalul obiectiv 
al „proiectului Sky
lab" a fost de a se 
determina capacitatea 
omului de a trăi, 
munci și a se odihni 
intr-un mediu de 
imponderabilitate pe 
timp îndelungat.
Acum, la sfirșitul ce
lei de-a treia misiuni,

după o ședere record 
a celor trei cosmona- 
uți in spațiul cos
mic — 84 de zile, 
Asociația națională 
pentru exploatarea 
spațiului cosmic apre
ciază că omul se poa
te aventura chiar in
tr-o misiune de doi 
ani spre planetele ce
le mai apropiate.

Cei trei cosmonauți 
au adus pe Pămint ki
lometri de peliculă de 
film, zeci de mii de 
fotografii, date și mă
surători terestre și 
spațiale, care, timp de 
un deceniu, vor fi cer
cetate în laboratoare 
specializate.

Savanții americani 
speră ca realizările 
„Programului Sky
lab" să constituie un 
pas major spre lan
sarea unor misiuni 
spațiale mai ambi
țioase, astfel ca pînă 
la sfirșitul mileniu
lui în curs omul să 
poată pune piciorul 
și pe planeta Marte.

C.ALEXANDROAIE
Washington

La Roma, Napoli, Geneva, Florența, Bologna și in zeci de alte orașe 
ale Italiei au avut loc manifestații ale studenților la care au parti
cipat sute de mii de tineri din școlile profesionale, institutele teh
nice, licee și universități. Printre principalele revendicări au figurat 
construirea de noi edificii de învățămint, îmbunătățirea condițiilor de 
viață și studii ole studenților, modernizarea programelor etc. In fo
tografie : aspect de la manifestația din Roma, la care au participat 

30 000 de tineri

DE PRETUTINDENI
• PĂMINTUL VA CĂ

PĂTA... O COADĂ AR
TIFICIALĂ. In cadrul primei 
experiențe cosmice sovieto— 
vest-germane, între 10—25 fe
bruarie, în nordul Norvegiei, va 
fi lansată prima rachetă știin
țifică vest-germană. In punctul 
cel mai îndepărtat de Pămînt 
al traiectoriei sale, racheta va 
emana un gaz care, datorită 
radiației solare, va primi, în 
cea mai mare parte, o sarcină 
electrică și se va dispersa de-a 
lungul liniilor cimpului magne
tic al Pămîntului. Acest nor de 
gaze — asemănător întrucîtva 
cu o coadă de cometă — ur
mează să atingă un diametru 
de 10—50 km și să se ridice la 
o înălțime pînă la 15 000 km. în 
acest fel, gazul ionizat — ca o 
substanță de contrast — va face 
vizibile, timp de aproximativ o 
oră, liniile de forță ale cimpu
lui magnetic terestru. Experi
ența va fi urmărită, printre al
tele, de o stație instalată pe te
ritoriul U.R.S.S., la Arhan- 
ghelsk, iar numbroase grupuri 
de cercetători și institute sovie
tice vor lucra la valorificarea 
datelor obținute.

• MORMINTE MEDIE
VALE PE TERITORIUL 
HRADULUI DIN PRA- 
GA. Pe teritoriul Hradului 
praghez au fost descoperite pes
te 100 de morminte din secolele 
IX și X. Descoperirea, făcută 
în timpul unor cercetări iniția
te de Institutul de arheologie 
al Academiei de științe din 
R.S. Cehoslovacă, prezintă o 
mare însemnătate istorică. In 
morminte s-au găsit arme, po
doabe din aur și argint, precum 
șl alte obiecte. Printre cele mai 
interesante descoperiri se nu
mără mormintele unui copil, a 
două femei și al unui bărbat în 
zale, despre care se presupune 
că ar fi de viță regală.

• CĂLDURA FĂRĂ..; 
ÎNCĂLZIRE. în orașul en
glez Chester a început construc
ția unei clădiri cu șapte etaje, 
clădire în care lipsește instala
ția pentru încălzire. Cu toate 
acestea, temperatura încăperilor 
nu scade sub 21 grade Cel
sius, temperatură ce se obține 
prin radiația termică emanată 
de... oamenii, instrumentele lu
minoase, aparatele existente in 
interior. Această căldură se păs
trează datorită faptului că pe
reții au un strat gros termoizo- 
lator. In afară de aceasta, demn 
de amintit este faptul că sur
plusul de căldură poate fi trans
mis în alte încăperi. Numai 
noaptea, pentru ca Încăperile să 
nu se răcească, se pun în func
țiune calorifere electrice. Clă
diri ca cea amintită pot fi con
struite, firește, numai în loca
lități cu climă moderată.

• CELULA VIE SE DE
PLASEAZĂ PRIN MIȘ
CĂRI ONDULATORII. 
Biologul Jean-Paul Revel a 
reușit să dezlege un mister 
care de multă vreme îi frămîn- 
tă pe oamenii de știință — cum 
se mișcă o celulă vie pe o anu
mită suprafață ? Savantul fran
cez a reușit să surprindă și să 
fotografieze cu ajutorul unui 
microscop electronic o celulă 
din rinichiul unul hirciog care 
se mișca prin ondulații repe
tate.

• HIRTIE DIN TRESTIE 
DE ZAHĂR. Cercetători me
xicani au reușit să pună la 
punct o tehnologie de produ
cere a hîrtiei din trestie de za
hăr. Produsul este de bună ca
litate. In ce privește costul pro
ducției el este ceva mai ridicat 
în comparație cu procedeele 
clasice.

• ARGUMENTE IN 
FAVOAREA TRACȚIUNII 
HIPO. Acum, în condițiile pe- 
nuriei de carburanți a redeve
nit in actualitate calul ca mij
loc de tracțiune. îndemnul : 
„procurați-vă un cal" este sus
ținut și de cei care afirmă că 
tracțiunea hipo amenință mai 
puțin mediul ambiant decit po
luantele automobile. în plus se 
aduce argumentul că dacă fie
care automobil, autobuz sau ca
mion din New York ar fi înlo
cuit cu cai ar rezulta zilnic 
10 000 tone gunoi — reprezen- 
tind îngrășăminte naturale de 
cea mai bună calitate.

• MAIMUȚA DONA
TOARE. Zilele acestea, o mai
muță a fost expediată de ur
gență din orașul Lyon în loca
litatea Lille, situată în nordul 
Franței, în vederea unei trans
fuzii de singe, care să ajute la 
salvarea unui bolnav, aflat în 
comă hepatică. Făcînd parte din 
specia denumită „papio-papio", 
acest animal a fost crescut și 
pregătit în mod special de un 
institut medical lyonez în ve
derea unor astfel de cazuri. 
Imediat după sosirea la respec
tivul spital din Lille, maimuța 
— al cărei grup sanguin este 
foarte apropiat de grupul uman 
„O" — a fost folosită ca donator 
în operația de transfuzie directă 
căreia i-a fost destinată. Trans- 
mițînd această știre, agenția 
France Presse menționează că 
medicii speră in salvarea bolna
vului.
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