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PREGĂTIREA
RECOLTEI
DE FURAJE

Secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

va face o vizită oficială
în Republica Irak

o sarcină urgentă in agricultură
Au mai rămas puține zile pînă la 

începerea lucrărilor agricole de 
primăvară, perioadă în care tre
buie încheiate grabnic toate pregă
tirile pentru ca aceste lucrări să 
fie la timp și bine executate. In 
ansamblul pr .cupărilor actuale 
ale organelor județene de partid, 
ale organizațiilor de partid de la 
sate, legate de pregătirea campa
niei agricole de primăvară, de spo
rirea producției agricole în acest 
an, un loc principal îl ocupă acțiu
nile care privesc asigurarea bazei 
furajere, de creșterea căreia de
pinde în mare măsură dezvoltarea 
sectorului zootehnic. De ce se si
tuează această problemă pe lista 
acțiunilor prioritare din agricul
tură ? Mai întîi, pentru că majori
tatea plantelor furajere trebuie in- 
sămînțate încă din primele zile ale 
primăverii. Pe de altă parte, pen- 

așa cum s-a prevăzut în 
întreprinderilor agricole 
cooperativelor agricole — 
trebuie să constituie în 
de furaje un an de coti-

La invitația secretarului general 
al conducerii regionale a Partidului 
Socialist Arab Baas, președintele 
Republicii Irak, Ahmed Hassan 
al-Bakr, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre-

ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, va 
efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Irak, între 19 și 21 
februarie a.c.

Nicolae Ceaușescu
publicistului danez Kjeld Oesterling Nielsen

După cum s-a anunțat, la 23 Ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe publicistul 
danez KJELD OESTERLING NIELSEN, căruia l-a acordat următorul 
Interviu pentru Radiodifuziunea daneză :

ÎNTREBARE : în acest an 
România sărbătorește împli
nirea a 30 de ani de la elibe
rare. Care sint principalele 
rezultate obținute in această 
perioadă in viața economică 
și social-culturală a țării și 
cum apreciați dezvoltarea ac
tuală in perspectiva sarcinii 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate ?

tru că — 
planurile 
de stat și 
acest an 
producția ...________
tură hotărită, atît in ce privește 
volumul recoltei, cit și calitatea 
nutrețurilor. Iată de ce, pentru 
organele județene de partid, pentru 
organizațiile de partid de la sate, 
pentru organele și unitățile agri
cole constituie o sarcină impor
tantă încheierea grabnică a pregă
tirilor pentru însămînțarea culturi
lor de nutreț, urmărind aplicarea 
întocmai a măsurilor prevăzute în 
vederea sporirii randamentului la 
hectar pe toate suprafețele desti
nate bazei furajere.

Ce anuine lucrări pregătitoare se 
cer urgentate acum și cărora orga
nele și organizațiile de partid, con
ducerile unităților agricole trebuie 
să le acorde întreaga atenție, po
trivit programelor stabilite de or
ganele centrale, în strinsă conlu
crare cu organele locale ? în mod 
deosebit, trebuie grăbite lucrările 
de fertilizare a terenurilor desti
nate producției de furaje — cale 
principală pentru creșterea recol
telor la hectar. Din ultimele date 
centralizate la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor rezultă că suprafețele 
fertilizate sint încă restrînse. De 
exemplu, în timp ce în județul 
Botoșani au fost fertilizate, în luna 
ianuarie, 8 200 ha de pajiști natu
rale, această importantă lucrare 
s-a efectuat pe numai 1 120 ha în 
județul Maramureș, 517 ha in Co- 
vasna, 792 ha în Dîmbovița și abia 
254 ha în Bistrița-Năsăud. îmbună
tățirea timpului favorizează inten
sificarea lucrărilor de fertilizare. 
Este necesar ca, în fiecare comu
nă și în fiecare unitate agricolă, 
să se respecte indicațiile și măsu
rile stabilite prin planurile de pro
ducție privind destinația îngrășă
mintelor chimice și aplicarea la 
timp a cantităților repartizate 
plantelor de nutreț. Pentru a pu
tea fi fertilizate suprafețe cît mai 
mari de teren, organizațiile de 
partid de la sate, consiliile popu- 

k_______ ________

lare au datoria să întreprindă ac
țiuni de masă pentru transportul 
unor cantități cît mai mari de în
grășăminte organice și must de 
grajd pe terenurile destinate cultu
rilor de nutreț și pe pajiștile natu
rale.

Cu stăruință și răspundere tre
buie să urmărească organele și or
ganizațiile de partid cum sînt asi
gurate semințele pentru culturile 
furajere. Și aceasta cu atit mai 
mult cu cît se semnalează deficite 
la unele culturi. Pentru a contra
cara această lipsă se cere ca, în a- 
cește zile, să se urgenteze acțiunile 
inițiate pentru înlocuirea semințe
lor deficitare. Așa cum au stabilit 
organele de resort din Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentaie 
și Apelor, e necesar să se încheie 
de urgentă schimbul de semințe 
între județe și între unitățile agri
cole. Operațiunile de schimb de se
mințe să se facă pe baza cunoaș
terii stocurilor existente, pentru a 
se putea extinde culturile cele mai 
productive in fiecare zonă pedo
climatică. în zonele de interferență 
cu cultura trifoiului, o parte din de
ficitul de sămînță de lucernă poate 
fi acoperit prin sămînță de trifoi și 
graminee perene, Ia care există dis
ponibilități. In alte zone este nevoie 
să se folospască semințele de bor- 
ceag de mazăre, porumb, sorg, 
iarbă de Sudan etc.

Aceeași grijă se cuvine acordată 
condiționării semințelor de către 
unitățile agricole. Această lucrare 
trebuie urgentată întrucit, la unele 
specii de plante — bunăoară, la 
sfecla furajeră — din 722 tone se
mințe au fost condiționate nu
mai 511 tone. La alte culturi 
se semnalează cazuri cînd calitatea 
semințelor nu corespunde normelor 
recomandate. Este cazul borceagu- 
lui de primăvară, la care, din can
titatea totală de 4 246 tone semințe 
de măzăriche condiționate, 507 tone 
sînt necorespunzătoare. Iată de ce 
se impune să se trimită cît mai re
pede probele la laborator și, în 
funcție de rezultatul analizelor, să 
se ia măsuri de substituire a se
mințelor deficitare. De asemenea, 
trebuie grabnic încheiate acțiunile 
pentru decuscutarea întregii canti
tăți de sămînță de lucernă și trifoi.

în cadrul preocupărilor pentru 
creșterea producției de nutrețuri, o 
sarcină importantă care stă în fața 
organelor și organizațiilor de par
tid, a organelor și unităților agri
cole este îmbunătățirea amplasării 
culturilor pentru fin. masă verde și 
suculente, în scopul măririi produc
ției pe unitatea de suprafață și 
micșorării distantelor de transport. 
In multe unități agricole există ten
dința de a se amplasa plantele de 
nutreț pe terenuri slab productive și 
nefertilizate, la distanțe mari de 
fermele zootehnice. Este de dato
ria organizațiilor de partid să com
bată asemenea tendințe, să urmă-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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HUNEDOARA

NOI MĂRCI
DE OȚELURI
La Combinatul siderurgic din 

Hunedoara au fost elaborate 
primele noi mărci de oțeluri ale 
anului. Printre acestea se nu
mără oțelul de tip patinabil șl 
cel microaliat cu niobiu și inoxi
dabil, destinate sectorului de 
construcții.

Pentru diversificarea largă a 
producției, asigurarea cit mai 
completă a cerințelor consuma
torilor, în cadrul ministerului 
de resort au fost elaborate pro
grame speciale, ce urmăresc 
dezvoltarea gamei de oțeluri 
aliate și carbon de calitate, de 
oțeluri cu granulație fină și 
limită de curgere ridicată, a 
celor pentru confecționarea 
rulmenților și pentru realiza
rea de construcții la tempe
raturi scăzute. Totodată, se 
extinde fabricația de table, pro
file, sîrmă și țevi. Concomitent 
au fost luate măsuri de restrin- 
gere a numărului de mărci de 
oțeluri cu caracteristici inferi
oare și a unor tipodimensiuni 
de laminate. De asemenea, in 
scopul asigurării unei game 
largi de produse siderurgice din 
oțeluri, care sînt solicitate in 
cantități mici și in prezent se 
importă, se dezvoltă in unită
țile existente capacități de mi- 
croproducție.

(Agerpres)

Am în față cîteva dintre 
situațiile statistice furniza
te de colegii din județe, cu 
care voi conversa telefonic 
peste cîteva minute ; le 
răsfoiesc. De pildă, în ju
dețul Harghita — unde nu
mărul specialiștilor (1 284) 
a crescut, în 1973, cu 20,8 
la sută față de 1972 — din 
355 de cadre cu pregătire 
superioară ale promoției ’73 
repartizate aici, nu au fost 
încadrați pe posturi, 
motiv 
„doar" 
iată un 
aceasta 
cil" — 
absolvenți 
1973 s-au prezentat la post 
391. Este drept, majoritatea 
celor 114 absenți au benefi
ciat de „negații** 
cuvînt — 
„frumos" 
rostit prin 
splendidul 
solvenței).
concretă este realitate con
cretă : cînd o subîmpărțire 
administrativă își planifică, 
în mod științific, dezvol
tarea bazîndu-se pe un spor 
de forță specializată notat 
cu cifra 500, nu poți să nu 
te gîndești dacă ea va pu
tea atinge, în termenul 
stabilit, „parametrii de dez
voltare proiectați", disou- 
nînd doar de o forță spe
cializată corespunzind valo
rii 400.

Privită 
capătă 
dr vine, 
strict 
una etică, cu grave 
nanțe civice. Cu o firească 
trimitere a gindului către 
tradiția atit de frumoasă a

din 
de neprezentare, 
13 absolvenți... Și 
alt județ, de data 
unul așa-zis „difi- 
Vasluiul : din 505 

ai promoției

(frumos 
și cu atît mai 
cu cît îl auzi 

toate județele in 
anotimp al ab- 

Dar realitatea

astfel, problema 
altă semnificație : 
dintr-o chestiune 
tehnico-economică, 

rezo-

Iași. Integrat în ambianța pito
rească a străvechiului centru 
cultural-istoric al Moldovei, pei
sajul modern al noilor edificii 
industriale își schimbă mereu 
contururile. Pe șantierele aces
tui an se lucrează din plin, fo- 
losindu-se fiecare zi prielnică, 
în fotografie : „zestrea** între
prinderii metalurgice se va îm
bogăți cu o nouă hală de țevi 
sudate, care își profilează de pe 

acum silueta
Foto : S. Cristian

intelectualității noastre ga
ta să-și facă datoria în 
condiții oricit de grele (și 
știm cit de grele erau con
dițiile care au consacrat, în 
trecut, chipul „Apostolu
lui" 1), către zecile de mii 
de tineri ai zilelor noastre 
care se străduiesc să conti
nue această tradiție, să
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lismului în toate domeniile vieții 
economice și sociale, Congresul al 
X-lea al partidului a trasat drept 
obiectiv al dezvoltării viitoare a 
țării făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Cincinalul 
1971—1975 marchează trecerea de 
fapt la realizarea sarcinilor aces
tei noi etape de dezvoltare a so
cietății românești. Pe baza rezul
tatelor obținute în cei trei ani care 
au trecut pînă acum, pot spune că 
am realizat cu succes prevederile 
cincinalului în ce privește dezvol
tarea industrială, obținîndu-se 
chiar o depășire a acestor preve
deri. Avem perspectiva de a reali
za sarcinile pe întregul cincinal 
ceva mai devreme decit am pre
văzut inițial.

Acordăm în continuare o mare 
atenție agriculturii — care, de a- 
semenea, în acești trei ani, a obți
nut rezultate bune — dezvoltării 
învățămîntului, științei și culturii, 
ridicării nivelului general de cu
noștințe al întregului nostru popor, 
precum și creșterii nivelului de 
trai al maselor populare.

Paralel cu acestea, ne preocupăm 
de perfecționarea conducerii socie
tății socialiste, de crearea condi
țiilor organizatorice corespunzătoa
re în vederea participării 
largi a maselor populare 
ducerea întregii societăți, 
de la faptul că societatea 
tă pe care o edificăm este opera 
conștientă a întregului popor, că 
ea trebuie să asigure și condiții 
pentru participarea activă a mem
brilor săi la conducerea tuturor 
domeniilor de activitate. Dezvolta
rea democrației socialiste consti
tuie, deci, o latură importantă a 
însăși făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia.

RĂSPUNS : într-adevăr, în acest 
an România va sărbători împlini
rea a 30 de ani de la răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste, moment 
crucial în dezvoltarea României, în 
înfăptuirea revoluției democratice 
și apoi a revoluției socialiste.

în acești ani, poporul român a 
trebuit să desfășoare o luptă sus
ținută pentru lichidarea stării de 
înapoiere, pentru transformarea 
revoluționară a întregii vieți eco
nomico-sociale și făurirea noii o- 
rînduiri sociale — orînduirea so
cialistă. Rezultatele activității des
fășurate de poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, 
au dus la transformarea Româ
niei dintr-o țară cu o indus
trie slabă și o agricultură organi
zată pe baze vechi, într-un stat cu 
o industrie dezvoltată, organizată 
pe baza cuceririlor științei și teh
nicii contemporane, cu o agricul
tură socialistă avansată care sa
tisface pe deplin necesitățile în 
continuă creștere ale întregului 
nostru popor. Spre exemplu, pro
ducția industrială din 1974 va fi de 
peste 28 ori mai mare decît cea 
din 1938, anul cu producția cea 
mai mare din timpul vechiului re
gim burghezo-moșieresc.

Paralel cu creșterea vertiginoasă 
a industriei, cu modernizarea agri
culturii, am acordat o atenție deo
sebită ridicării nivelului cultural 
al poporului, dezvoltării învăță
mîntului, științei, culturii — factori 
primordiali pentru progresul orîn- 
duirii socialiste. Am realizat învă- 
țămîntul de zece ani pentru între
gul tineret ; am dezvoltat învăță- 
mîntul superior, România situîn- 
du-se astăzi printre țările cu în- 
vățămînt avansat din toate punc
tele de vedere.

O atenție deosebită am acordat 
creșterii nivelului de trai, material 
și spiritual al poporului. Ca urma
re a dezvoltării economiei națio
nale, venitul național a crescut în 
acești ani de peste zece ori ; au 
crescut, de asemenea, veniturile _____ —
curente ale populației. Am desfă- • COrdat și le’ acordă o atenție deo- 
șurat și desfășurăm o largă acti
vitate de construcții de locuințe, 
școli, spitale și alte așezăminte so- 
cial-culturale. De altfel, oricine 
vizitează România poate constata 
avîntul construcțiilor social-cultu- 
rale, cît și al construcțiilor indus
triale și agricole. E drept că toate 
acestea au cerut și cer eforturi se
rioase din partea întregului nostru 
popor. Am alocat și alocăm în con
tinuare, în scopul dezvoltării, circa 
30—33 la sută din venitul național.

Pe baza celor 
acum, a victoriei depline a socia-

relații noi, bazate pe egalitate în 
drepturi, respectul reciproc al in
dependențe*. neamestecul în tre
burile interne. Totodată, promovăm 
larg — pe baza principiilor la care 
m-am referit — relații de colabo
rare cu țările capitaliste dezvol
tate.

Politica țării noastre de dezvol
tare largă a colaborării cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, a dus la creș
terea prestigiului internațional al 
României, la afirmarea ei ca o 
forță a colaborării pe plan inter
național, a politicii de pace și de 
conlucrare pașnică între toate sta
tele lumii. Rezultatele acestei po
litici se reflectă și în 
România întreține astăzi 
plomatice cu peste 100 
relații economice cu 
state.

faptul că 
relații di- 
de țări și 
peste 110

ÎNTREBARE : Care este 
poziția Republicii Socialiste 
România in problemele coope
rării economice internaționa
le, îndeosebi in Europa 
(Piața comună, C.A.E.R., 
Fondul Monetar Internațional, 
G.A.T.T.) ?

realizate pînă

și au obținut, de la începutul 
acestui an, rezultate remarcabile

din Cupșeni, de unde vă 
telefonez. Iată ce-mi spu
nea: „Sint tocmai din Hm. 
Vilcea. Acum patru ani am 
fost repartizată in 
pe care o conduc 
de copii numără 
noastră. Au crescut 
sub ochii mei. Dar am cres
cut și eu odată cu ei.

școala 
azi. 860

școala 
și cresc

gă că „nu e de trăit în a- 
ceastă văgăună**. Noi, ca
drele, care iubim comuna, 
am fost foarte mîhnite. 
Deunăzi a sosit o scrisoare 
pe adresa lui B.P. Am tri
mis plicul retur, dar abia 
m-am stăpînit să nu scriu 
pe el : „profesor fugit de la 
post**.

Oamenii așteptau

un specialist și s-au trezit

cu... o „negație11

„sfințească locul" unde sînt 
trimiși să muncească...

— Mai ales că, astăzi, 
locul are, la rindul lui, da 
rul de a-1 „sfinți", adică de 
a-l înnobila sufletește, de 
a-1 face om pe cel care-1 
slujește cu dăruire.

— Ți-am recepționat pa 
rafraza, venită tocmai din 
Maramureș, Ghcorghe Susa

— Să se specifice însă 
că nu eu îi sînt autorul.

— Dar cine ?
— Profesoara Cornelia 

Duma, directoarea școlii

Odată cu comuna, cu oa
menii de-aici. De aceea mă 
doare fiecare dezerțiune. De 
pildă, ............................
B. P.,
ne fie coleg aici în Cup- . „ - A

cu
să 

ies

, cazul absolventului 
,. care ar fi trebuit să

șeni. Știți ce-a făcut ? 
sosit la școala noastră 
repartiția. A fost rugat 
nștepte 5 minute pînă 
de la clasă, să-i spun bun 
venit, să ne cunoaștem. El 
insă s-a întors cu același 
autobuz la Tirgu Mureș 
Chipurile, i-au trebuit doar 
5 minute ca să se convin-

— Să nu ne pripim. Poa
te că aduce omul negație.

— Aș vrea să spun că 
există o adevărată „tactică 
a negațiilor"...

— Te ascultăm, Stelian 
Savin.

— Iată, la o recentă ana
liză întreprinsă de biroul 
Comitetului județean de 
partid Tulcea, a rezultat că 
din cei 483 de absolvenți 
din promoția 1973, reparti
zați unităților economice și 
instituțiilor din județ, 49 nu 
lucrează la noi. Dintre a-
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ceștia 8 nu s-au prezentat 
deioc, iar 41 au venit doar 
pe.iuu a cere „negație'*, iu- 
vocind diverse motive. 
Bineînțeles că „negație" nu 
li s-a putut da, întrucit 
județul duce lipsă de cadre 
cu pregătire superioară. 
Dar cei 41 s-au adresat Co
misiei de litigii din cadrul 
Ministerului Muncii și cu 
toții au obținut, din partea 
acestei comisii, anularea 
dispozițiilor de repartizare 
in județul Tulcea și noi re- 

' partiții pentru alte județe.
Nu zic, poate că motivele 
solicitanților erau înteme
iate. Se pune însă între
barea : de ce n-a făcut a- 
cest lucru din capul locului 
Comisia Ministerului Edu
cației și Invățămintului, 
care i-a repartizat inițial 
în județul Tulcea ? Și, pen
tru că vorbim de aspectul 
etic, aș invoca aici conști
ința civică redusă a unor 
absolvenți, care iși fac ur
mătorul calcul : „Cer re
partiție la Tulcea, și, dată 
fiind situația mea familia
lă, voi obține mult mai les
ne anularea repartiției 
mele inițiale". Un caz con
cret : o doctoriță pediatră, 
al cărui sot lucrează intr-o 
uzină din Pitești, cere re
partizare la Tulcea ; deci 
nu în Argeș, și nici intr-un 
alt județ apropiat (Vilcea. 
de pildă) unde nu se poate 
spune că nu ar fi nevoie de 
medici pediatri. De ce ? 
Pentru că este evident că. 
intr-o asemenea situație 
comisia de litigiu sus-a- 
mintită va anula mai ușor

Petre DRAGU
(Continuare în pag. a IV-a)

J

tot mai 
la con- 
Pornim 

socialis-

ÎNTREB ARL : Care sint 
principalele rezultate înregis
trate pe plan mondial de po
litica externă a României ?

RASPUNS: Succesele obținute 
în ridicarea economico-socială a 
României sînt legate și de dezvol
tarea colaborării și solidarității in
ternaționale, de participarea acti
vă a țării noastre la diviziunea 
internațională a muncii, la schim
bul mondial de valori materiale și 
spirituale.

în acest cadru, un loc Important 
îl ocupă relațiile cu toate țările 
socialiste, cărora România le-a a-

sebitâ — ele constituind un factor 
important în dezvoltarea armo
nioasă a fiecărei țări socialiste, dar 
și în afirmarea în viața interna
țională a unei politici noi, în întă
rirea forțelor păcii, a forțelor pro
gresiste, antiimperialiste. în ace
lași timp, dezvoltăm larg relațiile 
cu țările care au pășit pe calea 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente, sprijinim activitatea 
mișcărilor de eliberare națională, 
lupta pentru întărirea indepen
denței naționale a fiecărei țări, 
pentru afirmarea în lume a unor

RĂSPUNS: România este un 
partizan activ al dezvoltării coope
rării economice internaționale. 
Sîntem printre fondatorii C.A.E.R., 
care, în acest an, sărbătorește de 
altfel împlinirea a 25 de ani de 
Ia înființarea sa. Considerăm că 
cooperarea internațională trebuie 
să se realizeze atît prin interme
diul diferitelor organisme interna
ționale, cît și direct între state, pe 
bază de deplină egalitate, de avan
taj reciproc. De aceea, ne pronun
țăm pentru o asemenea colaborare 
internațională care să excludă în
grădirile sau anumite organisme 
închise și să stimuleze o cooperare 
liberă între state, în forme noi, 
menită să asigure dezvoltarea eco
nomico-socială a fiecărei țări și, 
pe această bază, a comunității in
ternaționale în general.

Desigur că acordăm o importan
ță deosebită C.A.E.R. Apreciem, 
totodată, că Piața comună repre
zintă o realitate a lumii contem
porane. Dar considerăm că este 
necesar să se evite tendințele de ri
dicare de bariere și de restricții 
în diferite feluri, așa cum se pre
conizează de către Piața comună.

în ultimii ani am devenit mem
bri ai Fondului Monetar Interna
țional, ai Băncii Internaționale de 
Reconstrucție și Dezvoltare, ai 
G.A.T.T., organisme care, după 
părerea noastră, pot juca un rol 
important în așezarea pe o bază 
nouă a colaborării dintre state.

Trebuie să subliniez încă o dată 
că apreciem colaborarea interna
țională ca deosebit de importantă, 
dar considerăm că trebuie pornit 
de la necesitatea ca ea să țină 
seama de noile realități și să sti
muleze lichidarea decalajului mare 
care desparte astăzi țările dezvol
tate de cele în curs de dezvoltare, 
să ducă la o ridicare mai rapidă 
a celor rămase în urmă. Aceasta 
va avea un rol deosebit de impor
tant, atît în dezvoltarea comuni
tății mondiale, cît și în asigurarea 
unei politici de pace și colaborare 
internațională.

Un dialog necesar
Cartea este scrisă 

pentru a fi citiță. Ba
nalitatea enunțului 
mi-o asum și l-am 
formulat astfel din- 
tr-un anumit impuls 
polemic față de scrii
torii (puțini la număr) 
care pretind că scriu 
exclusiv pentru ei în
șiși. Dacă ar fi așa. 
ei ar nimici acel 
„produs" de îndată ce 
și-au demonstrat fa
cultatea de a-i da 
naștere și nu ar visa 
publicarea lui, 
intrarea lui in 
lație, punerea 
îndemîna unbr 
sumatori". 
scriitorul 
pentru orice artist a- 
devărat, actul creației 
reprezintă, pe lingă 
exprimarea de sine, și 
un act de comunicare, 
pentru că arta însăși 
este concretizarea, o- 
mologarea, obiectiva
rea unei experiențe 
unice, profund semni
ficative, în forme ex
presive, revelatorii.

Dar oare scriitorul 
în carne și oase 
buie și el să-și 
nească cititorul 
cititorii ? Fără a 
sidera aceasta ca „ 
obligație, cred, totuși, 
că un asemenea con
tact face parte din 
relațiile firești pe 
care cele două cate
gorii trebuie să le 
aibă într-o țară socia
listă, a cărei complexă 
și multilaterală activi
tate se desfășoară sub 
semnul umanismului.

Există o curiozitate 
normală față de un

V

adică 
circu

lui la 
„con- 

Pentru 
adevărat.

tre- 
întîl- 

sau 
con- 
pe o

autor notoriu, dar și 
față de o personalita
te aflată la începutul 
manifestării ei, 
riozitate care nu 
nimic de-a face 
s-ar cuveni să 
aibă) cu ațîțarea 
unui mic interes 
canier. Uneori, 
mirînd o operă,

cu- 
are 

(sau 
nu 

vre- 
can- 
ad- 

citi-

însemnări
de Nina CASSIAN

torul simte tentația 
legitimă de a-1 vedea 
și auzi pe cel care a 
conceput-o, alteori, 
pornind de la magne
tismul personal al 
unui artist, se poate 
apropia cu mai multă 
înțelegere și mai mul
tă dragoste de opera 
acestuia (fără 
dude riscul 
riului).

Am avut i 
rate întilniri 
torii, singură 
grupuri 
cămine 
școli. în facultăți, 
scena unor teatre, 
librării, în întreprin
deri, gospodării colec
tive, biblioteci, clu
buri, cu ocazia „săp- 
tămînii poeziei", cu 
prilejuri festive sau 
în cadrul unor acțiuni 
curente — și, de fie
care dată (sau aproa
pe de fiecare dată), 
le-am constatat utili
tatea.

Recitalurile de poe-

a ex- 
contra-

nenumă- 
cu citi- 
sau 

colegiale, 
culturale,

în 
în 
în 
pe 
la

zie, formulă de mult 
încetățenită, au avan
tajul prezentării săr
bătorești a bogăției și 
a diversității de sti
luri care animă poe
zia noastră actuală. 
De ani de zile, ele 
includ deopotrivă poe
zia cetățenească, de 
tribună, și pe aceea 
a emoțiilor afective și 
vizionare, oferind pu
blicului un amplu re
gistru de cuprindere 
a lumii.
iDar și mai eficace, 

aș spune chiar abso
lut necesare, mi se 
par discuțiile dintre 
scriitori și cititori, nu 
pe baza unor referate 
de la catedră, ci hră
nite de dialoguri vii, 
neconvenționale. Sint 
atîtea întrebări pasio
nante pe care oamenii 
și Ie pun in legătură 
cu sensul artei și cu 
mijloacele ei 
bări la care, 
nici artistul ___ T.
nu-și poate răspunde 
pe deplin), incit nu
mai dezbaterile sin
cere, lipsite de preju
decăți, pot fertiliza 
frecventarea întîmplă- 
toare a frumosului și 
înlătura confuziile re
feritoare la valorile 
estetice.

Problema 
lui artei nu 
decum o 
inaccesibilă, 
a folosi 
strictă 
se pot explica „uti
litatea" ei, atît de di-

(între- 
uneori, 
însuși

specificu- 
este nici- 
problemă 

Chiar fără 
termeni de 

„specialitate",

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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O dimineață neobișnuită la 
spitalul din Tg. Jiu. „Salvarea" 
îl aduce, in stare gravă, pe 
muncitorul C. Andrițoiu, de la 
C.P.L. După citeva minute, o 
altă „Salvare" îl aduce, tot In 
stare gravă, pe șoferul G. 
Gheorghe, de la Rovinari. Ime
diat sosește incă un grav bolnav 
— Ion Enea, salariat la Schela 
Țicleni. Pentru toți trei se cerea 
o urgentă și masivă transfuzie 
de singe. Rezervele clinicii erau 
insuficiente. In numai citeva 
ore, 120 de muncitori, colegi ai 
celor trei, se prezintă voluntar 
și donează singe. Dar tot nu 
este îndestulător. întrucit locu
rile de muncă ale celor trei erau 
mai depărtate, se face apel la 
lucrătorii din comerț din Tg. 
Jiu și imediat se prezintă alți 
29 de donatori. Firește, nu se 
mai știe dacă cei de la C.P.L. 
l-au salvat pe omul de la Rovi
nari. sau dacă rovinărenii pe 
omul din Țicleni. Important este 
că cele trei vieți au fost salvate.

Nici la trap, 
nici la galop

— Sînteți Filip Milică T
— Filip Milică.
— Din Paroșeni ?
— Din Paroșeni.
— Ați furat caii ?
— N-am furat caii. Eu, ono

rată instanță, așa cum am de
clarat și in scris, mă jur șt ver
bal că nu i-am furat, l-am luat. 
Ceea ce e cu totul altceva. Mă 
dureau picioarele și am vrut să 
fac și eu o plimbare. Nici n-am 
apucat bine s-o iau la galop că 
s-au și luat toți după mine, stri- 
gind : „hoțul de cai", „hoțul de 
cai". Dar eu ii luasem așa, ca 
pentru un dresaj, la o plim
bare...

Recidivist, F.M. a mai luat o 
condamnare, pe trei ani, să se 
„dreseze" el însuși.

Adormitul 
de pe linia 
ferată

Noapte de smoală. Trenul de 
marfă 41412, condus de mecani
cul Dumitru Robilă, gonește de 
la Stroești spre Supeava-Vest, 
Deodată, la Jiiihinilș locomoti
vei, mecanicul observă că la un 
pasaj de nivel linia ferată este 
blocată. Cu o extraordinară pre
zență de spirit, mecanicul frî- 
nează. Exact la timp. Uitîndu-se 
mai bine, nu-i vine să-și creadă 
ochilor : pe linia ferată staționa 
un tractor. Iar la volanul trac
torului dormea dus Constantin 
Sorodoc, de la S.M.A. Salcea. 
Făcuse un chef strașnic și, obo
sit, trăsese „pe dreapta". Și nu 
găsise alt loc mai potrivit de- 
cît ...linia ferată. O clipă de 
neatenție din partea mecanicu
lui și somnul șoferului ar fi fost 
și cel de veci.

„Cu-cu" 
se răzbună

Mult îi mai plăcea lui Gheor
ghe Cerchez din Sighișoara să 
călătorească. Și, din fiecare că
lătorie, de-a lungul și de-a la
tul țării, venea încărcat cu tot 
felul de obiecte pe care le re
vindea cu suprapreț. In timpul 
unei percheziții, In timp ce se 
jura de mama focului că nu 
mai are absolut nimic în casă 
și că s-a săturat de călătorii 
ca de mere pădurețe, că o să 
se apuce de o treabă cinstită 
că etc., etc., se auzi, deodată, 
„cu-cu", „cu-cu“. Deși ascuns, 
un ceas cu cuc, venindu-i soro
cul, începuse să cinte. Și dacă în 
ascunzătoare ar fi fost numai 
el. Dar erau o mulțime de 
„cuci" mai mari și mai mici, 
articole cosmetice, și cîte și 
mai cîte. După ce va face un 
scurt popas în fața instanței, 
G.C. va pleca totuși într-un 
fel de călătorie, dar singur... 
cuc.

Explozia 
de la

| etajul șase

IS-a intimplat pe șantierul
Pantelimon, al l.C.M. nr. 1 din 
Capitală. Lazăr Togu se pregă- 

Itea să aprindă o instalație (im
provizată !) pentru uscarea pe
reților la etajul șase al blocu- 

Ilui nr. 1. aflat in construcție. A 
aprins un chibrit și... o puter
nică explozie a smuls ușile și 

I ferestrele apartamentului, iar
L. T. a suferit grave arsuri, 
fiind internat de urgentă la spi- 

Ital. Verificările ulterioare au 
stabilit că instalația avea scur
geri de gaze. Nu era mai bine 

Isă se verifice dinainte ? Era !
Dar, vorba ceea, cu... mintea de 
pe urmă.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteli"

DISCIPLINA DE PLAN- 
DISCIPLINĂ DE PARTID OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

I_______________ I

Acum citeva zile, la Întreprinderea 
de cabluri și materiale electroizolan- 
te din București a avut loc o adu
nare a activului de partid, consacrată 
analizării cauzelor ce au dus la ne- 
lndeplinirea planului pe luna ianua
rie a.c. (șase secții au realizat planul, 
în timp ce alte cinci au rămas restan
te). Scurtă, combativă, la obiect, a- 
dunarea a pus în relief principalele 
cauze ce au determinat această situa
ție nedorită : indisciplina tehnolo
gică, absențe și învoiri însumînd circa 
1 000 de zile/om, asistența tehnică de
ficitară in schimburile II și III. Pen
tru înlăturarea acestor neajunsuri, 
comuniștii au adoptat măsuri con
crete vizînd recuperarea restanțelor, 
organizarea unor acțiuni politico-edu
cative în vederea întăririi disciplinei, 
mobilizării colectivului la realizarea 
ritmică a planului.

— Ați asistat — spune tovarășul 
Marin Enache, prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 3 — 
la una dintre acțiunile ce se între
prind de către organizațiile de partid 
pentru analiza bunului mers al pro
ducției. In 1974, față de 1973, in în
treprinderile din sector producția 
marfă va spori cu 24 la sută, iar cea 
destinată exportului cu 46 la sută. 
Evident, în aceste condiții nu ne este 
și nu ne poate fi indiferent dacă o 
Întreprindere sau alta nu-și reali
zează ritmic, lună de lună și integral 
sarcinile de plan. Adunări similare 
au avut loc și în alte citeva între
prinderi din sector unde după înche
ierea bilanțului pe prima lună a a- 
nului s-au constatat restanțe față de 
sarcinile de plan.

— Vreți să prezentați succint citeva 
dintre concluziile acestor adunări ?

— S-a ajuns, în genere, la aceeași 
concluzie : dincolo de unele cauze — 
de loc de neglijat — cum ar fi neco- 
relarea de către centrale și ministere 
a planurilor de cooperare, lipsa unor 
materiale și documentații, pentru care 
respectivele organisme trebuie să 
răspundă, să ia măsuri pentru a pune 
ordine în aceste domenii — nerea- 
lizarea planului se datorește încăl
cării disciplinei de producție și de

program, a procesului tehnologic, or
ganizării defectuoase a muncii.

Relevarea deschisă a acestor ne
ajunsuri constituie o garanție că a- 
semenea situații nu se vor repeta în 
lunile viitoare. Dar existența lor 
implică, firesc, o dată cu măsuri pen
tru asigurarea mersului de ceasornic 
al procesului de producție, intensifi
carea activității politico-educative 
pentru dezvoltarea spiritului de dis
ciplină muncitorească. Pentru aceasta 
are o mare însemnătate extinderea

blica", Mecanică fină ș.a. au fost lan
sate sau extinse inițiativele „Nici o 
mașină și nici un utilaj »ub randa
mentul planificat, nici un minut ne
lucrat", „Micronul, gramul și secun
da", „Fiecare echipă să îmbunătă
țească lunar tehnologia de formare și 
turnare ■ unui reper" etc. In multe 
locuri, comuniștii au constituit comi
sii de disciplină pentru combaterea șl 
prevenirea oricăror acte de indisci
plină.

Pentru a Încetățeni o disciplină ri-

Măsuri ale organizațiilor 
de partid din sectorul 3 

al Capitalei pentru recuperarea 
restanțelor și îndeplinirea ritmică

a sarcinilor de producție

unor experiențe care s-au dovedit 
deosebit de eficiente. Orientăm orga
nizațiile de partid ca în întreaga lor 
activitate să pună un mai mare ac
cent pe munca cu oamenii, pe expli
carea faptului că de realizarea sar
cinilor fiecărui colectiv depinde creș
terea avuției societății și a bunăstă
rii fiecărui cetățean. Pentru a impul
siona această activitate, am analizat 
în toate organizațiile de partid din 
sector stilul și metodele de muncă 
folosite de comuniști în scopul mo
bilizării colectivelor de salariați la 
realizarea angajamentului asumat pe 
Capitală — „Cincinalul în patru ani 
și jumătate". In același scop, la ,,A- 
cumulatorul", „Mătasea populară", 
„23 August", Mase plastice, „Repu-

guroasă și a înțelege că realizarea rit
mică a planului constituie prima și 
cea mai importantă sarcină a fiecărui 
comunist, îndatorirea patriotică a fie
cărui om al muncii, în multe între
prinderi din sector s-au organizat a- 
dunări generale deschise, expuneri. 
La F.R.B., I.M.U.A.B., „Republica",
„Metaloglobus", „Postăvăria română" 
și în alte locuri organizațiile de par
tid au analizat, în luna ianuarie, 
contribuția comuniștilor la mobili
zarea Întregului colectiv pentru rea
lizarea ritmică a planului, întărirea 
disciplinei, folosirea eficientă a tim
pului și a capacităților de producție. 
In același scop, îndrumăm organi
zațiile de partid ca fiecare comunist

— șl în primul rlnd secretarii, mem
brii birourilor organizațiilor de 
partid, cadrele de conducere — să 
fie agitatori, prin exemplul lor Îna
intat, să mobilizeze colectivul la res
pectarea disciplinei. Va trebui să in
tensificăm și agitația vizuală în u- 
nele întreprinderi, folosind experien
ța cîștigată la „Electroaparataj", 
„Republica", „23 August". Pentru a 
cita doar citeva exemple, amintesc 
panoul pe care scrie : „Un minut 
irosit zilnic, la nivelul secției, echi
valează în 1974 cu o producție in va
loare de 400 000 lei". Și dedesubt : 
„Acești tovarăși... au lipsit nemotivat 
In ziua... păgubindu-ne cu..." Eficien
te se dovedesc emisiunile : „Cu mi
crofonul printre cei care nu-și reali
zează planul", „...printre intîrziați", 
„...printre autorii de rebuturi", difu
zate la unele stații de radioamplifi
care, precum și unele programe ale 
brigăzilor artistice de agitație, pre
zentate la întreprinderile „Antefrig", 
„Filatura de lină pieptănată", „Acu
mulatorul", „Progresul", „23 August", 
F.R.B. ș.a.

— Ce măsuri Întreprindeți. în con
tinuare, pentru întărirea disciplinei 
de plan ?

— Bineînțeles, măsurile trebuie să 
fie diferențiate, de la unitate la uni
tate. Dar pretutindeni punem accen
tul pe crearea unui puternic climat 
de disciplină. In acest scop, la 
l.C.M.E„ „23 August", întreprinderea 
de pompe am trimis colective com
plexe pentru a studia și stabili mă
suri politice și organizatorice In ve
derea înlăturării neajunsurilor. In 
alte unități vom analiza cauzele fluc
tuației de cadre și ale absențelor ne
motivate, urmind să stabilim măsuri 
educative pentru prevenirea lor. Vom 
organiza și un curs de pregătire prac
tică a tuturor secretarilor organiza
țiilor de bază, în cadrul căruia vor 
avea loc dezbateri, schimburi de ex
periență pe diferite teme ale muncii 
politice de masă consacrate dezvol
tării răspunderii muncitorești față de 
bunul mers al producției.

loan VLANGA

• Grija față de viitoarea mamă. Indicația Ministerului Să
nătății de a supune supravegherii medicale a specialiștilor de 
obstetrică și ginecologie pe gravidele cu risc de complicații la 
naștere sau in dezvoltarea fătului se aplică în toate județele. 
Acestor gravide li se indică din timp instituția unde vor naște, 
pentru a putea beneficia de cea mai calificată asistență de 
specialitate.

• Știți te, cit șl cind să mincați ? Date bogate despre ba
zele alimentației omului sănătos, ale alimentației dietetice 
pentru cei cu diabet zaharat, obezi, bolnavi de ficat și stomac 
etc. oferă Manualul de dietetică pentru cadrele medii, alcătuit 
de prof. dr. I. Mincu și apărut recent in Editura medicală.

COMERȚ—SERVICII
• La alegere. întreprinderea județeană de Industrie locală 

Vaslui a deschis o expoziție de mobilă și obiecte de uz casnic 
cu vinzare, produse în unitățile din Bîrlad, Huși și Vaslui. 
Deocamdată, caietul de Impresii al expoziției consemnează nu
mai aprecieri favorabile. Să sperăm că aceleași aprecieri vor fi 
consemnate și atunci cînd produsele vor apărea In magazine.

• An de modernizări în comerțul ploieștean. In primele șase 
șăptămîni ale acestui an au fost renovate și dotate cu utilaj 
comercial modern peste 20 de magazine. Alte 15 au trecut pe 
sisteme de lucru cu plata la vînzător, autoservire și alte for
me rapide de servire. Pînă Ia sfîrșitul anului, încă 30 de uni
tăți comerciale vor fi reamenajate.

• Mobilă stil rustic pentru sufragerii, mobilier pentru ca
mere de copii, dulapuri sanitare pentru băile din apartamente, 
precum și alte peste 40 de articole de uz casnic și gospodă
resc fac parte dintre noutățile ce se desfac acum în cele două 
magazine de prezentare ale industriei locale prahovene des
chise recent la Ploiești.

SOCIAL-EDILITARE

Bogată activitate turistică în județul Dolj

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scinteli", N. Țuicu). — Bi
lanțul activităților turistice 
desfășurate de către O.J.T. Dolj 
în anul 1973 a fost rodnic. Tu
rismul a cunoscut o inten
sitate sporită in ce pri
vește atragerea unui mare nu
măr de oameni ai muncii atît la 
excursii în țară, cit și peste 
hotare. De asemenea, în sta
țiuni de odihnă și tratament au 
fost trimiși, prin O.J.T. Dolj, 
mii și mii de oameni. A avut loc,

totodată, diversificarea servici
ilor prestate. Circa 62 000 ’ce
tățeni, cu 10 000 mai mulți decît 
in 1972, au beneficiat 
viciile O.J.T. 
lună din 
semnat și primele 
merituoase 
ristică doljeană. Astfel, au fost 
organizate numeroase excursii 
cu autocarele pe traseele Cra
iova — Porțile de Fier — Her- 
culane, Craiova — București —

de ser- 
Prima 

a con- 
rezultate 

în activitatea tu-

Dolj.
acest an

Valea Prahovei — Brașov, Cra
iova — Rm. Vîlcea — Călimă- 
nești — Cozia—Sibiu etc. De la 
Începutul anului pină în pre
zent, aproape 3 000 cetățeni au 
fost în excursii și la tratament 
prin O.J.T. Dolj. în vederea 
satisfacerii cerințelor turiștilor 
străini în tranzit prin Craiova 
se va organiza, între altele, in 
sezonul estival, la parterul hote
lului „Palas" din centrul orașu
lui, un magazin de artizanat.

Înscrierea dobInzilor
IN LIBRETELE
DE ECONOMII

— Ce-ai, nene, cu mine ? 
N-aveam nimic. Ii spun 
că-1 iert, că îmi este chiar 
simpatic și că am putea să 
ne Împrietenim dacă mă 
ajută să intru in „relații 
de afaceri". In timpul unei 
noi alarme („De data asta 
e ceva serios", semnalul vi
ne de la puști, așa că tre
buie să intrăm undeva ’să 
nu ne găsească miliția pe 
stradă...), Ochiosul. așa îl 
chema, un bărbat zdravăn, 
de 25—26 ani, m-a condus 
într-o curte. Contra a două 
bancnote de zece lei m-a 
prezentat gazdei și s-a re
tras discret. Prin interme
diul gazdei îl cunosc pe 
Marius cu care tratez afa
ceri serioase : helănci, cio
rapi, baticuri etc.

In felul acesta am pă
truns in lumea „bișnițari
lor". Peripeții ar fi multe 
de povestit. In zilele ur
mătoare, înzestrat de mili
ție cu o sacoșă adecvată și 
cu un teanc de bani, colind 
„vadurile" : Piața veche, 
str. Mușețel, str. Cocorilor, 
spatele Teatrului, zona As
toria, numeroase ganguri... 
Mi-am întregit cunoștințele 
cu noi „personalități" : 
Stanică — specialist in he
lănci ; Nae-FIoricică vinde 
și cumpără orice ; Nicu- 
Ciorăpel, un fel de rege 
al ciorapilor ; Pavca-„șase- 
șase", despre care se spu
ne că numai într-o seară 
și-a permis să piardă la 
jocuri de noroc peste 
35 000 de lei !

Amănunte ar fi cit pen
tru a scrie un roman. Dar 
nu ele interesează, ci cau
zele care au dus la apari
ția acestui putregai social 
într-o zonă de reală vigoa
re și puritate morală, în 
acest bastion al unor bune 
tradiții muncitorești. Sînt 
problemele pe care le ridi
că aceste personaje triste 
in fața celor chemați să se 
ocune de educația lor, să 
vegheze ca puritatea mo
rală să nu fie maculată 
de mentalitatea traiului 
fără muncă, străină princi
piilor noastre de viață. Ce 
se va alege de acești tineri 
mai tîrziu ? Ce se va alege 
din copiii aceia care sub 
ochii miilor de tați și ma
me — onești prin munca 
lor, prin felul sănătos în 
care-și educă propriii co
pii — rătăcesc pe străzile 
orașului în postura de mici

negustori ambulanți, în loc 
să-și vadă de lecții, de 
școală ?

Am cunoscut intr-una 
din seri, la barul ,,Astoria", 
mai multe fete. Toate ti
nere : Edith, Ani. Rozi. 
Ana, Magda, Maria, Ro- 
dica... De toate — vreo 
20. Nici una nu lucrea
ză ; în schimb sint clien
tele permanente ale loca
lului, de dimineața de la 
zece, cînd se deschide, și 
pină... dimineața la ora 4, 
cînd se închide barul de

veau încruntați... „Ce-or 
să zică ai tăi ?“ o intreb 
pe Maria. „Ce să zică, am 
mai fost. Știi ce a zis 
mama atunci ? Cică nu f-ar 
fi părut rău, dar nici măcar 
nu fusesem coafată...". 
Rid și eu ; un ris amar. 
Nu știu dacă așa s-au in
timplat lucrurile, dar ori
cum e dureros. Citeva zile 
mai tîrziu. primul secretar 
al comitetului municipal 
U.T.C., Ioan Pop, imi 
spunea : „Săptămînal, în 
cadrul «Sfatului familiei»

• „Locuința rurală In Bărăgan" este Intitulată expoziția de 
planșe și machete deschisă la Slobozia, care cuprinde schițe și 
detalii de sistematizare a trei comune, 36 de proiecte de lo
cuințe individuale pentru mediul sătesc (cu parter și parter cu 
etaj), de două, trei și patru camere. Expoziția va fi prezen
tată. rînd pe rlnd, In toate localitățile județului.

• Pentru cel mai mici cetățeni ai Craiovei. în cartierele 
Brazda lui Novac și Valea Roșie din Craiova au început lucră
rile la două noi complexe creșă-grădiniță cu cîte 340 de locuri 
fiecare, iar In Piața Gării la o creșă de 100 locuri. Anul acesta, 
In diferite cartiere din Craiova și in orașele Băilești și Filiași- 
Dolj sînt prevăzute a te construi creșe și grădinițe însumind 
1 660 de locuri.

• Șl cu automobilul s-ar putea călători prin canalul colec
tor C1, In curs de construcție in Capitală. Are un diametru de 
3,5 m (cit o cameră de locuit !) și în final va avea aproape 
16 km în lungime. Va deservi partea de est și nord-est a Capi
talei, cartierele de-a lungul șoselei Industriilor, Pantelimon, 
Fundeni, Colentina, Pipera și pină la Băneasa.

• Modernizarea rețelei stradale. în orașul Reghin se execută 
importante lucrări de modernizări — pavări, asfaltări, lărgiri de 
străzi și trotuare — în vederea descongestionării centrului de 
traficul Intens al vehiculelor și asigurării pietonilor.

• Pentru fața nouă a satelor. După terminarea schițelor de 
sistematizare pentru reședințele de comună din județul Mureș, 
proiectanții din cadrul I.P.J. execută schițe pentru satele Daia, 
Vulcan, Lechința. Sălcud, Oarba de Mureș și altele.

DIVERSE

Știe,Doblnzile, 
constituie unul din multiplele 
și importantele avantaje de 
care beneficiază depunătorii la 
C.E.C.

Unitățile operative ale Casei 
de Economii și Consemnațiuni 
s-au pregătit să efectueze cu 
promptitudine operațiunea de 
Înscriere In librete a dobînzi- 
lor cuvenite pentru sumele 
economisite la C.E.C. în 1973, ti
tularilor libretelor de economii 
cu dobîndă, cu dobîndă și ciș- 
tiguri, cu dobîndă și ciș- 
tiguri In autoturisme, precum 
și titularilor libretelor de eco
nomii pentru cumpărarea da 
locuințe proprietate personală 
și libretelor de economii pentru 
turism.

Pentru informarea și orien
tarea depunătorilor, în holurile 
tuturor sucursalelor, filialelor și 
agențiilor C.E.C. de la orașe 
sint afișate numerele libretelor 
de economii pentru care uni
tățile respective efectuează o- 
perațiunea de înscrierea a do- 
bînzilor.

începută în aceste zile, ope
rațiunea de înscriere a dobin- 
zilor va continua în tot cursul 
anului.

nopții. La barul de noapte 
„Astoria", clientela obiș
nuită de mai fiecare seară. 
Intr-un semiîntuneric șe 
dansează (un fel de a numi 
țopăiala pre gustul fiecă
ruia). Alcoolul „compune" 
gesturi și reacții neprevă
zute. O pauză. La o masă, 
Rodica povestește, spre a- 
muzamentul celorlalte fete: 
„Iar m-au chemat... Auzi, 
să mă angajez și să mă 
calific în fabrică. Le-am 
spus că nu mă duc eu cu 
cizmele astea ale mele

după cum se 
unul

mlncare caldă. Vorbeam 
cu un băiat, mă aștepta la 
poarta fabricii, mă lua de 
mină, mergeam la filme, la 
teatre... Eram fericită. In- 
tr-o seară am venit la 
„Astoria", cu Any și uite 
unde am ajuns. M-au che
mat la U.T.C., am promis, 
am promis și mămichii și 
băiatului aceluia bun. Dar 
nu m-am ținut de cuvint. 
Acum nu mai au încredere 
în mine..." E o poveste 
tristă. Nu putem tace din 
ea o scuză pentru viața pe

Munca formează și cinstește, 

nemunca... deformează și înjosește (ii)

MOMENTUL DE SINCERITATE Al UNDI „PROFESIONIST Al TRÎNDĂVIEI" 
ȘI 0 ÎNTREBARE IA CARE CĂUTĂM RĂSPUNS™

noapte. Par obosite, au 
cearcăne mari, cu tot far
dul abundent arată mult 
mai virstnice decit scrie în 
actul lor de identitate. 
Tot universul lor se re
duce la întrebarea : pe 
cine „fraieresc" eu in sea
ra asta ? „Știi, azi fetele 
sînt necăjite, aseară am 
fost la miliție și ne-a 
tăcut poze la toate care nu 
muncim. O să ne pună la 
vitrină". Fata care-mi face 
aceste confidențe n-are 
mai mult de 23—24 de 
ani. O cheamă Maria, dar 
îi place să i se spună 
Mary. Știam ce-i cu vi
trina — una din gazetele 
orașului, intitulată „Fapte, 
fapte", unde sînt expuși 
judecății publice cei care 
comit fapte antisociale sau 
nu muncesc. Văzusem și 
reacția celor care priveau 
gazeta : unii dădeau din 
umeri, alții făceau comen
tarii amuzante, alții pri-

(format din reprezentanți 
ai organizației de tineret, 
ai procuraturii și ai mili
ției) ii chemăm pe cei care 
nu muncesc, împreună cu 
părinții. Vă mărturisesc că 
o serie de părinți au o ati
tudine nesănătoasă, re- 
proșindu-ne că nu le 
lăsăm odraslele in pace, 
care, chipurile, nu cer de 
pomană nimănui. Sigur că 
în aceste cazuri păr.inții 
au o influență negativă a- 
supra recuperării propriei 
lor odrasle. Dar oare a- 
supra acestor părinți cum 
s-a acționat ? S-a discutat 
cu ei vreodată, în primul 
rînd în colectivul lor de 
muncă, despre atitudinea 
lor ? Colegii de muncă, ve
cinii, organizațiile obștești 
din cartierele in care lo
cuiesc au încercat să le 
schimbe această mentali
tate nocivă ? Pentru că 
altfel...".

...E trecut de miezul

inalte să-mi stric mane- 
chiura pentru cîțiva poli, 
cînd pot cîștiga aici cîteva 
sute pe seară...u. Au iz
bucnit risete. Mărturisesc 
că, înainte de indignare, 
m-a cuprins mila. Pentru 
că dincolo de poza nepă.- 
sătoare, de siguranța afi
șată (și Care de fapt nu 
este !), de disprețul față 
de muncă al acestor tineri 
rămîne totuși omul : omul 
care, deși acum are sufle
tul ciuntit, a crescut odată 
cu generația lui, a în
vățat și beneficiat de ace
leași condiții oferite de 
societate. Și nu se poate, 
cu toată alunecarea lor. 
să se fi rupt toate punțile 
de legătură între ei și ge
nerația lor... Intr-altă 
seară, Bubulina — una din 
aceste fete — îmi mărturi
sea intr-un moment de 
mare sinceritate : „Am 
lucrat in fabrică. Cîștigam 
bine. Veneam acasă și 
mămica mă aștepta cu

care o duce acum. Dar nici 
s-o lăsăm să continue nu 
putem. Punțile trebuie 
refăcute. Sigur, e de dato
ria ei in primul rind. Dar 
și de datoria noastră, a tu
turor. Și iar imi vine in 
minte fireasca întrebare : 
ce face organizația de 
U.T.C., ce fac fetele ace
lea frumoase care sini aș
teptate de băieții aceia 
frumoși la poarta fabricii ? 
Ce fac cetățenii orașului 
acesta muncitoresc ? N-au 
nimic de spus cînd văd pe 
stradă, pe la colțuri, tineri 
sănătoși, bine dezvoltați, 
care au beneficiat de toate 
condițiile oferite de socie
tate, vinturind cite o helan- 
că sau un batic ca pe un 
jalnic steag al dezorientării, 
al modului de viață para
zitar pe care-l duc ?

La noi, munca e o dato
rie de onoare. Dreptul la 
muncă e asigurat prin le
gea fundamentală a țării. 
Societatea asigură fiecărui

• Țărani cooperatori la odihnă șl tratament. Peste 350 de 
țărani-cooperatori din județul Vaslui au fost, iarna aceasta, la 
odihnă și tratament la Băile Herculane, Slănic Moldova, Man
galia, Vatra Dornei, Borsec. Sovata ș.a.

• Chiar nu poale fi stopat zelul pentru hirtii inutile ? Ne-a 
bucurat știrea — ni se scrie din partea întreprinderii indus
triale de stat „Someșul" Cluj — că s-a renunțat la o serie de 
hirtii inutile, printre care și la adeverința pentru certificarea 
drepturilor de transport ale salariaților care locuiesc în mediul 
rural. Dar unitățile noastre I.T.A. și C.F.R. tot nu se confor
mează. Or fi liniile de comunicații prea lungi pînă la aceste 
instituții de n-au aflat încă ?

• Atenție, pietoni ! în cursul săptămînii trecute. In cele 39 
de accidente de circulație produse și-au pierdut viața 6 pie
toni, iar 12 au fost răniți grav. O bună parte din aceste acci
dente s-gu produs din vina pietonilor, care nu se asigură la 
traversarea drumurilor sau trec prin locuri nepermise.

membru al el un loc de 
muncă potrivit cu pregăti
rea și aptitudinile sale. 
Dar, în același timp, socie
tatea pretinde de la fie
care membru al ei să de
pună o muncă utilă pentru 
el și pentru societate. Este 
obligația logică, corolarul 
firesc al dreptului la mun
că. Și Codul muncii pre
vede expres această înda
torire a cetățenilor țării. 
Ce se întîmplă însă cu cei 
ce nu vor să-și îndepli
nească această datorie ?

Să luăm spre pildă pe 
cel numit Calul. Un băr
bat zdravăn : peste 1,90 m, 
umeri lăți, suplu, plin de 
sănătate. Are 32 de ani. Cu 
ani in urmă a fost un bun 
lăcătuș Ia „Vagonul". Dar 
de foarte mult timp nu mai 
lucrează nicăieri. L-am vă
zut seară de seară la restau
rant sau la barul de noap
te în compania fetelor ca- 
re-și fac veacul în acest 
local. Permanent masa lui 
era încărcată cu licori 
scumpe. „Au fost seri cînd 
am lăsat și 3 000 la masă" 
îmi mărturisea Calul. „De 
unde bani ?“. Zîmbește 
„fin" : „Banii vin singuri. 
Tot de la cei care cîștigă 
ușor. De la bișnițari. Mai 
Îmi dă și fetele cite 50 sau 
100 de lei... Știți, eu... le 
protejez". L-am Întrebat de 
ce nu muncește. „De n-aș 
obține bani de la unii și 
alții, fiți sigur că atunci 
m-aș duce singur la muncă, 
n-aș aștepta sfaturi. Dar 
așa..." Cheltuie în medie 
8—9 000 de lei pe lună („nu 
m-aleg cu nimic, la masă 
ii iau, la masă îi las"), 
doarme la hotel, mănincă 
la restaurant. Acesta este 
Calul.

„De n-aș obține bani de 
la unii și alții credeți că 
nu m-aș duce singur la 
muncă...?" Trebuie să re
cunoaștem că fraza aceas
ta conține mult, foarte 
mult adevăr. Iar cel ce-a 
rostit-o ii înțelege foarte 
precis, la modul material, 
palpabil, sensurile și adevă
rul ei. Cu această întreba
re în glnd mi-am conti
nuat investigațiile, căutind 
să-i dau un răspuns. Să în
cercăm să-l dăm. împreună, 
in ultimul episod.

Emil MARINACHE
(V» urma)
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RĂSPlNDIREA
CĂRȚII LA SATE 
PRIN COOPERAȚIA 

DE CONSUM
Acum, cind se află în 

nă desfășurare 
ȚII - - ------
manifestare 
de masă, cooperația de consum 
depune o stăruitoare și rodnică 
activitate de răspîndire a cărții 
în mediul rural. In cadrul unei 
ample acțiuni inițiate de coope
rația de < consum sub genericul 
„Formați-vă biblioteci persona
le", s-au creat înlesniri pentru 
cumpărarea în rate a unor se
turi de cărți, ceea ce contribuie 
la formarea sau îmbogățirea bi
bliotecilor personale ale unui 
număr tot mai mare de săteni. 
Anul trecut, de pildă, cooperația 
de consum a pus la dispoziția 
rețelei de librării și magazine 
mixte 11 963 290 volume, cu a- 
proape un milion de exemplare

_ află în pli- 
„LUNA CAR

LA SATE", tradițională 
cultural-educativă I ț

II 
ț

. . _________ ......
mai mult decit în anul prece- l 
dent. Numărul titlurilor — ’

J î

Ă)

I
I
I

(

Ă

peste 3 000 — depășește, de a- 
semenea, cu mult pe cele pre
luate de rețeaua cooperației de 
consum in 1972. Valoarea cărți
lor cumpărate de cititorii de la 
sate a crescut in 1973 cu 16,3 la 
sută față de anul anterior. A 
crescut la 1 000 numărul libră
riilor sătești și la 7 500 cel al ra
ioanelor și punctelor de difuza
re din cadrul magazinelor co
operației de consum. Totodată, 
un număr de 7 000 de difuzori 
și 22 de secții județene „Cartea 
prin poștă" vin să lărgească 
mijloacele de răspîndlre a cărții 
la sate prin cooperația de con
sum. Secția centrală „Cartea 
prin poștă" din București (tot 
unitate a cooperației de consum) 
a avut, 
abonați, 
1 300 000 
zare.

Prin amploarea . ____
ția ei, „Luna cărții la sate1 
prezintă și in acest an încă

anul trecut, 56 000 
cărora 

materiale

de
le-a trimis 
de populari-

și semnifica-
re

fl 
invitație adresată cititorilor să
teni de a-și îmbogăți biblioteci
le personale cu noi producții 
editoriale din tezaurul culturii 
naționale și universale clasice 
și contemporane, precum și cu 
lucrări agrozootehnice atît de 
necesare în munca lor de zi cu 
zi pentru sporirea rodniciei pă- 
mintului.



SCINTEIA — marți 12 februarie 1974 PAGINA 3

SIDERURGISTII GALATENI
S AU ANGAJAT ENERGIC IN 

MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTA 
și au obținut, de la începutul 

acestui an, rezultate remarcabile

SE APROPIE CAMPANIA 
DE PRIMĂVARĂ. 

CARE ESTE CEA MAI 
GRABNICĂ LUCRARE 

In unitatea
DUMNEA VOASTRĂ?

- Arăturile!
- Pregătirea 

semințelor!

Zilele trecute am consemnat în paginile ziarului nostru primele rezultate obți
nute de către două dintre colectivele inițiatoare ale întrecerii socialiste din acest an. 
în una din aceste relatări era vorba despre munca rodnică, inițiativele și izbînzile side- 
rurgiștilor hunedoreni. Aducem astăzi o nouă confirmare a 
întrecerii în faptele de muncă ale tovarășilor lor de pe Dunăre, 
din cele mai tinere, dar și cele mai mari și puternice colective 
noastră — colectivul Combinatului siderurgic de la Galați.

■/

de

cotelor înalte ale 
care alcătuiesc unul 
muncitori din țara

presupune totodată — și 
în cazul Combinatului si
derurgic de Ia Galați cu 
atit mai mult, cu cit este 
unul din principalii fur
nizori de metal 
industria 
de mașini a țării — ono
rarea cu promptitudine a 
contractelor încheiate cu 
beneficiarii. Care este si-

pentru
constructoare

tru industria chimică. în 
aceeași lună, laminorul 
de tablă groasă a livrat 
peste contracte 4100 
tone tablă, iar laminorul 
de benzi la cald 3100 to
ne. Practic, in luna ia
nuarie, s-au livrat bene
ficiarilor interni, in plus 
față de contracte, 13 500 
tone tablă.

DIN ANGAJAMENTELE PE 1974

PRODUSE PESTE SARCINILE DE PLAN:

Cocs
6 500

da 
la

de benzi 
exemplu, 
începutul 
s-a năs- 

„Fieca- 
cu

Fontă

metalurgic
tone
22 tone

Siderurgiștii gălățeni 
și-au onorat integral sar
cinile de plan pe prima 
lună a anului. Un start 
bun pe arena marii între
ceri socialiste din acest 
an. El reprezintă rodul 
eforturilor creâtoare ale 
harnicului colectiv al 
„gigantului" de la Du
năre, al muncii politice și 
organizatorice desfășura
te de biroul Comitetului 
județean de partid Ga
lați, de puternica organi
zație de partid din com
binat. Pe terenul concret 
al statisticilor, ianuarie 
marchează depășirea cu 
0,4 la sută a producției 
globale și 1,8 la sută a 
producției marfă. Pre
vederile „la zi" ale planu
lui fizic pe întreaga lună 
ianuarie au fost depășite 
cu 1698 tone cocs meta
lurgic, 2 058 tone fontă, 
2 704 tone oțel brut, din 
care 2150 tone oțel aliat, 
2 871 tone laminate finite 
pline, 809 tone tablă și 
bandă din oțel laminate 
la rece ș.a.

La laminorul 
la cald, 
încă de
anului trecut, 
cut inițiativa : 
re tonă de laminate 
un consum minim de me
tal" — inițiativă care a- 
vea să fie îmbrățișată nu 
numai de celelalte secții 
ale combinatului, ci și de 
multe alte întreprinderi 
gălățene.

— Am lansat atunci 
inițiativa — ne spunea 
șeful acestei secții, ingi
nerul Ștefan Pinzaru. 
conștienți de rezervele de 
care dispunem, de necesi
tatea reducerii consumu
lui de metal, a 
lorificării superioare 
acestei materii 
pentru economia 
nală.

Bilanțul acestei 
tive s-a soldat în 
trecut cu economisirea a 
peste 4 000 tone metal, o 
cifră superioară 
mentului asumat. Și iată 
că, în acest an, inițiati
va a fost preluată cu un 
plus de exigență, deoa
rece, față de consumuri
le normate, s-a 
să se reducă, în 
nuare, cu incă un 
gram consumul de 
pe tona de bandă 
nată la cald. La nivelul 
întregului combinat, ini
țiativa va duce la eco
nomisirea a importante 
cantități de metal.

Oricine știe că o acti
vitate economică bună

Oțel 25000 tone
Laminate
tone
Tablă si

9

laminată
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conti- 
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tuația, din acest punct 
de vedere, în prima lună 
a anului ?

— Rezultatele obținute 
la producția de laminate 
plate — aprecia tovară
șul Nicolae Bobocea, șe
ful serviciului desfacere 
de Ia C.S.G. — au favo
rizat o activitate intensă 
in domeniul livrării a- 
cestora către beneficiari. 
Astfel, sectorul de expe
diție din laminorul de 
benzi la rece a realizat, 
incă din luna ianuarie, 
contractele de livrări 
pentru primul trimestru, 
la tablă subțire și ban
dă, destinată producției 
de utilaj tehnologic pen-

Un alt 
Acțiunea 
nai de 
energiei 
combinat 
ce participăm la 
misirea 
getice ale țării ?“ — și-au 
pus întrebarea siderur
giștii gălățeni. Și iată că 
la uzina de piese de 
schimb și reparații side
rurgice din C.S.G., uni
tate industrială care con
sumă un volum impor
tant de energie electrică 
și termică, „gospodarii 
energiei", colective lăr
gite de salariați din uni
tate, au trecut la ac
țiune.

fapt pozitiv, 
pe plan națio- 
economisire a 
și-a găsit și în 

ecoul dorit. „Cu 
econo- 

resurselor ener-

— Noi am conceput a- 
ceste colective — ne re
lata tov. Petrică Duca, 
secretarul comitetului de 
partid al Uzinei de piese 
de schimb și reparații si
derurgice din cadrul com
binatului — nu numai ca 
organisme de influențare 
a spiritului de gospodă
rire în rîndul celorlalți 
salariați, ci și ca factori 
de acțiune directă, de 
punere în valoare a re
zervelor depistate, în 
scopul economisirii com
bustibilului și energiei.

Azi, datorită acțiunii a- 
cestor colective, a tutu
ror salariaților, consu
mul de energie electrică, 
numai în uzina respec
tivă, s-a redus, pe timpul 
unei zile, de la 120 kWh 
la circa 15 kWh. în sec
ția prelucrări mecanice, 
anual se va obține o 
economie de aproximativ 
350 000 kWh, iar la tur
nătoria mixtă de circa 
240 000 kWh.

— în luna ianuarie — 
ne spunea tov. ing. Ma
rian Leonard, dispecer 
șef energetic la C.S.G. — 
prin dispecerizarea rațio
nală a gazului de furnal 
și a gazului de cocs, pier
derile au fost sub cele 
admise de normativele 
economice, înregistrîn- 
du-se o economie de 
535 000 Nmc la gazul de 
cocs și de 280 000 Nmc la 
gazul de furnal.

Acum, cînd „conturile" 
lunii ianuarie au fost în
chise, activitatea colecti
velor de muncă din sec
țiile și sectoarele de bază 
ale C.S.G., ferm angajate 
în întrecerea socialistă, 
continuă cu un și mai 
mare avînt, la realizările 
consemnate adăugîndu-se 
altele. Așa, de exemplu, 
în dimineața zilei de 5 
februarie a.c., la secția 
furnale s-a înregistrai 
primul record al acestui 
an : aproape 8 400 tone 
fontă, cu 740 tone mai 
mult decît programul zil
nic, în care s-au cuprins 
și angajamentele luate. 
Succese deosebite s-au 
obținut și la oțelărie, cit 
și în laminoarele combi
natului. Plusul de 
dat aici aproape zi 
înseamnă, de fapt, 
de oțel, plus de 
nate, cu alte cuvinte, me
tal mai mult, de mai 
bună calitate pentru eco
nomie.

Corespondenții noștri au adresat 
unor conducători de unități agri
cole întrebarea : Dacă miine ar tre
bui să ieșiți în cimp, ați putea în
cepe lucrările de sezon ?

— în Ialomița, timpul frumos — 
ne spune corespondentul nostru 
Lucian Ciobotaru — i-a îndemnat 
pe oameni să încheie mai de
vreme lucrările de pregătire. 
Chiar aș putea afirma că in Bără
gan, în luncile Dunării și Borcei 
se simte iz de primăvară. între
barea am adresat-o la trei pre
ședinți de cooperative agricole. Iată 
răspunsurile :

Valeriu Vișan, C.A.P. Traian : 
„Toate utilajele cu care . vom 
lucra noi și mecanizatorii sint 
reparate. Am fertilizat întreaga su
prafață ce se va cultiva cu sfeclă 
și floarea-soarelui. Nu stăm bine 
cu arăturile. Mai avem 300 hec
tare din care sint și unele supra
fețe ce vor fi cultivate cu plante 
din epoca întîi. Ne-am înțeles cu 
mecanizatorii să le termine în 
cîteva zile".

Ing. Neagu Vasile, C.A.P. Cea- 
cu : „Acum organizăm forma
țiile de lucru. Am asigurat se
mințe de mare productivitate pen
tru toate culturile. Mai avem însă 
de arat 500 hectare. Sîntem pre
gătiți ca în momentul în care se 
zvintă terenul să intrăm cu trac
toarele. Direcția agricolă a stabilit 
să se concentreze utilajele In uni
tățile care au suprafețe mai mari 
de arat".

Gheorghe Mandu, C.A.P. Va
lea Ciorii : „Sîntem gata. Ne-am 
propus in acest an să realizăm 
5 000 kg porumb boabe, 2 400 kg 
floarea-soarelui, 4 000 kg grîu la 
hectar la neirigat. De aceea, con
tinuăm fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice și gunoi de grajd. Am 
arat din toamnă întreaga supra
față. Oricînd putem începe însă- 
mințările".

— Rezultă că în două cazuri din 
trei mai sint terenui;i de arat. Este 
aceasta o problemă pentru județ ?

— Da, au rămas nearate din 
toamnă peste 20 000 ha. Datorită 
măsurilor luate de comitetul ju
dețean de partid, în ferestrele 
iernii s-au arat peste 9 000 ha, iar 
acum lucrările continuă de zor. 
Există însă o piedică : cocenii de 
porumb netăiați care ocupă peste 
3 000 ha. Cele mai mari suprafețe 
sint în raza S.M.A. Grivița, ca și 
la cooperativele agricole Cocora, 
Roseți, Muntenii-Buzău, Modelu, 
Unirea, Lehliu și altele.

— Suprafețe nearate sînt și în 
județul Bacău.

— Ar putea ține în loc executa
rea lucrărilor de primăvară ? Ce 
spun cei cărora le-ai pus Între
barea, Gheorghe Baltă ?

— Din cei 13 președinți și ingi
neri din cooperativele agricole, 7 
au răspuns afirmativ — pot incepe 
și miine lucrările în cîmp. Cei
lalți au avut rezerve. Iată două 
dintre ele : ing. Ovidiu Tomu- 
lescu, președintele C.A.P. Mărgi
neni: „Noi, de fapt, am început 
campania, pentru că mecanizatorii 
au ieșit cu tractoarele să are cele

mințe, care se află în același oraș, 
la numai cîteva sute de metri de
părtare.

— Pentru multe cooperative agri
cole din județul Olt întrebarea amin
tită nu mai este de actualitate.

— De ce, Emilian Rouă ?
— Pentru că cei la care m-am 

adresat mi-au spus că de azi (11 fe
bruarie) au început însămînțările 
de primăvară. „La noi pămintul 
s-a zvîntat — mi-a spus tov. Ilie 
Ionescu, președintele cooperativei 
agricole din Mogoșești — așa că 
de azi am trecut la lucru. în prima 
zi s-au însămințat 25 hectare cu 
borceag. Tractoare, semănători —

ANCHETA NOASTRĂ în unități agricole din județele: 
Ialomița, Bacău, Olt, Teleorman, Caraș-Severin, 

Maramureș, Arad

20 ha de teren din apropierea sai
vanelor rămase nearate din 
toamnă. în rest, totul este pregătit 
pînă la cel din urmă amănunt. Ing. 
Ștefan Cazacu, președintele C.A.P. 
Letea Veche : „Ceea ce a depins 
de noi am pregătit totul. Putem 
începe semănatul. Dar ca să se
mănăm trebuie să avem ce. Or, 
la ora actuală, nu dispunem de 
nici un bob de sămînță de po
rumb, sfeclă de zahăr și o parte 
din semințe pentru legumicul
tura. Deși am predat la bază can
titatea de porumb necesară pen
tru schimb, de la centrul de se
mințe nu am putut încă ridica 
sămînța necesară pentru cele 525 
ha pe care le vom cultiva în pri
măvara aceasta, iar Fabrica de 
zahăr din Sascut, care trebuie să 
ne asigure sămînța pentru cele 
190 ha planificate cu sfeclă de 
zahăr, nu a dat încă nici, un semn 
de viață".

— Și alte unități agricole sînt în 
această situație ?

— Da. Multe cooperative agri
cole n-au sămînță. Tocmai de 
aceea m-am adresat ing. Victor 
Bogoș, șeful centrului de semințe 
Bacău, care a spus : „Dispunem 
de cea mai mare parte din can
titățile de semințe necesare, dar 
nu le putem distribui pentru că nu 
am primit de la direcția agricolă 
desfășurătorul cu repartiția pe 
unități". N-am aflat de ce a- 
ceastă repartiție n-a ajuns de la 
direcția agricolă la centrul de se-

totul a funcționat bine". Semănatul 
a început și la cooperativa agrico
lă din Scornicești, precum și la 
stațiunea experimentală Caracal.

— Și în județul Teleorman, in
tervine în discuție Alexandru Brad, 
în multe unități din sud, coope
ratorii și mecanizatorii au început 
să pregătească terenul pentru cul
turile din prima epocă, folosind 
atelajele și tractoarele ușoare, iar 
la Piatra și în alte unități din zonă 
au și fost însămînțate primele hec
tare cu mazăre.

Din județul Caraș-Severin, la 
întrebarea privitoare la stadiul 
pregătirilor pentru Începerea cam
paniei însămînțărilor de primăvară, 
Nicolae Catană comunică următo
rul răspuns dat de ing. T. Jurches- 
cu, de la inspectoratul județean 
pentru controlul calității semințe
lor : „Aș vrea să rețineți că re
partițiile sînt onorate, cantitățile 
prevăzute au intrat în bazele de 
recepție, urmînd ca beneficiarii să 
procedeze la ridicarea lor, acțiune 
care a și început. Dar pregătirea 
semințelor din producția proprie 
întîrzie. Cooperativele agricole 
Berliște, Dalboșeț, Iam, ZIatița, 
Peștere, Maciova, Naidăș nu au 
trimis semințele de trifoi la de- 
cuscutare. Dintr-o analiză rezultă 
că doar 60 la sută din semințele 
destinate semănăturilor de primă
vară au buletin roșu, deci bune 
de insămînțat. La trifoi mai sint 
de trimis pentru probe de labo
rator aproximativ 20 tone de se

mințe". Este problema care trebuie 
rezolvată urgent de organele agri
cole din județul Caraș-Severin.

— Din Maramureș vă transmit 
un singur răspuns la întrebare, pe 
cel al inginerului Andrei Băican, 
președintele cooperativei agricole 
din Mireșu-Mare, dar care reflec
tă, de altfel, cum se muncește în 
tot județul.

— Să auzim, Gheorghe Sus».
— în prima urgență vom In- 

sămînța 120 hectare trifoliene. 
De la laboratorul din Satu-Mare 
am adus întreaga cantitate de 
sămînță decuscutată. Cind timpul 
va permite, vom trece la lucru. 
Suprafețele destinate porumbului 
au fost arate din toamnă, cu ex
cepția a 50 hectare de pe malul 
Someșului, care sint expuse inun
dației și care se ară după retra
gerea apelor rezultate din topirea 
zăpezii. La cele spuse de pre
ședinte vreau să adaug cîteva cu
vinte. A fi pregătiți pentru cam
pania de primăvară înseamnă însă 
și punerea în stare de funcționare 
a mașinilor și utilajelor. Secția 
S.M.A., care execută aci lucrările 
mecanizate, a încheiat pînă la a- 
ceastă oră reparațiile la 12 din cele 
16 tractoare, iar în cîteva zile vor 
fi gata și cu cele 4 intrate în re
parații capitale la atelierul din 
Satu-Lung. Mașinile de semănat, 
grapele și celelalte utilaje sînt în 
stare de funcționare.

— De la Arad transmite Con
stantin Simion. La întrebarea a- 
dresată, mi-a răspuns Vicentie 
Lelich, președintele cooperativei 
agricole din Cruceni : „Toate trac
toarele care servesc unitatea noas
tră, precum și celelalte mașini a- 
gricole au fost reparate și recep
ționate, astfel îneît de miine am 
putea ieși în cîmp. De altfel, con
sider că lucrările de semănat din 
prima urgență le vom încheia, 
dacă timpul va permite, în maxi
mum 4 zile. Acum împrăștiem în
grășăminte chimice".

O investigație făcută numai tn 
cîteva cooperative agricole, dar 
care reflectă o stare generală : pe 
lista de priorități se află lucrările 
de pregătire a terenului, cele de fer
tilizare și asigurarea semințelor. 
După cum rezultă din unele răs
punsuri primite, sînt probleme de 
rezolvat care nu suferă amînare. 
De aceea, toate pregătirile trebuje 
încheiate pentru a se putea trece 
cu toate forțele la lucru în cimp.

Ion HERȚEG
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de zi

plus 
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Tudorel OANCEA
corespondentul „Scînțeii'

PREGĂTIREA RECOLTEI DE FURAJE
0 zi pe ogoarele mehedințene (Urmare din pag. I)

Duminică, pe ogoa
rele multor cooperati
ve agricole din jude
țul Mehedinți s-a lu
crat intens. Obiectivul 
aparatului fotografic a 
surprins numai cîteva 
secvențe din activita
tea celor care, în a- 
ceste zile, pun teme
lia producției viitoare, 
încă de la primele ore 
ale dimineții, meca
nizatorii din Vinju- 
Mare trecuseră la fer
tilizarea cu îngrășă
minte chimice a ulti
melor suprafețe culti
vate cu grîu (foto rir. 
1). Lucrarea — după 
cit ne spuneau ei — 
urma a fi încheiată 
pînă-n seară, pe cele 
85 ha cîte rămăseseră 
de fertilizat. Undeva,

în apropiere, peste 400 
de cooperatori zoreau 
(foto nr. 2) lucrările 
de curățire a canale
lor, de construire a 
altora noi, pe o lungi
me de 5 km. In vede
rea înlăturării băltirii 
apelor pe terenurile 
ce urmează a fi însă
mînțate în curînd cu 
diferite culturi de pri
măvară. La asociația 
intercoooeratistă legu
micolă Vînători, sub 
supravegherea atentă 
a sneclaiiștilor, o par
te din cooperatori pre
găteau pămîntul din 
sera solar (foto nr. 3), 
unde urmează să se 
planteze legumele tim
purii. Tn sera înmul- 
țitor (foto nr. 4) con
tinuau lucrările de

pregătire a răsaduri
lor de legume ; numai 
aci vor fi produse pes
te 13 milioane fire ră
saduri, asigurîndu-se 
întregul necesar pen
tru unitate, cît și pen
tru celelalte coopera
tive agricole din a- 
ceastă zonă. Fără în
doială, aparatul foto
grafic ar fi putut sur
prinde duminică zeci 
și zeci de asemenea 
secvențe din activita
tea celor care, acum, 
în timnul iernii, folo
sesc cît mai chibzuit 
fiecare oră. fiecare zi, 
acolo, în cîmp. pentru 
a pregăti temeinic 
producția acestui an.

Virali TATARU
Foto : S. Cristian

rească ca insămințarea culturilor 
de nutreț să se facă pe terenuri 
unde pot da maximum de produc
ție, de regulă în apropierea ferme
lor de animale, pentru a înlesni 
transportul, în special în perioada 
de însilozare.

Concomitent cu soluționarea pro
blemelor legate de pregătirea însă- 
mînțării culturilor furajere, orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile populare, organele agricole și 
conducerile unităților de producție 
trebuie să se ocuoe de punerea în 
valoare a suprafețelor mari de pa
jiști naturale. In fiecare comună 
să se organizeze acțiuni de masă, 
cu participarea tuturor crescători
lor de animale, pentru executarea 
lucrărilor de curățire, întreținere și 
fertilizare a izlazurilor. Așa cum 
s-a prevăzut în programele de îm
bunătățire și exploatare a pajiști
lor, este necesar să se asigure res

pectarea datei de începere a pășu- 
natului, stabilite prin decizii elabo
rate de comitetele executive ale 
consiliilor populare.

înfăptuirea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului și statului 
pentru creșterea mai rapidă a pro
ducției de carne, lapte, lină impu
ne ca organele și organizațiile de 
partid, organele agricole și consi
liile populare, cadrele de condu
cere și specialiștii din unitățile a- 
gricole să se ocupe îndeaproape, cu 
exigență și răspundere, de obți
nerea întregii cantități de furaje 
necesare și asigurarea unei rezerve 
cît mai mari. Tocmai de aceea, In 
toate comunele și satele țării, în 
toate unitățile agricole este impe
rios necesar să se aplice măsurile 
și programele stabilite pentru în- 
sămînțarea plantelor de nutreț în 
cele mai bune condiții, spre a se 
obține maximum de producție de 
pe întreaga suprafață destinată în 
acest an bazei furajere.

Pentru traducerea în viață a in
dicațiilor conducerii partidului pri
vind ridicarea eficienței economice 
a activității unităților industriale, 
Comitetul județean Dolj al P.C.R. 
a inițiat încă din anul trecut ana
lize temeinice în fiecare întreprin
dere pentru identificarea și inclu
derea în circuitul productiv a tutu
ror suprafețelor construite și neuti
lizate corespunzător. In prima parte 
a acțiunii s-au depistat și redat pro
ducției o suprafață de 17 000 mp. 
Acțiunea nu s-a oprit la acest sta
diu, deoarece a fost considerată nu 
ca o campanie, ci ca o sarcină per
manentă și, tocmai de aceea, acum 
se află în curs de desfășurare. Nu
mai la întreprinderea „Electronu- 
tere" Craiova au fost inventariate 
spații neutilizate corespunzător a 
căror suprafață se ridică Ia 
14 521 mp. Prin măsurile întreprinse 
de către conducerea întreprinderii, 
cu sprijinul Centralei industriale de 
mașini și aparataj electrotehnic 
Craiova, pînă la finele anului tre
cut au fost redate producției mai 
mult de jumătate din aceste supra
fețe. Ca urmare a reamplasării unor 
mașini, montării altora noi. s-au 
creat spații productive pe care se 
realizează în plus anual 975 tone 
aparataj elotlric de înaltă tensiun-, 
700 MVA transformatoare de înaltă 
tensiune și 50 motoare electrice.

Desigur, merită evidențiate aceste 
realizări, dar trebuie spus că există 
Încă însemnate rezerve în acest do
meniu. Atît la „Electroputere“-Craio-

va, cît și la Fabrica de transforma
toare mici-Filiași și Fabrica de celu
le electrice-Băilești, ce fac parte din 
centrala amintită, ritmul scăzut de li
vrare a produselor finite, ca și ocu
parea unor suprafețe mari cu depo
zite intermediare de materiale atrag 
folosirea necorespunzătoare a spații
lor de producție construite. O situație 
asemănătoare am întilnit și la între
prinderea de mașini agricole Craiova, 
unde suprafețele libere sau cu alte 
destinații însumează peste 5 300 mp. 
După cum au afirmat specialiștii de la 
Inspectoratul pentru controlul gos
podăririi fondurilor fixe, in această 
întreprindere sînt secții în care fie
care mașină sau instalație ocupă o 
suprafață construită de 2—3 ori mai 
mare decît cea normală. Și exem
plele ar putea continua. Fapt este 
că, pe baza datelor centralizate de 
către organele de control, la sfîrșitul 
anului trecut, în unități din județul 
Dolj au fost identificate spații con
struite și neutilizate, dotate insufi
cient sau folosite în alte scopuri, a 
căror suprafață era de 29 900 mp. 
Iar asemenea probleme au constituit 
un punct important în dezbaterile 
plenarei Comitetului județean de 
partid Dolj, ce a avut loc la finele 
anului 1973.

In fiecare întreprindere au fost 
alcătuite colective care, pe fabrici, 
secții și ateliere, au întocmit schițe 
de reamplasare a mașinilor și insta
lațiilor, au elaborat liste cu mași
nile și instalațiile ce pot fi asigu
rate prin autoutilare «au redistri

buire. Directorul tehnic al Centralei 
industriale de mașini și aparataj 
electrotehnic Craiova ne relatează, 
de pildă, că la „Electroputere" se 
află în curs de definitivare un stu-

construcții metalice al fabricii de 
motoare electrice. Aceste acțiuni, ca 
și altele, de altfel, se vor realiza cu 
forțele noastre proprii, în termenul 
prevăzut de plenara comitetului ju-

lncheia anul acesta și a doua în anul 
viitor. Etapizarea a fost impusă, mai 
intîi, de situația că reamplasarea 
mașinilor și instalațiilor se face 
fără întreruperea procesului de

Preocupări pentru folosirea judicioasă a spațiilor de producție

Croio venii nu descoperit 
rezerve de 500 milioane lei 

Este necesar însă sprijinul ministerelor de resort pentru 
a transforma calculul în produse fizice utile economiei

diu temeinic în acest sens, iar unele 
măsuri au și început să fie aplicate.

— Pe 2 000 mp disponibili — ne-a 
spus interlocutorul — se vor ream- 
plasa unele utilaje. In snațiul liber 
se va crea un atelier de. prelucrări 
mecanice, în vederea lichidării 
„locurilor înguste" la sectorul de

dețean de partid. Există însă la fa
brica de motoare electrice o supra
față de 2 868 mp ; pe aceasta sînt 
planificate a se realiza anual 500 
motoare electrice, iar suprafața res
pectivă se va reda circuitului pro
ductiv în două etape, într-un inter
val de doi ani. Prima etapă se va

producție, iar apoi de faptul că ne 
sint necesare unele fonduri valutare. 
Mai avem și alte suprafețe a căror 
punere în valoare depinde de modtd 
cum vom fi sprijiniți de către foru
rile centrale de resort.

La întreprinderea de mașini agri
cole Craiova, ing. Sebastian Gioan-

că, șeful biroului de organizare ■ 
producției, ne-a relatat :

— Prin reamplasarea utilajelor In 
atelierul de forjă ciștigăm o supra
față de 552 mp, unde se va muta 
atelierul de presaj. Atelierul de de
bitare este amplasat nerațional în 
cadrul halei monobloc. Pe lingă su
prafața mare pe care o ocupă fie
care utilaj, este izbitor și dezavan
tajul în folosirea mijloacelor de 
transport. în vederea înlăturării 
acestor neajunsuri am propus ca 
între hala forjă și depozitul de la
minate să se construiască un ate
lier de circa 2 000 mp, în care să se 
amplaseze utilajele de debitare.

— Iarăși să se construiască supra
fețe pentru producție ?

— Realizarea acestui atelier și re
amplasarea utilajelor prezintă o 
seamă de efecte pozitive — și anu
me : materialele din depozit vor 
intra în sectorul de debitare direct 
pe vagonete de cale ferată, fără a 
se mai folosi mijloace de trans
port auto ; se scurtează durata de 
aprovizionare din depozit a atelie
rului de debitare ; se eliberează o 
suprafață din hala monobloc de a- 
proape 2 000 mp, în scopul extinde
rii atelierului de prelucrări meca
nice, acum subdimensionat, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan în 
acest domeniu. Ca atare, prin toate 
aceste măsuri se va realiza anual 
un spor de producție de peste 128 
milioane lei.

Iată deci ce surse de creștere a 
producției există în unitățile indus

triale din județ, care pot fi puse In 
valoare prin utilizarea deplină a 
spațiilor construite. Important este 
ca suprafețele identificate să fie re
date producției în termenul prevăzut 
la plenara comitetului județean de 
partid. Referindu-se la o atare ne
cesitate, tovarășul Gheorghe Petres
cu. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., aprecia :

— Noi căutăm ca suprafețele con
struite și nefolosite corespunzător 
să le redăm producției prin forțele 
proprii ale întreprinderilor, prin re- 
amplasări de utilaje, autoutilări, re
distribuiri de la alte întreprinderi 
ș.a. Dar nu e posibil ca totul să fie 
rezolvat doar pe plan local. Secre
tarul general al partidului a precizat 
că o asemenea acțiune n t reprezintă 
o reducere generală a investițiilor, 
ci orientarea lor spre dotarea cu 
utilaje, cu mașini, pentru a se ob
ține o sporire mai rapidă a produc
ției și o creștere mai susținută a 
eficienței economice. De aceea, fa
cem apel la ministerele de resort ca, 
respectînd această indicație, să vină 
în întîmpinarea măsurilor între
prinse pe plan local, cît mai ope
rativ și concret, pentru a traduce în 
viață neîntîrziat sarcinile stabilite 
de conducerea partidului în dome
niul folosirii depline, cît mai pro
ductive, a suprafețelor construite.

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînțeii"
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De cînd lumea, opera li
terară, și îndeosebi opera 
poetică, întrebuințează su
gestii și înțelesuri simbo
lice, din dorința de a se
siza un conținut 
nă cu climatul lui 
afectiv. Această 
este firească și 
poeziei. Natural,

impreu- 
psihic 

pornire 
organică 

versul 
contemporan a împins ase
menea necesitate pînă 
extremele 
creat o 
poeziei : 
comunica, . ____
mite la lectură înțelesurile. 
Este o problemă cu care 
poezia se confruntă la orice 
latitudine. N-am greși de
loc dacă am afirma că re
cuperarea inteligibilității 
este marea preocupare de 
regenerare artistică a ma
jorității versurilor care se 
scriu in zilele noastre. In 
acest context crește impor
tanța funcțională a comen
tariului critic, el polarizind 
toate speranțele de elucida
re a versului, dacă nu și 
pe cele de îndreptare fun
damentală a structurii poe
tice. Dialectic vorbind, cri
tica contemporană se naște 
sub imperiul clarității ra
ționale cu care urmează să 
se apropie de operele 
poezie și literatură, 
măsură ce acestea 
cufundă in limbajul 
cifrat. Se constată insă 
contaminare a criticii 
caracterul creației, 
minare ce a fost pe 
practicată în așa-zisa cri
tică ermetică. Ea profe
sează o explicație intuitivă 
care redă sensul operei 
literare nu prin explicație, 
ci prin găsirea unor echi
valențe directe, în care 
sensurile poetice să se con
vertească. evitind procesul 
rațional. Și această ma
nieră critică a alunecat în 
exagerare, avînd ca rezultat 
nu o simplificare a înțele
sului, adus la rostul lui 
explicativ natural, ci o du
blare a dificultăților de în
țelegere. S-a adăugat, in 
acest fel. un plan nou de 
complicație expresivă, ace
la critic, sub pretextul că 
astfel vor fi și mai bine 
sesizate subtilitățile textu
lui artistic comentat, zes
trea lui emotivă și mu
zicală, de care nu poate fi 
lipsit. Activitatea critică

is
ei, ceea ce a 

problemă acută 
puterea ei de a 
de a-și trans-

de 
Pe 
se 

în- 
o 

cu 
conta- 

larg

s-a transformat enorm, a- 
pucînd această cale. Ne- 
putind să devină ea însăși 
o activitate creatoare, a 
rămas rodul nereușit al 
unui semi-concept, al unei 
atitudini de bază promis
cue, nici rațională și 
propriu-zis expresivă.

O parte din critica 
rară românească dă 
tere acum — prin practica-

nici

lite- 
naș-

volta procesul de limpezi
ră a mesajului poetic. 
Nu mal vorbim de comen
tarea operelor de artă plas
tică, de exemplu, care se 
face printr-un procedeu ce 
amintește adesea de ghici
tul in cafea. Limbajul culo
rilor și formelor plastice, 
care cere o aplicare anu
mită asupra caracterizărilor 
mijloacelor plastice in ge-

între a interpreta
și a complica
înțelegerea
operei literare

puncte de vedere

rea acestei duble metode 
în ideile ce-o caracterizea
ză — unei noi probleme 
prin iscarea, artificială sau 
snoabă, a unui conflict cu 
cuceririle de spirit rațional 
ale criticii literare poziti
ve. Căci intr-o țară ca 
a noastră, unde critica 
literară pozitivă a atins po
ziții preponderente prin 
insuși climatul ideologic 
din care se alimentează, 
prin criteriile sale materia- 
list-dialectice, marxiste, 
unii comentatori de litera
tură, in 
nicile pe 
complica 
tice, par
descifrabile, prin limbajul 
unor interpretări sui-ge- 
neris, sporind sursele de 
confuzie, în loc de a dez

recenziile și cro- 
care le fac, par a 
conținuturile poe- 
a le face mai in-

neral, perfect posibilă spre 
a da explicațiile necesare 
creației atinse pe această 
cale, pare răsturnat și 
transformat într-o metodă 
de analogii și sugestii cu 
totul obscure, din care rar 
mai reiese ceva decît o e- 
xegeză de-a dreptul babi
lonică, deși valorile plasti
ce sînt și ele în fond tot 
așa de nete și clare ca ori
care altele. Acest procedeu 
a început să se extindă și 
să se lărgească și la ope
rele literare, legitimînd 
perplexitatea cititorilor, a- 
bandonați nelămuririlor și 
semi-inteligibilității în fața 
unor lucrări care se decla
ră destinate tocmai edifi
cării culturale și lumii lor 
sufletești.

Critica literară nu numai

că se ferește deseori de a 
lua o atitudine critică tran
șantă, spre a contribui la 
selecția valorică a opere
lor de poezie și in general 
de literatură și artă, ci se 
sustrage și explicațiilor e- 
lementare pe planul rațio
nal, care le pot da un sens 
și le pot spori rolul edu
cativ in conștiința publică. 
Critica literară tinde astfel 
a deveni dintr-o organiza
re a cercetărilor critice un 
fel de misteriosofie medie
vală în termeni contempo
rani, făcîndu-ne să respi
răm și să trăim numai din 
enigme.

Critica noastră tradițio
nală n-a practicat nicioda
tă această manieră zisă in
terpretativă. Post-maiores- 
cietiii — printre care Lovi- 
nescu așază, într-o lucra
re a sa, pe Călinescu, pe 
Vladimir Streinu și pe Ser- 
ban Cioculescu — se dove
desc prin excelență rațio
naliști. Interpretările și co
mentariile critice ale lui 
Șerban Cioculescu — pe 
care le avem sub ochii noș
tri săptămînal în „Româ
nia literară" — sînt exem
ple vii de claritate și de 
exolicare constructivă.

S-a creat aproape o modă 
de a învinovăți expresia 
uneori nebuloasă a opere
lor noastre poetice și lite
rare. In schimb, puține con
testații au fost îndreptate 
împotriva criticii curente 
în general, răspunzătoare 
de a spori prin comentarii
le ei coeficientul de difi
cultate al înțelegerii unor 
lucrări fundamentale. O- 
biectul principal ce trebuie 
combătut cu stăruință 
află in primul rînd în 
tudinea față de unele 
mentarli critice care
mult complică decit inter
pretează. Iar această ope
rație, de clasificare a po
ziției în unele exegeze cri
tice, trebuie realizată ope
rativ, pînă cînd deforma- 
ția de care vorbim nu a- 
tinge un nivel de gravita
te mai greu de schimbat 
și înlocuit. Obscuritatea li
teraturii așa de mult con
testată trebuie combătură, 
cred, printre altele și în ca
racterul de obscuritate al 
criticii literare.

cinema VIAȚA SATULUI,

se 
ati- 
co- 
mai

Dragoș VR1NCEANU

MUNCA OAMENILOR SĂIa întoarcerea lui Magellan : 
SCALA — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Cercul : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Cojocelul fermecat î DOINA — 
9,30; 11.30; 13,45; 17,30.
a Program de filme documentare 
In premieră : DOINA
• Ceața : DOINA —
• Cidul : PATRIA
16,30; 20,15.
a Trecătoarele iubiri : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45, GRI VIȚA — 9; 11,30; 15,30; 
18; 20.30.
e Misterioasa prăbușire : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
8,45; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Capcana : BUCEGI — 15,45; 18;
20.15, GIULEȘTÎ — 15,30; 18; 20,15, 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
a Aventura lui Darwin : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
e Coloana de la miezul nopții : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Insula misterioasă ; VOLGA —
9; 11,15; 13,30; — -------
AURORA — 9;
18; 20,15.
a Acea pisică blestemată
TORI A — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20.
• Fragii sălbatici — 14,30, Abra
cadabra — 16,30; 18,45, Privire în 
pupila soarelui — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Tudor : MUNCA — 16; 19.
a Luna furioasă : EXCELSIOR — 
9,15; 12; 14,45; 18; 20,30.
• Vifornița : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 
16. CR1NGAȘI — 16; 18,15.
a Pămintul strămoșilor noștri : 
LUMINA — 18.30; 20,45.
• Nu trișa, dragă : UNIREA —- 
15,45; 18; 20,15.
• Veronica se întoarce : PACEA
— 16; 18; 20.
a Judo : BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30.
o Dosare de mult uitate : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Marele vals : DRUMUL 

15,30; 19, COTROCENI
19.
Fellaga : PROGRESUL
20. 
Zboară cocorii — 14; 16, 
un balansoar — 18; 20.15 : VII

TORUL.
• Vlntul călătoriilor : FEREN
TARI — 15,30; 17.45; 20.
a joe Kidd : MOȘILOR — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; IA;

— 16. 
20.

9; 12,45;

15,45; 18,15; 20.30.
11,15; 13.30; 15,45;

vic-

16;

18;

pe

Teatrul evreiesc de stat
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 
18,00 “ limba germană. Lec-

SĂRII 
— 11;

16;

Doi

• Radioteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) ; Con
cert a cappella susținut de corul 
Radiotelevizlunii române. Dirijor ; 
Aurel Grigoraț — 2».
• Opera Română : Seară vicnezâ
— 19.
„ Teatrul Național (sala mare) : 
Apus de soare — 19,30.
a Teatrul de comedie : Preșul
— 2l>.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
deeft tăcere — 21), (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tlnărului „W“ — 20.
• Teatrul Național din Cluj (tn 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal) : Singurătatea trăgătorului la 
țintă — 19,30.
a Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 20.
a Teatrul Ciulești : Comedie eu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 15; 17.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) ; vino să ne vezi deseară — 
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Zi-i una mai 
săltăreață — 19,30.

17,90 Telex.
17,35 -

la un sfert de veac de activitate
Teatrul evreiesc de stat din 

București a implinit 25 de ani de 
activitate. Prezentînd 130 de pre
miere în peste 5 600 de spectacole 
în sfertul de veac de activitate, tea
trul a abordat un repertoriu cu 
largă arie de cuprindere, incadrîn- 
du-se în paleta bogată a mișcării 
teatrale din țara noastră.

In cadrul adunării care a avut loc 
cu acest prilej, directorul teatrului, 
Franz Auerbach, a exprimat condu
cerii partidului și statului caldă re
cunoștință pentru condițiile deo
sebite create artei și culturii 
în țara noastră, condiții de care 
beneficiază și Teatrul 
de stat. Au rostit apoi cuvinte de 
salut și au felicitat colectivul tea
trului Amza Săceanu, președintele 
Comitetului pentru cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București, Dina Cocea, vicepreșe
dinte al Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, Petre Codreanu, directorul 
Teatrului de stat de operetă, loan 
Linder, directorul Teatrului ger
man de stat din Timișoara, și prof. 
Bernard Schnapp.

evreiesc

Colectivul Teatrului evreiesc de 
stat din București a adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune : Asigurăm conducereă de 
partid și de stat, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, că și pe viitor ne vom 
face neabătut datoria, vom acțio
na pentru promovarea unei arte 
teatrale însuflețite de nobilele idea
luri ale edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate, ale edu
cării omului nou, pusă în slujba 
făuririi unui viitor luminos, că vom 
depune toată puterea noastră de 
muncă, tot talentul și capacitatea 
de care dispunem, pentru ca, îm
preună cu colegii din celelalte tea
tre, cu întregul popor român, să în
făptuim cu fermitate programul i- 
deologic al partidului, să facem ca 
întreaga noastră activitate de crea
ție să fie închinată slujirii cauzei 
socialismului și comunismului, în
floririi scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

Curs de 
ția 79.
Curs de 
ția 79.
VIrstele 
bilunar 
grafică, 
ranfil.

16,CO — 17,00 
crătorii 
cultura _
— sursă importantă de veni
turi. Cum intervenim pen
tru creșterea producției-mar- 
fă ? • Ce suprafață am pri
mit pentru a lucra în acord 
global vița de vie. ce lucrări 
am efectuat, ce rezultate am 
obținut, cum am fost retri- 
buiți ?

10,30

11,00

18,05

limba franceză. Leo

peliculei — magazin 
de cultură cinemato- 
Emisiune de T. Ca-

Lecții TV pentru lu- 
dln agricultură. Viti- 
• Strugurii de masă

(Urmare din pag. I)

18,85

Curs de limba rusă. Lecția 
78.
Curs de limba engleză. Lec
ția 77.
Vetre folclorice : Nuntă la

t V

18,55

19,05

19,20

Dâeni. Film de Ion Filip si 
George Pascaru.
Oaspeți români la Festivalul 
ziarului „L’Unitâ" de la Ve
neția.
Baladă pentru acest pâmînt : 
Muntele Cozla.
1001 de seri : Pilc si Tik.

(Agerpreș)

Un dialog necesar
(Urmare din pag. I)

ferită de cea a tehni
cii (perfecționare mo
rală cu efect în timp, 
durabilitate care a- 
tinge mileniile), efor
tul deosebit pe care-1 
presupune, 
stare de descoperire 
și invenție

perpetua

,1 ‘.i (în lipsa
unor norme asemănă
toare celor din știin
ță, în absența oricărui 
„stas" sau „patent"), 
precum și multe alte 
aspecte, mai simple, 
sau mai complicate, 
care, fără a o izola 
din contextul activită
ților umane, precum 
ți din cel al sectoare
lor de importantă na
țională, îi conferă re
lieful aparte, ca orică
rei vocații sau profe- 
iiuni.

O simplă lectură, 
oricît de insistentă, nu 
poate rezolva anumite 
dificultăți în recepta
rea limbajului poeziei 
contemporane, dar ex
plicarea prealabilă sau 
ulterioară a unei poe
zii poate alunga mul
te dintre ele, iar, per
sonal, nu consider 
întru nimic degradan
tă sau inutilă încerca
rea autorului însuși 
de a-și dezvălui, atît 
cit poate, intențiile, 
de a-și defini, atît cit 
poate, stilul. Pe de 
altă parte, comenta
riile unui public dife
rențiat (fenomenul 
poetic e și el diferen
țiat) sini întotdeauna 
simptomatice, adeseori 
captivante și nu o 
dată pline de sugestii.

Personal, consider 
contactul cu cititorii

ca pe-o datorie și o 
necesitate a mea, pro
fesională și obștească, 
și încerc, pe cit îmi 
stă în putință, ca, în 
aceste întîlniri, să lăr
gesc aria discuției 
pînă Ia teme de inte
res general (oare nu 
toate temele pot de- 
ven’i teme literare ?). 
De asemenea, refuz 
să consider contradic
ția dialectică scriitor- 
public, drept un 
port de 
întrucît 
că, 
gul 
tul 
al 
al
proc, ambele părți se 
simt reconfortate, soli
dare, cu un pas mai 
aproape de realitate și 
de adevăr.

ra- 
adversitate, 

am dovada 
de cite ori dialo- 
se poartă în spiri- 
unui ideal comun, 
bunei-credințe și 
respectului reci-

repartiția inițială. Și cu o 
negație în buzunar se mai 
pot „rezolva" lucrurile și 
altfel.

Dar, uneori, tactica nega
ției facă „minuni" chiar 
dacă nu este vorba de pro
blemele familiale deosebite. 
Iată un singur exemplu : 
Daniel Serbescu, subinginer 
in construcții civile, cere 
negație pentru că face 
parte din... ansamblul 
folcloric 
Capitală.
care — 
al slăbiciunilor — UCECOM 
București cere negație 
Tulcei pentru Serbescu, 
de care cooperativa „In
stalatorul" din 
ar avea nevoie

— La capitolul 
tîlnim, la noi, la 
ța, și altfel de

— Să 
Soci.

— De pildă, este știut că 
întreprinderea de frigidere 
din Găești duce lipsă de 
specialiști. Ei bine, tocmai 
aici conducerea unității s-a 
găsit să răspundă favorabil 
cererilor a doi ingineri și 
doi economiști de a se muta 
la București ! Sau alt caz : 
Ing. Ion Gh. Mertic, fost 
strungar, absolvent al Ins
titutului politehnic, faculta
tea TOM, repartizat la în
treprinderea de strunguri 
din Tîrgoviște — unitate 
care are mare nevoie de 
specialiști — a fost investit 
de către conducerea între
prinderii cu sarcina de a 
ține evidenta ... la biroul 
personal ! înțelegeți ceva 
din asta ?

— înțelegem că un as
pect important al problemei 
luate In discuție 11 consti-

tuie și felul în care este 
folosit fondul de tineri 
specialiști.

— In această direcție, aș 
vrea să împărtășesc, de la 
Mehedinți, punctul de ve
dere exprimat de Stelian 
Jifcovici, activist al comi
tetului județean de partid.

— Te ascultăm, Virgil 
Tătaru.

— Ne străduim să asigu-

„Doina" din 
Motiv pentru 

să vedeți lanț

București 
expresă... 
acesta în-
Dîmbovi- 
„minuni". 

auzim, Constantin

pe scena căminului cultural
în mediul rural, în perioada \luni- 

lor de iarnă, activitatea culturală a- 
tinge cotele maxime în comparație 
cu celelalte perioade ale anului. Fe
nomenul este explicabil prin aceea 
că acum volumul muncilor specifice 
este mai redus, iar timpul liber im
plicit mai mare, mai ales în comu
nele din zona de munte.

Chiar dacă din anumite puncte 
de vedere acest sezon prezintă și 
unele dezavantaje, dacă ne gindim 
în special la sălile neîncălzite și 
care îngreunează buna desfășurare 
a acțiunilor culturale, lipsindu-le 
uneori de o participare masivă a 
cetățenilor, putem spune, totuși, că 
acolo unde există preocupare, unde 
factorii responsabili s-au îngrijit să 
asigure din timp toate condițiile 
necesare desfășurării manifestărilor 
culturale și, mai ales, unde pe sce
na căminelor culturale se pot ve
dea lucruri bine gîndite și atractiv 
prezentate, oamenii se adună fără a 
se lăsa prea mult îmbiați.

Factorul decisiv pentru o activita
te intensă rămîne preocuparea rea
lizatorilor activității culturale, a in
telectualilor satelor, pentru a asigura 
acestor acțiuni un bogat conținut 
de idei, cit și găsirea unor forme 
de prezentare care să 
spectatorii, să le suscite 
resul, făcînd din aceștia obișnuiți ai 
căminelor culturale și ai biblioteci
lor, pasionați ai actului de cultură.

De aici izvorăște și necesitatea 
unei mai atente griji din partea ce
lor care răspund de munca cultura
lă față de îmbogățirea programelor 
cultural-educative cu cît mai multe 

sensul 
ale

atragă 
inte-

că-

elemente care privesc noul, 
orientării preocupărilor majore 
populației.

Aceste cîteva considerente au 
lăuzit Comitetul pentru cultură și e-
ducație socialistă din Argeș, cînd a 
trecut la conturarea programului cul
tural pentru lunile de iarnă. De unde 
trebuia pornit ? Evident, de la nece
sitatea ca întregul sistem al așeză
mintelor culturale să inițieze o largă 
paletă de manifestări educative, care 
să-și aducă 6 contribuție de substan
ță* la formarea personalității tinerei 
generații, de la organizarea unor ac
țiuni al căror punct de plecare să-l 
constituie viața satului, realitățile lo
cale, problemele specifice fiecărei 
colectivități în parte. Desigur, nu 
trebuie omisă nici realitatea eviden
tă a ultimilor ani referitoare la exi
gențele, pe zi ce trece tot mai spo
rite, ale populației din mediul rural 
față de calitatea manifestărilor cul- 
tural-artistice. Aceste exigențe trebuie 
să determine o mai mare răspunde
re față de conținutul și calitatea 
manifestărilor ce se desfășoară pe 
scena căminelor culturale, orientate 
cu precădere spre eliminarea șabloa
nelor, a programelor de serie, arhi
cunoscute, banale, căzute în desue
tudine, cum ar fi balurile de sîmbă- 
tă seara sad joile tineretului numai 
cu muzică și dans.

Afirmația nu este nouă. fiecare . 
dintre noi este cdnștient de impor
tanta misiune educativă ce revine 
manifestărilor culturale. Ele își pot 
aduce contribuția specifică la culti
varea unor înalte sentimente patrio
tice la tînăra generație, la educarea 
sa în spiritul dragostei și respectului 
pentru muncă, pentru valorile mate
riale și spirituale create de înaintași. 
Programul zilnic al așezămîntului de 
cultură poate și trebuie să includă 
variate manifestări care să vorbeas
că convingător despre etică și echi
tate socialistă, despre felul cum a- 
ceste norme ale vieții comuniștilor 
se traduc zi de zi în faptă. Problema 
este găsirea acelor forme și mijloace

noi de difuzare a valorilor cultural- 
educative în rindul maselor. Pe a- 
ceastă linie, experiența noastră a 
demonstrat necesitatea descentraliză
rii muncii culturale de la căminul 
de centru, antrenarea a cît mai mulți 
factori în realizarea actului de cul
tură, chemarea a înșiși participanți- 
lor pentru a contribui la realizarea 
manifestărilor, întrepătrunderea ele
mentelor culte cu cele tradiționale și 
specific-locale. Astfel s-a procedat cu 
prilejul unor originale șezători orga
nizate cu sprijinul sătenilor în co
muna Sălătrucu, care au demonstrat 
o dată în plus atît receptivitatea oa
menilor la elementul „nou“, cît 
disponibilitățile 
tive ale zestrei 
locale.

Un alt aspect 
activității culturale îl constituie ac
tivizarea căminelor acolo unde acce
sul locuitorilor din satele mărginașe 
la manifestările căminului de centru 
este îngreunat de distanțele mari ca
re despart satele de centrul civic al 
comunei.

Acest lucru este posibil printr-o 
stimulare a forțelor existente în a- 
ceste sate de către animatorii cultu
rali pasionați. Oriunde, în oricare 
colț al județului, și în comuna din 
cîmpie cu niimeroase sate aparțină
toare, și în cătunul de sub creasta Fă
gărașului izolat de alte localități, viața 
spirituală poate pulsa la fel de tonic. 
Susținem această afirmație sprijiniți 
de exemplul oferit de căminele cul
turale sătești Gliganu și Șerbănești 
(Rociu), Mirghia și Pădureți (Lunca 
Corbului), Drăghici (Mihăilești), Su
seni (Bogați), Lăunele de Sus (Cuca) 
în cadrul cărora animatorii culturali, 
cum sînt Rusu Sergiu — Pădureți, 
Zamfirescu Elena — Șerbănești, Un- 
gureanu Gheorghe și Dinu Ion — 
Stănești, Stelian Dumitrescu — Lău
nele de Sus, reușesc să asigure cu 
regularitate activități interesante și 
atractive pe scena căminelor cultu
rale sătești de care se ocupă, iar 
uneori organizează acțiuni care se

Si 
și valențele educa- 
culturale tradițional

al descentralizării

impun la nivel județean. E suficient 
să amintim exemplul căminelor cul
turale Suseni (Bogați), a cărui briga
dă artistică de agitație a reușit o bu
nă comportare la concursul de cu- 
rind încheiat, și Stănești (Corbi) ale 
cărui formații artistice au obținut re
zultate remarcabile în toate ocaziile.

Succesul sezonului cultural la sate 
este condiționat și de un alt element 
pe care tot practica ni l-a relevat : 
revitalizarea formelor tradiționale de 
culturalizare folosite cu bune rezul
tate cu ani în urmă. Trebuie combă
tută tendința ce se manifestă la une
le cămine culturale de a diminua 
consistența activităților lor în favoa
rea cantității acestora și aici ne re
ferim, în primul rînd, la acele cămine 
culturale care se preocupă aproape 
obsesiv de constituirea unui număr 
cît mai mare de formații, interesîn. 
du-se mai puțin de asigurarea cali
tății producțiilor prezentate de ele 
Concursurile formațiilor artistice de 
amatori ce s-au declanșat în anul a- 
cesta ca un omagiu adus marilor săr
bători ale națiunii nu vizează în pri
mul rînd numărul formațiilor ce se 
vor înscrie, ci conținutul și calitatea 
producțiilor interpretate.

Toate aspectele enumerate pînă 
acum sînt tot atitea argumente pri
vind necesitatea intensificării activi
tății cultural-educative de masă în a- 
ceastă perioadă de intense pregătiri 
pentru muncile agricole, antrenarea 
tuturor factorilor capabili să contribuie 
la ridicarea nivelului calitativ al a- 
cesteia. Incepînd cu societățile cul
turale și terminînd cu cercurile de 
citit, ancorarea acestor activități în 
problemele curente ale vieții econo
mice și ale formării conștiinței socia
liste în rindul tuturor cetățenilor ju
dețului reprezintă imperative de 
prim ordin.

Constantin D1N1SCH1OTU 
președintele Comitetului |udețean 
pentru cultură și educație socia
listă Argeș

SPECTACOL DE GALA
Ieri seara, cinematograful „Scala" 

din Capitală a găzduit premiera de 
gală a unui nou film românesc : 
„întoarcerea lui Magellan", o pro
ducție a Casei de filme trei. Regia 
și scenariul acestui film, care na
rează un episod din lupta eroică a 
uteciștilor din anii ultimului 
război mondial, aparțin tinerei 
regizoare Criștișjla. Nicolae„ . Din. 
distribuție iac parte, printre alții : 
Vladimir Găitan, Mihaela Marines
cu, Cornelia Gheorghiu, George 
Motoi și Radu Beligan.

Cu același prilej, a avut loc ți 
premiera scurt-metrajului „Bun ca 
ziua" de Slavomir Popovici, după 
un scenariu de Gabriela Ionescu.

țenescu, Smaragda Olteanu, Elena 
Gheorghiu, Petre Iliescu-Anatin, 
Iosefina Stoia, Ileana Sandu, Iancu 
Goanță, Anca Ledunca, Vasile Coz- 
ma, Ilie Gheorghe, Marina Bașta 
și alții. Regia spectacolului a fost 
semnată de Dinu Costin-Azimioară, 
iar scenografia a 
Penișoară-Stegaru.

aparținut lui V. 
(Nistor Țuicu).

INFORMAȚII RADIO TV 
IN AVANPREMIERĂ

EXPOZIȚII

Telejurnal.
Revista economică TV.
Teatru liric TV : ,,Faust și
Margareta". Premieră 
țară. Scenariul și regia : Pe
ter Weigl. Film realizat 
St udloul de televiziune 
Praga.
Intîlnlre cu aventura și 
știința. Film documentar.

22,15 24 de ore.

22,00

PROGRAMUL II

20,00 Dans și muzică 
deni.

20,25 Walt Disney... 
„Vecinii**.

21,15 Reportaj 
Nădlac.

21,30 Roman 
Bouille".

tv :

pe

de 
din

CU

de pretutin-

ln premieră.

Turnul din

foileton : »,Pot
Episodul V.

toare, iși desfășoară activi
tatea într-o unitate moder
nă, încît, după cum îmi 
mărturiseau, vor să rămină 
aici pînă la... pensie. Cu
vinte de laudă au și cetă
țenii din comunele Jiang 
și Oprișor, despre tinerele 
doctorițe Moțiu Stela și 
Mosor Tamara, care, deși 
lucrează doar de cîteva 
luni în aceste locuri, au

OAMENII AȘTEPTAU
»

UN SPECIALIST
răm tinerilor specialiști în 
primul rind condiții cit 
mai bune de muncă și de 
viață ; ne interesăm 
au reușit 
greutățile 
ceputului, 
s-au acomodat... Sigur, sînt 
și la noi cazuri negative. 
Cei mai mulți tineri au de
venit foarte repede oameni 
de nădejde ai colectivelor 
de muncă. Bunăoară, soții 
Furnică Mihaela și Furnică 
Ion Cristian — medici, ab
solvenți ai facultății din 
Timișoara (care s-au pre
zentat la post cu o lună 
mai devreme), și-au cîști- 
gat, in scurt timp, prețu
irea locuitorilor din Burila 
Mare. Li s-a asigurat ime
diat locuință corespunză-

cum
să depășească 
inerente în

cît de repede

devenit prezențe active în 
viața comunelor. De alt
fel, toți cei 59 de medici 
repartizați anul trecut in 
județul Mehedinți — îmi 
spunea Ion Rovența, di
rectorul direcției sanitare 
județene — iși fac acum, 
din plin, datoria.

— Exemple similare a- 
vem destule și în județul 
Harghita. De pildă, toți in
ginerii agronomi, inginerii 
zootehniști, medicii veteri
nari — 45 la număr — 
s-au prezentat la post și 
lucrează cu multă tragere 
de inimă. Tovarășul Pataki 
Imre, vicepreședinte al co
misiei județene de control 
muncitoresc, îmi spunea : 
„Organul nostru județean 
de partid acordă o atenție

deosebită respectării pre
vederilor legale, care asi
gură excluderea acordărilor 
de transfere și negații 
neîntemeiate. Trebuie să-l 
întîmpini pe tînăr, la pri
mii lui pași în viață, cu o 
atitudine fermă, nu 
concesii. Așa îl 
Altfel...

Desigur, problema 
în discuție nu este 
organelor de partid 
ministrative. Sau doar 
conducerilor unităților, 
este o problemă a tuturor 
factorilor, incepînd cu cei 
din instituțiile de învăță- 
mint superior. Aici, pe băn
cile facultății, asociațiile 
studenților comuniști at 
trebui să depună o mai 
susținută muncă politică 
in rindul viitorilor absol
venți ; aici, în amfiteatrele 
studențești ar trebui să se 
cultive celor ce vor fi in
gineri, sau medici, sau eco
nomiști conștiința impor
tantei misiuni sociale ce-i 
așteaptă, a datoriei pe care 
au contractat-o față de în
treaga colectivitate și pe 
care o pot onora numai fă- 
cîndu-și pe deplin datoria 
acolo unde țara are nevoie 
de ei.

Fiecare absolvent — la 
locul de producție unde a 
fost repartizat, iată o inal- 
tă îndatorire patriotică a 
cărei realizare trebuie ur
mărită cu consecvență. Re
glementarea actualelor stări 
de fapt, înlăturarea neajun
surilor de procedură care 
mai persistă pot contribui 
la conturarea acelor con
diții optime pentru ca fie
care județ să beneficieze de 
toți specialiștii pe care îi 
reclamă dezvoltarea sa so
cială ți industrială.

cu 
educi.

pusă 
doar a 
și ad- 

a 
Ea

• Incepînd cu această săptămî- 
nă, bucureștenii iubitori de pictură 
pot vizita două noi expoziții : la 
galeria „Orizont" din Bd. Bălces- 
cu 23, Eugen Popa prezintă o suită 
de litografii în culori. Galeriile de 
artă „Amfora" din str. Mihai Vodă 
nr. 3 găzduiesc expoziția de pictu
ră Iloria Popp.

• Muzeul județean Argeș pre
zintă in aceste zile o selecție cu
prinzătoare din pictura de șevalet 
a pictorului argeșean Coslin Petres
cu. autorul cunoscutei fresce din 
rotonda Ateneului Român din Bucu
rești. Sînt 
lucrări cu

expuse portrete, peisaje, 
subiect istoric.

ZILELE CĂRȚII PENTRU 
TINERET

Din programul de astăzi al in
teresantei manifestări bucureștene 
notăm organizarea „Zilei cărții pen
tru tineret" în două mari uzine 
bucureștene. Astfel, incepînd de la 
ora 15, Ia întreprinderea „Vulcan" 
și U.R.E.M.O.A.S. se vor deschide 
expoziții de carte, cu lucrări so- 
cial-politice, beletristice și de artă. 
Muncitorii de la „Vulcan" vor avea 
apoi prilejul să se intîlnească cu 
scriitorul Al. I. Ștefănescu, cu care 
vor discuta pe marginea. volumului 
său „Să nu fugi singur prin ploaie".

Sub egida Redacției coordonării 
și prezentării programelor de radio 
și televiziune a apărut în aceste 
zile un dens buletin Informativ, 
menit să faciliteze popularizarea 
mai promptă în presă a noutăților 
oferite de Radioteleviziune, să a- 
nunțe specificul și stadiul de reali
zare al acestora. De la bun început 
constatăm cu satisfacție că în în- 
tîmpinarea marilor evenimente ale 
acestui an — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și al XI-lea Con
gres al P.C.R. — Radioteleviziunea 
a lansat două noi emisiuni : Româ
nia — anul XXX și Itinerar Ia 
harta țării, pe parcursul cărora va 
fi folosită o amplă gamă de moda
lități publicistice.

Prin intermediul aceluiași util 
curier, presa poate afla noutăți des
pre profilul noilor emisiuni cultu
rale și de tineret, despre noile fil
me documentare și seriale în curs 
de realizare în studiourile și pe 
platourile televiziunii, precum și 
despre faza de lucru în care se a- 
flă acestea. Ample secțiuni ale bu
letinului sînt dedicate prefigurării 
surprizelor pregătite celor mai ti
neri radioascultători și telespecta
tori, ca și prezentării sintetice a ac
tivității studiourilor teritoriale.

AZI IN LIBRĂRII

A TREIA PREMIERĂ „Vulturul"

TEATRUL NAȚIONAL DIN CRA
IOVA a prezentat cea de a treia 
premieră din actuala stagiune, cu 
piesa „Vrăjitoarele din Salem" de 
Arthur Miller, în traducerea lui ’ 
Mihnea Gheorghiu. Din distribuție 
au făcut parte : Ion și Ioana Pav- 
lescu, Rodica Radu, Mihaela Ar-

• Dimitrie Cantemir — „Istoria 
ieroglifică".

• Al. Odobescu — „Scene is
torice" (col. Arcade).

• Eugen Barbu — „Groapa".
• Virgil Teodorescu — „Heraldi

ca mișcării".
• Radu Theodoru 

(voi. III).
• I. Apostol Popescu — „De vor

bă cu Marco Polo" (versuri).
• Paul Petrescu — „Arhitectura 

țărănească de lemn din România".
• — „Formele muzicale ale ba

rocului".
• Andrei Belii — „Petersburg" 

(col. Romanul sec. XX).

Un spectacol pentru tineret, urmârit cu plâcere de spectatori: 
„Dansați cu salamandra" de Ștefan Iureș la teatrul „Ion Creangă" 

din București
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial de felicitări 
pe care l-am primit cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a indepen
denței Birmaniei.

Sînt fericit ca la rindul meu să vă transmit sentimente de priete
nie și bune urări.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane

Sosirea ministrului 
și de prelucrare a

La invitația conducerii Ministeru
lui Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, luni a sosit in 
Capitală N. V. Timofeev, ministrul 
industriei forestiere și de prelucrare 
a lemnului al U.R.S.S.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
tele a fost intîmpinat de Mihai Su- 
der, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT In cinstea
ÎN CÎTEVA RÎNDURI „Zilei ceferiștilorvolei Dinamoviștii bucureșteni

în turneul final al C. C. E.
Turneul final al „CUPEI 

CAMPIONILOR EUROPENI", 
la volei masculin, se va disputa 
între 1 și 3 martie, Ia Paris, cu 
participarea echipelor Dinamo 
București, Starlift Blokker (O- 
landa), Ț.S.K.A. Moscova și 
S.C. Leipzig.

Grupa semifinală de la Haga 
a fost ciștigată de formația Di-

TENIS DE MASA

Turneele „așilor europeni“
în localitatea suedeză Trollahattan 

(in apropiere de Goteborg) au luat 
sfîrșit turneele internaționale de te
nis de masă, la care au participat ca 
invitați cei mai buni jucători și cele 
mai valoroase jucătoare din Europa, 
în competiția feminină victoria a re
venit sovieticei Zoia Rudnova, care a 
ciștigat 9 meciuri. O frumoasă com
portare a avut campioana română 
Maria Alexandru. clasată pe locul • 
doi cu 8 victorii. în ultimele meciuri,

HANDBAL.- Meciuri de verificare

înaintea „mondialelor"
• în sala Kunțevo din Moscova s-a 

disputat aseară intîlnirea de handbal 
dintre selecționatele masculine ale 
României și U.R.S.S. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 22—19 (10—8) în 
favoarea sportivilor sovietici. Punc
tele echipei gazdă au fost marcate 
de Maksimov (5), Klimov (4), Kuliov 
(4), Cikolaev (3), Lagutin (3), Krav-

LA COMBINATUL

MINIER SUCEAVAj
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Preocupări 
pentru pregătirea 

cadrelor
Concomitent cu extinderea 

activității de exploatare, la 
Combinatul minier Suceava e- 
xistă o preocupare 
pentru pregătirea și ridicarea 
continuă a calificării 
nale. De la tovarășul 
Petru Zamirca, directorul com
binatului, am aflat că în anul 
1974 sînt antrenați în activită
țile de perfecționare a cunoștin
țelor profesionale și tehnice 
1 650 de salariați. dintre care
I 360 sînt muncitori în subteran 
și activități la suprafață, iar 
290 sînt cadre tehnico-econo- 
mice. Trebuie menționat faptul 
că în cadrul unităților combi
natului aproape 1 000 din cadrele 
care sînt cuprinse în acțiunea 
de perfecționare a cunoștințe
lor urmează forma instruirii la 
locul de muncă.

Totodată, o atenție deosebită 
se acordă 1 pregătirii profesio
nale a viitoarelor cadre de mun
citori calificați, de maiștri și 
tehnicieni. In prezent, la școala 
profesională minieră din Iaco- 
beni, 
țară, 
elevi
II și peste 160 elevi în anul III,

susținută

profesio- 
inginer

‘ I
I ț

I
I
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I
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care se pregătesc pentru mese- J 
riile de mineri, lăcătuși de mină, ’

J

precum și la alte școli din 
combinatul are 227 de 
în anul I, 140 elevi în anul

electricieni, preparatori etc.
începînd cu anul de învățămînt 

1973—1974, Combinatul minier 
Suceava beneficiază de o nouă 
și modernă instituție școlară. 
Este vorba de Grupul școlar 
minier din orașul Gura Humoru
lui. Noua unitate de instruc
ție și educație, cu profil pro
fesional și de liceu minier, dis
pune de săli de clasă, 6 labora
toare bine dotate, 3 cabinete 
tehnico-aplicative, precum și de 
un atelier mecanic, o sală de 
gimnastică, o cantină și un 
cămin cu 300 locuri.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

industriei forestiere
lemnului al U.R.S.S.

terialelor de Construcții, de alți 
membri al conducerii ministerului.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul sovietic va vizita întreprin
deri de prelucrare și industrializare 
a lemnului, institute de cercetare și 
proiectare din acest sector.

(Agerpres)

echipa Starlift

namo București, care a termi
nat turneul neînvinsă. în ulti
mul joc, dinamoviștii au între
cut cu 3—2 (11—15, 11—15, 15—5, 
15—9, 15—13) .....................
Blokkker.

în grupa
Leipzig, pe primul loc 
tuat Ț.S.K.A. Moscova, 
de S.C. Leipzig.

semifinală de la 
s-a si- 
urmată

Maria Alexandru Ie-a învins cu 3—0 
pe sovieticele Elmira Antonian și 
Asta Gedraitite și a pierdut cu 1—3 
la maghiara Judid Magos. Concursul 
masculin s-a incheiat cu succe
sul lui Istvan Jonyer (Ungaria), care 
s-a clasat pe primul loc datorită u- 
nui setaveraj superior. Tot opt vic
torii au realizat cehoslovacul Milan 
Orlowski și suedezul Stellan Bengts
son.

țov (2), Oganezov (1). Pentru echipa 
română au înscris Birtalan (8), Sto- 
ckl (5), GațU și Tudose cite 2, Cos- 
ma ' ”.............și Kicsid cite un gol.

★

Continuindu-și pregătirile in ve- 
participării la 

mondiale

e
derea participării la apropiatele 
campionate mondiale de handbal, 
programate intre 28 februarie și 10 
martie in R.D. Germană, selecționa
tele masculine ale R.D. Germane și 
Norvegiei s-au intilnit la Leipzig în- 
tr-un joc de verificare. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 26—18 
(13-8).

ÎNSEMNĂRI DIN REPUBLICA IRAK

Înnoiri pe meleagurile

dintre Tigru și Eufrat

Bagdadului, u- 
mai Întinse, te 

varietatea mărfu- 
la obiecte cizela-

Oraș de Iggendă, capitala unei 
țări in care străvechile civilizații 
înfățișează călătorului la tot pasul 
vestigii de incomensurabilă valoa
re. Bagdadul își întinde cartierele 
noi și vechi pe zeci de kilometri, 
de o parte și de alta a fluviului 
Tirgu, in ale cărui ape se oglin
desc, alături de turnurile minare
telor și de siluetele clădirilor mo
derne cu mai multe etaje, puzderie 
de curmali, atit de caracteristici 
acestor meleaguri.

Capitala irakiană constituie o 
simbioză fericită a trecutului cu 
prezentul, element definitoriu, de 
altfel, al Orientulm Apropiat. Ma
rele bazar al 
nul din cele 
uimește prin 
rilor — de ___ ____
te cu neasemuită finețe de meș
teșugari iscusiți și pină la cele 
mai noi produse ale industriei 
electronice — prin intensa activi
tate comercială desfășurată aci pe 
o suprafață care poate cuprinde 
foarte bine în hotarele ei un oraș 
mijlociu. Rămășițele grelei moște
niri a trecutului, ilustrate prin case 
modeste din lut, sint încă vizibile 
in suburbiile orașului. Dar alături 
de ele au răsărit blocuri din beton, 
oțel și sticlă, cartiere noi. moder
ne, înecate în verdeață.

Două date de mare însemnătate 
marchează istoria contemporană a 
Irakului : 14 iulie 1958 — abolirea 
monarhiei aservite intereselor im
perialismului, și 17 iulie 1968 — 
preluarea puterii de către Partidul 
Socialist Arab Baas. Măsurile în
treprinse în ultimii ani definesc 
in mod concludent orientarea ge
nerală și preocupările guvernului 
irakian.

Desigur, în primul rînd trebuie 
menționate acțiunile pe linia recu
perării principalei bogății naționale 
a țării — petrolul. Irakul aflin- 
du-se. după cum se știe, in primul 
eșalon al țărilor producătoare, cu o 
producție anuală de peste 70 mili- 

\______—_______

0 DELEGAȚIE OE ACTIVIȘTI 
Al P. C. R. A PLECAI 

l’l R. P. UNGARA
Luni dimineața a plecat la Buda

pesta delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Nicolae Tăbîrcă, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pentru pro
blemele consiliilor ponulare, care va 
face. Ia invitația C.C. al P.M.S.U., 
o vizită in schimb de experiență în 
R.P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad- 
juncti de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Ungare la București.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 50-a aniver

sări a ziarului „L’Unită", corespon
dentul acestui ziar, Silvano Goruppi, 
a organizat un cocteil la Clubul presei 
străine din București. Au luat parte 
membri ai conducerii ziarului „Scin- 
teia“ și ai altor publicații centrale, ai 
Agenției române de presă — „A- 
gerpres", corespondenți străini acre
ditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

ATLETISM. Performanțe excelente 
Ia G0 m garduri femei. în cadrul 
concursului internațional desfășurat 
pe teren acoperit la Varșovia, atletele 
poloneze au obținut două rezultate 
de valoare. Grazyna Rabsztyn a sta
bilit un nou record mondial în pro
ba de 60 m garduri : 7”9/10, iar cu
noscuta sprinteră Irena Szewinska a 
egalat recordul mondial în proba de 
60 m plat cu rezultatul de 7’T/IO.

HOCHEI PE GHEAȚA. Finlanda — 
Cehoslovacia 1—0. La Tampere s-a 
disputat întilnirea internațională a- 
micală de hochei pe gheață dintre e- 
chipele reprezentative ale Finlandei 
și Cehoslovaciei. Hocheiștii finlan
dezi au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0, 1—0, 0—0), prin golul mar
cat de Peltonen în minutul 29.

FOTBAL. Progresul București — 
Spartak Pleven 0—0. Echipa de fot
bal Progresul București, aflată în 
turneu in Bulgaria, a jucat la Ple
ven cu formația locală Spartak. Par
tida s-a încheiat la egalitate (0—0).

• în turneu în Albania, echipa de 
fotbal A.S.A. Tg. Mureș a evoluat la

Finala concursului
republican (pentru copii)

„Scîn- 
pîrtiile 

de două

la schi alpin
REȘIȚA (Corespondentul 

teii", Nicolae Cătană). — Fe 
Semenicului a avut loc, timp 
zile, finala concursului republican la 
schi alpin pentru copii. La start s-au 
prezentat peste 150 de concurenți din 
14 județe, plus reprezentativa liceu
lui de specialitate din Predeal. în 
urma unor pasionante întreceri, pe 
echipe victoria a revenit reprezen
tativei Școlii sportive din Petroșani. 
Pe locurile următoare formația ju
dețului Maramureș, cîștigătoarea edi
ției precedente, și reprezentativa ju
dețului Harghita. La întrecerile in
dividuale o bună formă au dovedit, 
cucerind locurile fruntașe : Mihaela 
Oprea (Cluj), Dan Iliescu (Brașov), 
Tiberiu Costin (Maramureș), Doina 
Frățilă (Liceul sportiv Predeal), Cor
nel Buta (Suceava) și Ildico Antal 
(Harghita).

oane de tone. Autoritățile irakiene 
au înscris între obiectivele priori
tare înființarea unei industrii națio
nale de exploatare, valorificare și 
comercializare a petrolului. Conco
mitent cu lichidarea domniei abso
lute a puternicului monopol „Iraq 
Petroleum Co.“ au fost puse în 
exploatare în regiunea Rumeilah 
de nord noi puțuri petroliere, spo
rind considerabil producția de „aur 
negru".

Cu doi ani în urmă s-a trecut la 
punerea în valoare a unei alte bo
gății naturale, sulful, acesta adău- 
gindu-se petrolului în vederea 
sporirii venitului național și, im
plicit, a bunăstării poporului.

Paralel cu punerea în valoare a 
bogățiilor naturale, o atenție de
osebită se acordă diversificării in
dustriei, noi întreprinderi — în do
meniile petrochimiei, metalurgiei, 
construcțiilor de mașini etc. — 
fiind inaugurate sau intrind în 
construcție în ultimul timp.

Străvechea îndeletnicire a agricul
turii cunoaște azi o nouă înflorire. 
Ca urmare a reformei agrare, a 
distribuirii către familiile sărace a 
pămintului confiscat de la marii 
șeici, a constituirii a peste o mie 
de cooperative agricole s-au pro
dus schimbări esențiale în condi
țiile de viață ale țăranilor. Apele 
Tigrului și Eufratului fertilizează 
suprafețe întinse ale țării. Baraje 
moderne au fost create sau sînt în 
curs de construcție pe firul acestor 
fluvii. Odată cu irigarea unor im
portante suprafețe de teren. apa 
din lacurile de acumulare pune in 
mișcare turbinele unor hidrocentra
le menite să 
tăți de curent

Dezvoltarea 
este însoțită 
plan cultural 
rețeaua învățămîntului 
gradele, atît in mediul urban, cit și 
în cel rural. De pe porțile celor 
patru umiversități de la Bagdad,

dea tării mari canti- 
electric.
economică a Irakului 
de largi acțiuni pe 
și social. Se extinde 

de toate

PLECAREA IH R. F. GERMANiA
A UNEI DELEGAȚII A UNIUNII GENERALE

A SINDICATELOR
Luni dimineață a plecat în Repu

blica Federală Germania o delegație 
a Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care, la invitația 
Uniunii sindicatelor din R. F. Germa
nia (D.G.B.), va face o vizită în a- 
ceastă țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

din R. P. Chineză a părăsit Capitala
Delegația Ministerului Sănătății 

Publice din R.P. Chineză, condusă 
de Cien Sin-țun, adjunct al minis
trului, care, la invitația Ministerului 
Sănătății, a făcut o vizită in țara 
noastră, a părăsit luni după-amiază 
Capitala.

remiză la mutarea a

brazilian Hen- 
a obținut pri-

maestru 
Mecking 
in cadrul meciului pe

Tirana, în compania formației „17 
Nendori". Victoria a revenit cu 1—0 
formației albaneze.

ȘAH. Turneul de Ia Torremolinos. 
în runda a șasea, Quinteros l-a în
vins pc Bellon, Martin pe Lange- 
weg, Sanz pe Esteves, iar Ostoici a 
cîștigat la Ruiz. Partida centrală a 
rundei, disputată intre Florin Gheor
ghiu și William Lombardi (S.U.A.), 
s-a încheiat 
19-a.

o Marele 
rique Costa 
ma victorie 
care-1 susține la Augusta (Georgia) 
cu marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi. După cum se știe, cea 
de-a 12-a partidă a fost întreruptă 
la mutarea a 42-a. La analiză, avan
tajul material deținut de Mecking 
s-a dovedit a fi decisiv, ceea ce l-a 
făcut pe Korcinoi să cedeze fără joc. 
în prezent, scorul este de 6,5—5,5 
puncte în favoarea lui Korcinoi.

SCHI. „Cupa Europei". Proba fe
minină de coborîre din cadrul con
cursului internațional de la Saalbach 
(Austria), contînd pentru „Cupa 
ropei" la schi, a fost dominată 
sportivele austriece, clasate pe 
mele patru locuri. A cîștigat 
Deufl, in vîrstă de 15 ani.

Eu- 
de 

pri- 
Elfi

Metreveli 
turneu al grupei a 
W.C.T. s-a incheiat 
(Florida) cu victo- 

Johp Newcombe, 
în finală cu 6—0, 

Metreveli (U.R.S.S). 
de dublu, cuplul 

Owen

TENIS. Newcombe
6— 0, 7—6. Primul 
Il-a a Circuitului 
la St. Petersburg 
ria australianului 
care l-a întrecut
7— 6 pe Alexandr 
în finala probei 
australian John Newcombe 
Davidson a dispus cu 6—3. 6—4 de 
perechea americană Clark Graeb- 
ner — Charles Pasarell.

PATINAJ VITEZĂ. Campionatele 
mondiale masculine de patinaj vite
ză (multiatlon) s-au incheiat la In
zell cu victoria norvegianului Sten 
Stensen (în patru probe a totalizat 
173,150 puncte). Pe locul secund s-a 
situat 
(173,305 
campion 
Claeson
Hans van Hetden a cîștigat proba de 
1 500 m in 2’01”90/100, iar Sten Sten
sen proba „maraton" de 10 000 m, în 
15’18”55/100.

Harm Kuipersolandezul
p), iar pe locul trei fostul 
mondial, suedezul Goeran 
(174,763 p). în ultima zi.

Bassra, Mossul și Sulamanya ies 
anual mii de studenți.

Poporul român cunoaște și se 
bucură în mod sincer de succesele 
poporului irakian pe calea dezvol
tării de sine stătătoare. între Româ
nia și Irak s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de colaborare prie
tenească pe multiple planuri — po
litic, economic, cultural — relații 
ce cunosc o linie mereu ascen
dentă. S-a intensificat schimbul de 
delegații în cele mai diferite sec
toare de activitate, s-a adîncit și 
diversificat cooperarea economică, 
în baza acordului de cooperare eco
nomică și tehnică în domeniul pe
trolului, specialiștii români execută 
lucrări de foraj și extracție a ți
țeiului, precum și cercetări privind 
seismicitatea.

DILI ROMÂNIA
delegația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., La
risa Munteanu, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., de activiști 
ai sindicatelor.

A fost prezent, de asemenea. Erwin 
Wickert, ambasadorul R.F. Germania 
la București.

(Agerpres)

La plecare, delegația a fost salu
tată de Theodor Burghele, ministrul 
sănătății, de membri ai conducerii 
ministerului și alte persoane oficiale.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

și petroliștilor"
Lucrătorii complexelor C.F.R. 

Ploiești și Buzău cinstesc .aniversa
rea luptelor ceferiștilor și petro
liștilor cu importante realizări. Ast
fel, ei au depășit prevederile pla
nului la zi cu circa 2 milioane lei, 
în condițiile unui volum de activitate 
cu 23 la sută superior celui din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Generalizarea inițiativei „12 
zile dintr-un an trenuri remorcate 
cu combustibil economisit" le-a per
mis să economisească o cantitate de 
combustibil cu care se pot alimenta 
locomotivele pentru a parcurge de 
trei ori distanța București—Buzău 
și retur.

Rezultate deosebite în întrecere 
raportează, în cinstea aceleiași ani
versări. și colectivele din schelele 
și rafinăriile prahovene. Datorită a- 
plicării unui complex de măsuri 
tehnico-organizatorice, care au avut 
ca efect scurtarea duratei de montare 
a instalațiilor, optimizarea procesu
lui de forare, creșterea debitului son
delor aflate în exploatare și îmbu
nătățirea randamentului instalațiilor 
de foraj-extracție și prelucrare, 
sarcinile planului pe primele 40 de 
zile au fost depășite cu mai bine de 
5 milioane lei.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Premiile tragerii din 6 februarie 1974

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1,70 
riante a 40 987 lei ; cat. 2 : 3,20 
riante a 21 774 lei ; cat. 3 : 25,75

EXTRAGEREA A II-A : Cat. B : 
11,15 variante a 7 909 lei ; Cat. C : 
51,20 a 1 722 lei; cat. D : 2 212,55 a 
60 lei :, cat. E : 148,45 a 200 lei ; cat. 
F : 3 109 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 127 429 
lei.

•x

Apropiata vizită oficială pe care 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o va 
face în Republica Irak, la invitația 
președintelui Ahmed Hassan al- 
Bakr, se va înscrie, în mod cert, 
ca un moment de cea mai mare 
însemnătate in evoluția pozitivă a 
raporturilor reciproce de prietenie 
și colaborare. Vizita, convorbirile la 
cel mai înalt nivel vor da un nou 
impuls relațiilor româno-irakiene, 
corespunzător intereselor comune, 
intereselor luptei împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru pace și 
colaborare internațională.

C. IONESCU
____— J

„L’Unitâ“ — cotidianul comuniștilor italieni

— împlinește 50 de ani

0 JUMĂTATE DE SECOL IN SLUJBA 
CAUZEI LIBERTĂȚII SI PROGRESUEUI , I

Convorbire cu Aldo TORTORELLA,
membru al Direcțiunii P.C.I., director al ziarului „L’Unltâ"

La 12 februarie 1924 a apărut la Milano primul număr al ziarului 
„L’Unită, organ al Partidului Comunist Italian. In țara noastră, „L’Unită" 
este bine cunoscut și prețuit ca apărător ferm al intereselor oamenilor 
muncii din Italia, ca militant dirz pentru ideile socialismului și păcii. 
Făcindu-se interpretul sentimentelor de solidaritate internaționalistă 
ale comuniștilor, ale intregii opinii publice din România, ziarul nostru 
participă, alături de comuniștii italieni, de celelalte forțe democratice 
din Italia, Ia sărbătorirea de astăzi și adresează ziarului „L’Unită", co
lectivului său redacțional, difuzorilor și cititorilor un cald salut tovă
rășesc, urări de noi și mari izbinzi în Îndeplinirea misiunii sale nobile.

în dorința de a prezenta cititorilor 
noștri istoria de luptă și preocupările 
actuale ale cotidianului comuniștilor 
italieni, ne-am adresat tovarășului 
Aldo Tortorella, membru al Direc
țiunii P.C.I., director al ziarului 
„L’Unită".

La o întrebare privind sem
nificațiile acestui eveniment, 
d-sa ne-a declarat :

— Este vorba de un eveniment nu 
atît cu caracter intern pentru ziarul 
nostru și nici măcar pentru partidul 
nostru. Ziarul „L’Unită" a avut in 
această jumătate de secol un rol esen
țial in istoria țării. Acest lucru s-a 
verificat in timpul dictaturii fasciste, 
în timpul rezistenței patriotice îm
potriva naziștilor, precum și în ulti
mii treizeci de ani ai vieții politice 
italiene. „L’Unită" nu a fost numai 
o voce capabilă să exprime aspirații 
ideale și morale; fidel propriilor 
principii, ziarul nostru a fost de la 
început un instrument de intervenție 
politică în realitățile de zi cu zl ale 
țării. Tocmai aceasta a permis orga
nului comuniștilor să devină un mare 
ziar de masă, un protagonist al vie
ții politice italiene. Așa se explică 
de ce a 50-a aniversare a noastră 
este salutată ca un moment impor
tant nu numai de comuniști, dar și 
de către forțele democratice de di
verse inspirații. Oricine știe, in Ita
lia, că fără „L’Unită" imaginea pre
sei ar fi cu totul diferită, că ar fi 
alta chiar și imaginea politică a 
țării.

Fără îndoială, ziarul comuniștilor 
italieni n-ar fi devenit atit de puter
nic dacă nu s-ar fi bucurat de un 
sprijin din cele mai largi. în țările 
capitaliste a scoate un ziar este ade
sea o Întreprindere in care sînt im
plicate miliarde. De aceea și „L’Uni
tă” are nevoie să-și procure fonduri 
importante. Aceste fonduri provin 
din partea muncitorilor, pe calea 
unor subscripții anuale, prin in
termediul festivalurilor ziarului, 
care au fost în anul trecut în număr 
de peste 7 000 și care au atras mi
lioane de cetățeni. în 1974 se prevede 
că aceste subscripții vor atinge 4 mi
liarde de lire. Dar nu este vorba nu
mai despre bani: ziarul trebuie di
fuzat din casă in casă. în fiecare du
minică, zeci de mii de difuzori volun
tari, din toată Italia, îndeplinesc a- 
ceastă sarcină pe care le-a incredin- 
țat-o partidul. Aceasta a făcut ca 
ediția de duminică a ziarului „L’Uni
tă" să se situeze in fruntea tuturor 
cotidienelor din Italia, cu un tiraj 
care depășește un milion de exem
plare.

Referindu-se la împrejurările 
tn care a luat naștere „L’Uni
tă", la principalele etape ale 
activității sale, interlocutorul a 
subliniat:

— „L’Unită" s-a născut atunci cînd 
fascismul venise la putere în Italia, 
dar încă nu impusese dictatura. Deși 
avea de făcut față persecuțiilor de 
tot soiul, „L’Unită" a denunțat per
manent, timp de doi ani. nelegiuirile 
fascismului. Odată cu adoptarea le
gilor excepționale, „L’Unită" a intrat 
în ilegalitate, fiind singurul ziar an
tifascist care a apărut în tot timpul 
dictaturii fasciste. Acest fapt a costat, 
pe comuniști sute de ani de închi
soare și, de asemenea, jertfa multor 
vieți. Titlul ziarului a fost sugerat de 
Gramsci. El a indicat necesitatea 
unității de acțiune a muncitorilor și 
țăranilor, a Nordului și Sudului țării, 
a tuturor forțelor socialiste și demo
cratice. Acestei sarcini ziarul i-a ră
mas întru totul fidel. în timpul ilega
lității, „L’Unită" a contribuit la cre
area Frontului antifascist unit. In 
timpul rezistenței patriotice, ziarul 
s-a situat în avangarda mișcării de 
eliberare națională, în orașe, la sate, 
in cadrul formațiunilor de partizani. 
Cu 30 de ani în urmă, directorul 
ziarului „L’Unită" ilegal, Eugenio 
Curiei, a fost ucis, la Milano, de către 
fasciști. El constituie un simbol al 
tuturor comuniștilor care și-au dat 
viața pentru ziarul lor. Nici un ziar 
italian nu are o asemenea istorie. 
Aceasta a creat o legătură profundă 
intre ziarul comuniștilor, popor și 
istoria țării. Dar „L’Unită" nu trăieș
te din amintiri ; născut din istorie, 
trăiește in focul luptelor de azi.

— Ce ne puteți spune despre 
obiectivele actuale ale ziarului 
„L’Unită", despre activitatea sa 
de slujitor și propagator al po-

*

în ediția de duminică a ziarului 
„L’Unită", apărută intr-un tiraj 
excepțional de 1,3 milioane exem
plare — o cifră care nu a mai fost 
atinsă în Italia de nici un ziar — sînt 
publicate mai multe articole oma
giale consacrate istoriei ziarului, 
activității sale neobosite de slujitor 
și propagator al ideilor partidului.

Ziarul se deschide cu un editorial 
semnat de secretarul general al

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a men

ținut călduroasă. Cerul a fost 
schimbător, mai mult senin in Banat 
și Oltenia. în cursul dimineții,, cu 
totul izolat in Masivul Bucegi, a nins 
slab. Vintul a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre 3 grade la Joseni și 16 
grade la Bechet. In București : Vre
mea s-a menținut călduroasă. Cerul 
a fost variabil, Vintul a suflat slab. 

liticii pe care o desfășoară P.C. 
Italian ?

— Primul obiectiv al luptei pe care 
o desfășoară ziarul „L’Unită" este as
tăzi, ca Întotdeauna, acela de a apăra 
pacea și de a instaura un nou sis
tem de raporturi internaționale, ba
zat pe coexistența pașnică, pe destin
derea internațională, pe autonomia și 
independenta fiecărei țări, fie ea 
mare sau mică. Italia a plătit scump 
în istoria sa trecută și recentă de
pendența față de țările străine. De 
aici, luptele pe care le-am dus șl pe 
care le ducem pentru ca Italia să 
desfășoare o politică externă auto
nomă, capabilă de o contribuție efec
tivă la cauza securității europene și 
a destinderii internaționale, a unei 
Europe occidentale care să aibă re
lații de prietenie atît cu U.R.S.S., Cit 
și cu S.U.A., precum și cu toate ce
lelalte țări ale lumii. „L’Unită" ■ con
dus și conduce importante campanii 
in sprijinul popoarelor care iuptă 
pentru libertatea și independența lor 
națională: poporul vietnamez, po
poarele din Africa, Asia, America 
Latină, aflate încă sub dominația re
gimurilor coloniale sau semicoloniale, 
popoarele din Europa care trăiesc 
încă sub dictatura fascistă. Avînd de 
făcut uneori față unor aspre polemici 
și bătălii, „L’Unită" a susținut cu fer
mitate cerința — o cerință națională 
a întregului popor italian — unor ra
porturi de solidaritate și prietenie cu 
țările care au inceput, invingind atî- 
tea greutăți, să construiască societa
tea nouă, socialistă. Fiecare dintre a- 
ceste campanii au găsit \o profundă 
rezonanță nu numai in rindul comu
niștilor, dar și al celorlalte torțe so
cialiste și democratice.

După cum este știut, In Italia 
lupta de rezistență a dus la cuceri
rea unei Constituții care nu este so
cialistă, dar este, in mod cert, demo
cratică și progresistă. Este astfel clar 
de ce toate forțele conservatoare și 
reacționare încearcă in mod constant 
să atace această Constituție, să-i nege 
principiile și să o golească de con
ținut. Al doilea mare cimp de bă
tălie al ziarului „L’Unită” este, deci, 
acela al luptei pentru apărarea de
mocrației, pentru respectarea cu 
strictețe a Constituției și pentru in
terzicerea mișcărilor fasciste. în ca
drul acestei lupte, „L’Unită" a des
fășurat și desfășoară o activitate sis
tematică de demascare. „L’Unită" a 
fost factorul motor al denunțării tu
turor acelor acțiuni pe care în Ita
lia le-am numit „conspirația neagră": 
acel ansamblu de atentate și acte 
provocatoare care de aproape cinci 
ani au impinzit Italia.

In sfirșit, sintem astăzi angajați In 
mod special în combaterea consecin
țelor crizei economice prin care trec 
statele capitaliste, intre care și Ita
lia. Trebuie să apărăm salariul mun
citorilor, veniturile țăranilor și ale 
păturilor mijlocii afectate de Inflație. 
Aceasta nu se poate realiza însă nu
mai prin intermediul acțiunilor re
vendicative. Trebuie să luptăm, și 
tocmai acest lucru îl face „L’Unită", 
in aceste săptămini, pentru un nou 
tip de dezvoltare economică. Acțio
năm, totodată, pentru unitatea for
țelor comuniste, socialiste și cato
lice, pe baza unui program de reîn
noire și transformare democratică a 
țării, bazat pe Constituție. Nu știm 
care va fi evoluția viitoare a si
tuației din țara noastră. Știm însă 
că drumul nostru trece, în mod si
gur, prin ample mobilizări de masă, 
lupte și chiar ciocniri dure. în aces
te lupte, „L’Unită" va ține sus stea
gul ideilor marxism-leninismului care 
însuflețesc pe comuniștii din toate 
părțile lumii.

Folosim acest prilej pentru a adresa 
cititorilor ziarului „Scinteia" și, prin 
intermediul acestora, tuturor cetă
țenilor români, salutul nostru cel mai 
fierbinte. „L’Unită" și „Scinteia" sint 
unite printr-o legătură profundă de 
prietenie, de solidaritate, de colabo
rare într-o luptă care este comună. 
Noi cunoaștem bine activitatea pe 
care a desfășurat-o și o desfășoară 
ziarul comuniștilor români. Anul tre
cut „Scinteia" a fost oaspete de o- 
noare cu prilejul sărbătoririi ziarului 
„L’Unită". Dar și în acest an și in 
toți ceilalți sintem siguri că „L’Unită” 
și „Scinteia" vor acționa împreună 
pentru marile idei care ne apropie 
— a incheiat tovarășul Aldo Torto
rella.

Convorbire consemnatâ de 
Radu BOGDAN

Roma

★

P.C.I., Enrico Berlinguer. Sint pu
blicate, de asemenea, o parte dintre 
mesajele de șalut pe care „L’Unită" 
le-a primit cu ocazia aniversării din 
partea unor partide comuniste și 
muncitorești, mișcări democratice, 
organe de presă din diferite părți 
ale lumii. între acestea se află și 
mesajul adresat de către redacția 
ziarului „Scinteia".

Temperatura maximă a fost de 14 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 februarie. In țară : Vre
me relativ caldă, mai ales in pri
mele zile. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate în nord- 
vestul țării, unde vor cădea ploi lo
cale. Vint slab pină la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 3 și plus 7 grade, iar 
maximele intre 5 și 15 grade. Pe 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme relativ caldă. Cerul va 
fi variabil. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura se menține ridicată.



TRIPOLI

VIZITA PREȘEDINTELUI

Tripoli, capitala Republicii Arabe 
Libiene, oraș cunoscut încă din 
epoca romană, astăzi o așezare 
modernă, cu 
pregătește să 
mai înalte 
cu prietenie 
derație, pe 
liului de Stat ai Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care va face o vizită 
oficială in această țară, la invitația 
președintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției, colonelul 
Moamer El Geddafi. Evenimentul, 
care marchează un moment de o 
importanță deosebită în evoluția 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-libiene, 
cu viu interes, 
aflindu-se in 
centrul atenției 
cercurilor poli
tice și ale opi
niei publice li
biene. Posturile 
de radio și televiziune, agenția de 
informații ARNA, ziarele „Al Fad- 
giri al Djadid" și „Al Balagh" au a- 
nunțat la loc de frunte vizita șefului 
statului român, vizită considerată 
unanim ca o expresie a relațiilor 
de colaborare ascendente româno- 
libiene, a sentimentelor de prie
tenie și stimă pe care le nutresc 
unul față de celălalt cele două 
popoare. Orașul a căpătat un ca
dru festiv. La aeroport și in dife
rite puncte ale capitalei au fost 
arborate drapelele de stat ale ce
lor două țări.

Tripoli, oraș-grădină, scăldat de 
apele albastre ale Mediteranei, 
este principalul centru economic 
și comercial al Libiei, socotit, pe 
bună dreptate, ca un simbol și 
etalon al proceselor înnoitoare pe 
care le cunoaște întreaga țară, în 
anii care au trecut de la revoluția 
din 1 septembrie 1969, înfăptuită 
de un grup de ofițeri patrioți. in 
frunte cu Moamer El Geddafi. 
Efectele acestor transformări sint 
tot mal vizibile în înfățișarea de 
azi a țării. Ca urmare a instituirii 
controlului statului asupra princi
palei bogății a țării — petrolul — 
ritmul de creștere economică a a- 
tins cote deosebit de înalte ; la Tri
poli, Benghazi, Tobruk, Morsa, El 
Brega, Zelten și în alte localități 
sint în curs de construcție nume
roase fabrici și uzine ; agricultura

400 000 locuitori, se 
intimpine cu cele 
onoruri de stat, 
și înaltă consi- 

președintele Consi-

este așteptat aici

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL ÎN LIBIA

a înregistrat nete succese, ca urmare 
a reformei agrare, a intensificării 
acțiunii de modernizare și a spo
ririi fondurilor alocate acestui sec
tor ; in toate colțurile țării au 
apărut școli noi, a fost extinsă 
considerabil construcția de locuințe.

Unele din succesele obținute de 
poporul libian vor putea fi cunos
cute nemijlocit de solii poporului 
român in timpul actualei vizite, 
care este chemată să contribuie la 
dezvoltarea pe o treaptă superioa
ră a relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări, la o mai bună 
înțelegere și apropiere reciprocă. 
După cum se știe, relațiile recipro
ce, întemeiate pe principiile depli
nei respectări a independenței și su

veranității na
ționale, a ega
lității in drep
turi, neames
tecului in tre
burile interne 
și avantajului 

reciproc, au înregistrat in ultimii 
ani un curs pozitiv. Ele s-au mate
rializat prin schimburi de vizite ofi
ciale la diverse niveluri, prin^stabi- 
lirea bazelor unei fructuoase coope
rări economice și tehnice. Specialiș
tii români au construit un canal în 
apropiere de Benghazi, care prote
jează orașul împotriva inundațiilor, 
au ridicat o serie de construcții 
de interes public in localitatea 
Barce și participă în prezent la 
realizarea sistemului de hidroame
liorații de la Missurata. Acestor 
acțiuni de cooperare li se vor adă
uga în curînd altele, ca urmare a 
acordurilor și înțelegerilor semnate 
la Tripoli chiar în

Oglindind dorința 
mân și libian de 
mai bine și de a
progresul țărilor lor, spre 
păcii și colaborării internaționale, 
vizita întreprinsă de președin
tele Nicolae Ceaușescu va des
chide, în mod neîndoios, așa
cum se subliniază în unani
mitate, în cercurile politice 
de aci, noi și ample perspective re
lațiilor reciproce, va marca un im
portant pas înainte pe calea extin
derii continue a colaborării romă- 
ng-llbiene.

aceste zile, 
popoarelor ro- 
a se cunoaște 
coopera pentru 

binele

Nicolae N. LUPU

LUCRĂR1LE CELUI DE-AL IV-LEA SIMPOZION EUROPEAN 
DE MANAGEMENT

BERNA 11 (Corespondență de la 
C. Vlad). — In localitatea elvețiană 
Davos s-au desfășurat, timp de nouă 
zile, lucrările celui 
Simpozion european 
ment. Au participat cadre de condu
cere din industrie, comerț și finanțe 
din numeroase state ale lumii. Din 
România a luat parte prof., univ. 
Pavel Apostol, vicepreședinte al Fe
derației mondiale de studiere a vii
torului.

în cadrul simpozionului, organizat 
de Federația europeană de manage
ment, au fost examinate diverse as
pecte ale noilor tendințe în acest 
domeniu, probleme privind fenome
nele inflaționiste și criza de ener
gie. Participanții au acordat o aten
ție specială dezvoltării relațiilor eco
nomice Est-Vest, în contextul evo
luției favorabile a cooperării dintre 
statele continentului european. Dez
baterile, la care au luat parte cu
noscute personalități ale vieții publi
ce, între care Janez Stanovnik, se
cretarul Comisiei economice a 
pentru Europa, John Walker, 
trul britanic al industriei și 
țului, economiștii Olivier

de-al IV-lea 
de manage-

O.N.U. 
minis- 
comer- 

_______ , __  __ Valăry 
d’Estaing și John Galbraith, militan
tul brazilian pe tărîm social don Hel- 
der Camară. Aurelio Peccei, preșe
dintele „Clubului de la Roma", au

relevat necesitatea intensificării coo
perării economice internaționale pe 
diverse planuri, în vederea soluțio
nării marilor probleme cu care este 
confruntată în prezent omenirea.

Abordind problematica relațiilor 
Est-Vest, o serie de participanți au 
menționat că România promovează 
cu succes multiple forme de co
laborare economică, depășind cadrul 
tradițional al comerțului, intre care 
cooperarea în domeniile transferului 
de tehnologie, investițiilor in comun, 
schimburilor de servicii etc. Aseme
nea forme, s-a subliniat în cadrul 
dezbaterilor, sint menite să capete, 
în viitor, o importanță tot mai mare 
în sfera legăturilor între țări cu sis
teme sociale diferite.

Discuțiile au evidențiat, de. aseme
nea, existența unor posibilități ope
rative de depășire a actualei crize 
de energie, pe baza unei largi coope
rări internaționale.

în cadrul simpozionului, profesorul 
Pavel Apostol a condus dezbaterea 
asupra problemelor condițiilor de 
viață. Totodată, la invitația gazdelor, 
a ținut, la Institutul politehnic fede
ral din Zilrich, o prelegere consacrată 
„Crizei de energie și studiile asupra 
viitorului", care a fost urmărită cu 
viu interes.

ORIENTUL APROPIAT
«

AMMAN 11 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a vorbit, dumi
nică, în fața cadrelor de conducere 
ale armatei iordaniene, întrunite la 
Stadionul din Amman. Cu acest pri
lej, el a trecut în revistă diferite 
aspecte ale poziției arabe și ale ro
lului Iordaniei față de criza din 
Orientul Apropiat. Regele Hussein a 
subliniat că pentru țara sa Rezolu
ția 242 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. înseamnă retragerea totală a 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate. Pe de altă parte, el a precizat 
că țara sa nu exprimă obiecții în ce 
privește participarea unei delegații 
palestinene la Conferința de la Ge
neva.

pe linia de încetare a focului israe- 
liano-siriană de pe înălțimile Golan 
au avut loc, în două rînduri, dueluri 
de artilerie provocate de forțele si
riene. Cu prilejul acestor incidente, 
patru militari israelieni au fost ră
niți — a adăugat purtătorul de cu
vînt.

HANOI

LIBIA LA WASHINGTON A ÎNCEPUT

Naționalizarea
unor companii

petroliere străine
TRIPOLI 11 (Agerpres). — Postul 

de radio Tripoli, reluat de agenția 
France Presse, informează că gu
vernul libian a hotărît luni să na
ționalizeze trei companii petroliere 
americane care acționau în țară. 
Este vorba de „Oii Texas Overseas 
Co", „The Libyan American Oil Co" 
și „Oil Asian Co".

★

în cadrul unei ceremonii organizate 
la o fermă din vecinătatea capitalei 
libiene, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
Moamer El Geddafi, a remis, dumi
nică, unui număr de 588 familii ță
rănești documentele atestînd dreptul 
de proprietate asupra unor pămîn- 
turi expropriate. Cu același prilej, 
președintele Geddafi a acordat me
dalii și decorații unor fermieri care 
s-au distins în acțiunile experimen
tale agrare, inițiate de guvern.

WASHINGTON II — (De la co
respondentul nostru) : La sediul De
partamentului de Stat al S.U.A. au 
început luni lucrările conferinței 
principalelor state occidentale impor
tatoare de petrol, prin prezentarea 
de către secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a unor propuneri 
vizînd atenuarea crizei de energie în 
lumea occidentală.

La conferință participă delegații 
conduse de miniștrii de externe din 
cele nouă state membre ale Pieței 
comune, precum și din S.U.A., Ca
nada, Norvegia și Japonia. De ase
menea, iau parte miniștrii de finanțe 
din S.U.A,, Canada, R.F.G., Italia și 
Olanda, experți și consilieri în pro
blemele energiei și resurselor natu
rale din toate statele invitate, pre
cum și secretarul general al p.E.C.D. 
și președintele Comisiei Pieței co
mune.

în cadrul consultărilor care au 
avut loc sîmbătă și duminică între 
participanții la conferință s-a căzut 
de acord, în principiu, să se evite 
discutarea acelor probleme care an
gajează și alte state în afara celor 
prezente, stabilindu-se totodată une-

Sesiunea Comisiei Națiunilor Unite
pentru drepturile omului

INTERVENȚIA AMBASADORULUI ROMÂN LA O.N.U
WASHINGTON 11. — (Corespon

dență de la C. Alexandroaie). La 
New York au început lucrările celei 
de-a 30-a sesiuni a Comisiei Națiu
nilor Unite pentru drepturile omu
lui. Președinte al sesiunii a fost ales 
reprezentantul Austriei, Velex Er- 
macora, iar raportor Nicolae Ropo- 
teanu, membru al delegației române. 
Comisia a abordat problema conse
cințelor progresului științei și teh
nicii asupra drepturilor economice, 
sociale și culturale ale omului și 
necesitatea respectării integrității și 
suveranității statelor.

După ce a apreciat pozitiv studiile 
întocmite 
aflat în
României

de O.N.U. în domeniul 
dezbateri, ambasadorul 

la Națiunile Unite, Ion

Datcu, a subliniat că drepturile 
omului nu pot fi promovate și reali
zate decît condițiile unei securități 
generale și ale deplinei afirmări a 
popoarelor și națiunilor, bazate pe 
principiile și normele dreptului in
ternațional, In primul rînd ale su
veranității și independenței na
ționale. Ambasadorul român s-a 
pronunțat pentru dezvoltarea coope
rării internaționale și sporirea a- 
portului O.N.U. în studierea impli
cațiilor sociale ale revoluției teh- 
nico-științifice și pentru găsirea unor 
soluții adecvate problemelor de in
teres comun, soluții care trebuie 
să țină seama în mod deosebit de 
interesele statelor în curs de dez
voltare.

Reuniunea Comitetului director
al Congresului mondial al forțelor păcii e

S-a evidențiat 
tării 
fiecărei organizații, a 
și respectării formelor 
de acțiune, tradițiilor 
specifice ale acestor 
Principiile cooperării — se arată în 
comunicat — au la bază ideea că 
fiecare organizație își definește 
singură domeniile de acțiune la care 
să participe.

Se menționează, de asemenea, ne
cesitatea unor măsuri adecvate pen
tru asigurarea unei cooperări deschi
se, tot mai largi, în lupta pentru 
pace, independență națională, secu
ritate internațională, dezarmare, 
pentru respectarea drepturilor omu
lui, pentru progres social.

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, N. Crețu, transmite : în 
zilele de 9 și 10 februarie, la Mos
cova a avut loc o reuniune a Comi
tetului director al Congresului mon
dial al forțelor păcii, la care au 
participat reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale, precum și 
ai unor organizații naționale din di
ferite țări.

A fost prezentă o delegație română 
condusă de Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului național pentru a- 
părarea păcii din Republica Socia
listă România.

în comunicatul difuzat presei se 
arată că, în cadrul reuniunii, s-a 
procedat la un schimb de informații 
privind activitatea organizațiilor in
ternaționale, regionale și naționale.

necesitatea respec- 
independenței și autonomiei 

recunoașterii 
și metodelor 

și domeniilor 
organizații.

GREVA MINERILOR BRITANICI

DE

• AVANTAJELE GRU
PEI DE SINGE ZERO. 
Din cercetările întreprinse timp 
de mai mulți ani la Institutul 
de genetică din Gottingen 
(R.F.G.) rezultă că persoanele 
cu grupa de singe zero (care 
prezintă o frecvență de 40 la 
sută) sint, în general, mai să
nătoase decît persoanele cu ce
lelalte grupe de sînge. Majorita
tea bolilor sint mai puțin 
frecvente la aceste persoane 
(exceptînd ulcerele stomacale 
și duodenale). Posesorii grupei 
zero au cu 60 la sută mai multe 
șanse decît ceilalți de 
vîrsta de 75 de ani.

a atinge

TERRA 
NATU- 
formată

• ARE OARE 
TREI SATELIȚI 
RALI ? ° exPeditie 
din cercetători polonezi, care au
plecat în Africa de vest, și-au 
propus o sarcină interesantă : 
verificarea afirmației astrono
mului polonez Kordylewski că 
Pămîntul ar avea... trei și nu o 
singură Lună.

Kordylewski afirmă că în ju
rul Terrei evoluează nu numai 
binecunoscutul astru al nopții, 
ci și alte două Luni, formate 
din pulbere, care sint aproxi
mativ de 10 ori mai mari decît 
satelitul natural cunoscut, dar 
au o densitate foarte mică.

Drept punct de observație a 
fost aleasă o regiune din Sa
hara de vest datorită cerului 
extrem de limpede și lipsei ori
cărei surse luminoase terestre 
care ar putea deranja observa
țiile.

★
DAMASC 11 (Agerpres). — Comu

nicate militare date publicității la 
Damasc informează că. în două rîn- 
duri. în cursul după-amiezii de du
minică, pe linia de încetare a focului 
siriano-israeliană de pe înălțimile 
Golan au avut loc dueluri de artile
rie între forțele israeliene și cele si
riene. Trupele israeliene au deschis 
focul, afirmă comunicatele, iar cele 
siriene au răspuns.

★
TEL AVIV 11 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar israelian a 
anunțat că, duminică după-amiază,

le dintre punctele care vor fi luate 
în dezbatere, între care trecerea în 
revistă a implicațiilor pe plan eco
nomic și diplomatic ale penuriei de 
țiței, identificarea de măsuri globale 
pentru conservarea resurselor de 
efiergie, asigurarea livrărilor de pe
trol la prețuri convenabile ambelor 
părți, investigarea, în mare, a unor 
noi alternative la combustibilii con
venționali, cooperarea internațională 
în domeniul cercetărilor și ' 
rii tehnologiilor folosirii de 
se de energie.

Presa americană critică 
de a se invita la această conferință 
doar statele occidentale industriali
zate. La lucrările conferinței ar fi 
trebuit să fie invitate, cu drepturi 
egale, toate statele exportatoare de 
petrol — apreciază ziarul „Washing
ton Star—News". Este criticat, de 
asemenea, faptul că statele în curs 
de dezvoltare nu au fost invitate la 
lucrări, arătînd că într-o asemenea 
compoziție este imposibil de ajuns 
la soluții general acceptabile în pro
bleme atît de importante ca cele ale 
energiei, care preocupă întreaga ome
nire.

dezvoltă- 
noi sur-

hotârîrea

Congresul Federației Sindicatelor 
din Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — La Hanoi 
s-au deschis, luni, lucrările congre
sului al III-lea al Federației Sindi
catelor din Vietnam, la care partici
pă peste 500 de delegați, reprezen- 
tînd pe cei 1 300 000 de membri ai 
sindicatelor, Sint prezente, de ase
menea, delegații ale unor organizații 
sindicale din aproane 30 de țări ale 
lumii. Sindicatele din țara noastră 
sint reprezentate de o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Constantin 
Mîndreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Congresul a fost deschis de pre
ședintele Federației Sindicatelor din 
Vietnam, Hoang Quoc Viet, care a 
mulțumit tuturor oamenilor muncii 
din R.D. Vietnam pentru munca pli
nă de abnegație pe care au depus-o 
in anii războiului și i-a chemat pe 
toți membrii sindicatelor să desfă
șoare pe scară și mai largă între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului de stat 
pe anul în curs.

A rostit, apoi, o scurtă cuvîntare 
președintele R.D. Vietnam, Ton Duc 
Thang, care a exprimat recunoștința 
pentru sprijinul și ajutorul acordate 
de popoarele din diferite țări po
porului vietnamez în lupta împotriva 
agresiunii americane.

Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, a prezentat raportul „Noua 
perioadă a revoluției și sarcinile 
sindicatelor". El a relevat că hotă- 
rîrile plenarei Comitetului Central 
al partidului reprezintă un program 
concret de acțiune pentru partid și 
pentru întregul popor în perioada ac
tuală în vederea refacerii și dezvol
tării accelerate a economiei în 1974— 
1975, pregătirii condițiilor pentru 
construcția desfășurată a socialismu
lui în anii următori. Vorbitorul a 
evidențiat că sarcina primordială a 
sindicatelor in etapa actuală constă 
în promovarea întrecerii socialiste 
pentru mărirea producției, pentru in-

deplinirea cu succes a hotărîrilor 
plenarei C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Congresul va dezbate raportul Co
mitetului Executiv al Federației Sin
dicatelor din Vietnam, prezentat luni 
de Nguyen Duc Thuan, secretar ge
neral al federației, va aduce modifi
cări la statut și va alege organele 
conducățoare ale federației. , . , s

LONDRA 11 (Agerpres). — In 
cursul zilei de luni, minerii greviști 
au continuat organizarea de pichete 
la fiecare dintre intrările In mină, 
în toate zonele carbonifere ale ță
rii. Ilustrind climatul general în care 
are loc această acțiune de amploare 
a oamenilor muncii britanici, lide
rul uniunii sindicale a minerilor din 
comitatul Yorkshire. Arthur Scargill, 
a declarat că este deosebit de sa
tisfăcut de sprijinul și înțelegerea 
manifestate de alte organizații sin
dicale.

• O FAMILIE NUME
ROASĂ trăie?te într-° mică 
localitate din apropierea capi
talei Braziliei. Căsătoriți în 
1935, soții Carnauba au avut 32 
de copii, dintre care 26 sint în 
viață. între timp, 9 din copiii 
acestora s-au căsătorit și au înte
meiat la rîndul lor alte familii. 
Fratele cel mai mare, Fermino 
— în etate de 37 de ani — are 
de pe acum 6 copii.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Fo?țele patriotice cam

bodgiene au b°mbardat- în 
cursul zilei de luni, cu proiectile 
grele de artilerie, pozițiile trupelor 
regimului de la Pnom Penh din di
ferite cartiere ale capitalei, provo
cînd pierderi grele inamicului.

I. B. Tito va vizita R.P. 
Ungară. A§en^ia Taniug anunță 
că, la invitația C.C. al P.M.S.U. și 
a Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia și președinte al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va face, în zilele următoare, o vizită 
de prietenie în Ungaria.

Deși ne aflăm în februarie, unii 
economiști consideră că abia acum se 
conturează mai exact perspectivele 
lui 1974. De ce ? Pentru că, după 
declanșarea crizei energetice din 
toamna anului trecut, au fost nece
sare cîteva luni pînă cînd mecanis
mele economice, financiare și mone
tare au asimilat noile date ale situa
ției, și-au adaptat ritmul la actualele 
condiții. „Dar dacă vizibilitatea este 
ceva mai bună, aceasta nu înseamnă 
că cerul este senin. Dimpotrivă, pla
fonul este atît de coborît incit deco
larea rămine dificilă". Această com
parație, împrumutată de un ziarist 
parizian din limbajul navigației ae
riene este destul de elocventă. Ea se 
întemeiază pe o serie de date care 
ilustrează consecințele vizibile sau 
previzibile ale scumpirii petrolului. 
Astfel, economiștii francezi constată 
acum efectele bănuite mai demult și 
anume : încetinirea ritmului de acti
vitate, mai ales în industria automo
bilului, în chimie și textile, ca prin
cipale ramuri beneficiare, direct sau 
indirect, ale produselor petroliere. 
Pentru Franța, costul suplimentar al 
hidrocarburilor va reprezenta o sumă 
cuprinsă între 5 și 7 miliarde de do
lari, în vreme ce rezervele totale in 
aur și devize se ridică la 8,5 mi
liarde.

Concomitent, piața internaționala a 
materiilor prime înregistrează aceeași 
tendință, mai puțin spectaculoasă, 
dar consecventă, fie că este vorba de 
alte surse de energie : gaze natura
le, cărbune, lignit, fie de metale fe
roase și neferoase etc.

„A sosit ceasul economiilor" — de
clara președintele Georges Pompidou 
in cursul unei festivități consacrate 
aniversării a 50 de ani de la înfiin
țarea camerelor agricultorilor. In a-

celași discurs, șeful statului francez 
a subliniat importanta agriculturii ca 
ramură producătoare de materii pri
me și a exprimat dorința ca un nu
măr cit mai mare de familii țără
nești să fie cointeresate în activita
tea agricolă. De asemenea, el a re
comandat organizațiilor agricole să 
facă un efort deosebit la export.

zervelor monetare. Tradusă in fapt 
printr-o ușoară devalorizare, a- 
ceastă nouă situație a francului 
facilitează exportul, în dezvoltarea 
căruia guvernul vede principala so
luție pentru echilibrarea balanței 
financiare. Considerînd exportul ca 
o prioritate a priorităților, ministrul 
economiei și finanțelor, Valery Gis-

ea

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

FRANȚA: Un „an economic44
de... 13 sau 14 luni?

Unii comentatori văd In aceste a- 
firmații rezultatul unor reflecții noi 
ale crizei de energie. Potrivit pre
viziunilor, reducerea ritmului de 
dezvoltare economică frînează anga
jarea de noi forțe de muncă in in
dustrie. în consecință, stabilizarea 
populației active în agricultură ar 
modera, într-o oarecare măsură, ci
fra previzibilă de șomeri.

Flotarea francului, adoptată de gu
vernul francez la 19 ianuarie, con
stituie una din măsurile menite să 
diminueze pe cit posibil eroziunea re-

card d’Estaing, a sugerat ideea ca 
anul 1974 să aibă... 13 luni, — 
respectiv să se obțină o pro
ducție suplimentară echivalentă cu 
o lună, destinată exportului. Ad- 
mițînd că acest surplus va putea fi 
obținut, producția realizată astfel nu 
va reuși să acopere totuși noile ne
cesități ale exportului. După cum 
constata ziarul „FRANCE SOIR“, ar 
fi necesară o a 14-a lună, intrucit ciș- 
tigurile suplimentare orovenite din 
exporturi ar trebui să se ridice in 
acest an. Ia 18 miliarde de franci.

„Această «a 14-a lună» va fi cu atît 
mai greu de realizat cu cît princi
palii noștri concurenți, R. F. Ger
mania, Italia, Marea Britanie, se 
află exact în aceeași situație ca și 
noi".

Analizînd condițiile în care debu
tează noul an, revista „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR" consideră că in 
1974 climatul social va înregistra o 
sporire a combativității muncitorești. 
Referindu-se la necesitatea redefini- 
rilor în domeniul politicii economice 
și sociale, revista scrie că „singura 
politică viabilă ar consta în dezvol
tarea selectivă a producțiilor și con
sumurilor care utilizează puțină e- 
nergie, reorientînd totodată tehnolo
gia și modul de viață. Dar aceasta 
ar presupune o planificare întemeia
tă pe o elaborare 
obiectivelor de plan.
Franța, 
tale, ne 
tuație".

într-o 
al P.C. 
va afecta, în primul rînd,masele popu
lare și subliniază posibilitatea de a se 
pune în aplicare o serie de măsuri 
pentru garantarea muncii și a puterii 
de cumpărare, împotriva creșterii pre
turilor și a inflației. Numeroși obser
vatori apreciază ci). în actualele con
diții, propunerile ' făcute de forțele 
stîngii vor găsi o și mai mare au
diență în mase. Programul comun de 
guvernămînt elaborat de partidul co
munist. partidul socialist și Mișcarea 
radicalilor de stingă oferă o serie 
de propuneri constructive atît în 
domeniul economic și financiar, cît 
și in domeniul social.

O reprezentativă selecție din 
literatura română contemporană 
a apărut In numărul pe ianua
rie—februarie al revistei „Sinn 
und Form", editată de Acade
mia de arte a Republicii Demo
crate Germane. Selecția este 
precedată de un cuvint intro- 

* ductiv semnat de Alexandru 
Philippide, in care se arată că 
inițiativa revistei „Sinn und 
Form" constituie „un bun exem
plu al contribuției importante pe 
care o aduce literatura pe plan 
internațional la apropierea între 
popoare" și că aceste scrieri 
„sint menite să contribuie la 
consolidarea relațiilor culturale 
dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă 
România și a prieteniei dintre 
cele două țări".

La Geneva au luat sfîrșit lu* 
crările celei de-a 6-a Conferințe 
muncitorești naționale a P.C. 
încheierea dezbaterilor, la care au 
participat peste 4 000 de delegați, a 
luat cuvîntul secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer.

Primul ministru al Libiei, 
Abdel Salam Jalloud, și-a încheiat 
vizita oficială în Polonia. Luni dimi
neață, în prezența primului minis
tru libian și a președintelui Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, a fost semnat un 
tratat cu privire la colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică dintre 
cele două țări, pînă în anul 1980.

Noul guvern al Voltei Su
perioare este alc^tuit din zece mi
litari și patru civili, relatează agen
țiile de presă. Președintele San- 
goule Lamizana își păstrează, ca și 
în cazul cabinetelor precedente, pos
tul de premier, primind totodată și 
portofoliul justiției.

Președintele Consiliului 
Republican al R.fl. Yemen, 
Abdul Rahman Iriani, a anunțat în
locuirea lui Abdallah al-Hajri în 
funcția de prim-ministru cu Hassan 
Makki, fost viceprim-ministru pen
tru problemele economice. în mesa
jul șefului statului nord-yemenit, 
adresat fostului premier, se mențio
nează că această remaniere este o 
urmare a hotăriril Consiliului Repu
blican, care prevede ca nici unul 
dintre membrii săi să nu mai exer
cite alte funcții.

Cerințe
!.I. In

• SOARELE IN AJU
TORUL GOSPODINE
LOR ? lncercînd să răspundă 
nevoilor acute de înlocuitori 
pentru sursele de energie tradi
ționale, specialiștii americani au 
pus la punct un încălzitor de 
apă pentru uz casnic, cu o ca
pacitate de 20 de litri, care 
funcționează pe baza energiei 
solare. Este suficient ca apara
tul umplut cu apă să fie expus 
timp de 2—3 ore la Soare pen
tru ca apa să se încălzească la 
temperatura de 60 grade C.

•TEATRU ANTIC LA
HERSON Vizitatorii Mu
zeului de istorie și arheologie 
din Herson, U.R.S.S., vor putea 
frecventa nu peste mult timp 
un teatru pe a cărui scenă au 
fost jucate, cu peste două mi
lenii în urmă, piesele drama
turgilor din epoca elenistică și 
unde aveau loc întreceri ale 
poeților și muzicienilor. Cu
noscutul cercetător sovietic 
O. I. Dombrovski a presupus 
de mult că în partea de sud a 
fostei colonii grecești antice 
Hersones se afla în secolele 
III—II î.e.n. un teatru în aer 
liber, iar săpăturile făcute de 
arheologi au confirmat ipoteza: 
au fost scoase la iveală ruinele 
unui amfiteatru cu peste 3 000 
de locuri.

După ce unul din sectoarele 
acestui teatru va fi reconstruit, 
vizitatorii muzeului vor putea 
asculta aici hexametrii antici 
care se recitau pe această scenă 
lirică cu milenii in urmă.

Paris

Si
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democratică a 
Or, atît in 

cît și în alte tari occiden- 
aflăm departe de această ti-

declarație a Biroului Politic 
Francez se arăta că penuria

Paul DIACONESCU
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în cadrul referendumului organizat sâptâmîna trecutâ în rîndul mem
brilor sindicatelor 'din serviciile publice, poștâ și transporturi din 
R. F. Germania 83,4 la sută pînă la 91,1 Ia sută din diversele categorii 
de salariați s-au pronunțat în favoarea unei greve în sprijinul reven
dicărilor lor. în urma votului, începînd de duminică seara, transpor
turile publice din numeroase orașe și centre populate ale R. F. Ger
mania nu au mai funcționat, ceea ce a produs, în cursul zilei de 
luni, perturbări în desfășurarea activității. Luni, alte și alte noi ramuri 
și activități deservite de funcționarii și muncitorii din serviciile publice 
au fost afectate de greve. în fotografie: o demonstrație a lucrători

lor din serviciile publice pe străzile Hanovrei

• „VICTORIA DIN SA- 
MOTHRACE" - INTAC
TĂ. Printre monedele care al
cătuiesc prețioasa colecție a 
unui numismat francez, pusă de 
curînd în vînzare, a fost desco
perită o piesă de aur din seco
lul III î.e.n., care o reprezintă 
pe Victoria din Samothrace. 
Statuia, una din cele mai re
numite din lume, adăpostită la 
Muzeul Luvru din Paris — că
reia din nefericire îi lipsesc 
capul și brațele — este repre
zentată pe această monedă in
tactă, în toată splendoarea ei. 
Zeița, al cărei cap este repro
dus în cele mai mici detalii, 
poartă în mîini o trompetă și 
un sceptru.

Recenta descoperire va pune 
desigur capăt controverselor 
arheologilor asupra înfățișării 
pe care o avea Victoria pe vre
mea cind era Intactă.

• RESTURILE MENA
JERE - BAROMETRU AL 
CONJUNCTURII 
NOMICE. Aceasta e 
împărtășită acum în 
Descreșterea resturilor ____
jere e o ilustrare a sporirii con
tinue a prețurilor, provocînd 
diminuarea puterii de cumpă
rare a oamenilor și, implicit, 
scăderea consumului casnic. 
Astfel, calculele au arătat că în 
districtul Oakland, 
chigan, cantitatea 
resturi menajere s-a micșorat, 
în numai trei luni, de la 660 de 
tone la 550 tone.

ECO-
opinia
S.U.A. 
mena-

statul Mi- 
zilnică de
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