
înscriind un bilanț bogat de rezultate pe planul colaborării politice, 

economice și culturale romano - libiene; proclamind principii 

fundamentale ale independenței națiunilor și destinderii internaționale

S-a încheiat vizita președintelui
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Întîmpinat cu deosebită căldură, stimă și cordialitate

Nicolae Ceausescu in Libia
Solemnitatea semnării Comunicatului comun 

și a Acordului general de colaborare

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a sosit ieri în Republica Liban

Primirea la Beirut — o elocventă mărturie a bunelor relații româno- 
libaneze — configurează auspicii favorabile adîncirii prieteniei reciproce, 

în interesul ambelor popoare, al cauzei progresului și păcii
Prima etapă a vizitei tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu în țări a- 
rabe prietene s-a încheiat cu 
succes. Rezultatele bune consem
nate la sfîrșitul celor două zile 
de convorbiri între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Moamer El 
Geddafi, de contacte cu factori de 
răspundere din Republica Arabă 
Libiana sînt reflectate în Comu
nicatul comun dat publicității. Ele 
confirmă importanța acestui nou 
act al politicii externe a Româ
niei, al cărei strălucit promotor 
este conducătorul partidului și sta
tului nostru. Cuvintele de caldă a- 
preciere la adresa sa rostite de 
șeful statului libian, manifestările 
de sinceră prietenie și stimă cu 
care a fost întîmpinat pretutin
deni au prefațat, ca să spunem 
așa, următoarele momente ale vi
zitei, care, după cum se știe, se 
desfășoară în Liban, urmînd să 
continue în Siria și Irak.

De fapt, încă din primele mo
mente ale sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Beirut, înal
tele onoruri cu care a fost întîm
pinat — aeroportul care a înăl
țat marele pavoaz al prieteniei 
româno-libaneze, străzile cu ghir
lande de steaguri românești 
și ale țării-gazdă, cu urări 
de bun venit în limba română, cu 
mari portrete ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — atestă în chip 
grăitor faptul că vizita președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei este socotită ca un moment 
de cea mai mare importanță pen
tru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare.

De la Tripoli pînă la Beirut, ae
ronava prezidențială a zburat timp 
de 3 ore și jumătate, timp în care 
a survolat întregul teritoriu al Li
biei, Egiptul, apoi Mediterana.

La aeroportul internațional 
Beirut, situat în imediata apro
piere a țărmului Mediteranei, au 
venit în întîmpi narea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înaltele oficia
lități ale țării-gazdă, în frunte cu 
președintele Republicii Liban, Su
leiman Frangieh. Sînt prezenți pre
ședintele Camerei deputaților, Ka-

DINEU OFICIAL OFERIT DE PREȘEDINTELE 
REPUBLICIILIDAN, SULEIMAN FRANGIEH, 

IN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Liban, 

Suleiman Frangieh, a oferit un di
neu oficial, în marele salon al Pa
latului Prezidențial de la Baabda, 
în onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Au participat președintele Ca
merei deputaților, președintele 
Consiliului de Miniștri, membrii

VIZITĂ
Tn cursul serii de joi, președin

tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită proto
colară președintelui Republicii Li
ban, Suleiman Frangieh.

Șeful statului român a fost în
soțit de Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Mircea 
Malița și Nicolae Doicaru, consi
lieri ai președintelui Consiliului de 

mei El Assad, președintele Consi
liului de Miniștri, Takieddine Solh, 
membri ai guvernului, comandan- 
tul-șef al armatei, generalul Iskan- 
dar Ghanem, alte personalități o- 
ficiale, membrii corpului diploma
tic, ziariști libanezi, corespondenți 
ai presei străine.

Se află prezent, de asemenea, 
ambasadorul României la Beirut, 
Mihai Levente, membri ai amba
sadei, cetățeni români care lu
crează în Liban în cadrul colabo
rării economice.

Aeroportul este împodobit sărbă
torește, cu drapele românești și 
libaneze. Terasele aeroportului sînt 
pline de locuitori ai capitalei li
baneze veniți să salute pe pre
ședintele român. Pe o pancartă e 
scrisă, în limba română, urarea : 
„Bine ați venit, domnule pre
ședinte !“.

Este ora 15,00. Escortat de o es
cadrilă de aparate de vînătoare cu 
reacție aparținînd apărării aeriene 
libaneze, avionul prezidențial își 
face apariția de deasupra mării, 
aterizînd, lin, pe pista de beton a 
acestui mare aeroport, denumit, 
pe bună dreptate, placă turnantă 
intercontinentală.

La scara avionului, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, este întîmpinat de pre
ședintele Republicii Liban, Sulei
man Frangieh, însoțit de președin
tele Camerei deputaților, Kamel 
El Assad, de președintele Consi
liului de Miniștri, Takieddine 
Solh, de ministrul afacerilor ex
terne, Fouad Haffah, de coman
dantul șef al armatei libaneze, ge
neralul Iskandar Ghanem, de 
membrii Comitetului de primire.

Cei doi președinți, care se în- 
tîlnesc pentru prima oară, își 
string mîinile cu căldură.

Personalitățile libaneze care îl 
însoțesc pe președintele Suleiman 
Frangieh sînt prezentate președin
telui Nicolae Ceaușescu. Apoi , îi 
sînt prezentate președintelui Re
publicii Liban personalitățile ro
mâne care-1 însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România : Cornel 

guvernului, comandantul-șef al 
armatei, membri ai Parlamentului, 
personalități ale vieții politice, 
economice, culturale, ofițeri supe
riori, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Beirut.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale române care II 
însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa oficială de

PROTOCOLARA
Stat, Mihai Levente, ambasadorul 
României la Beirut.

Au participat Takieddine Solh, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Liban, Fouad 
Ghosn, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Fouad Naffah, mi
nistrul afacerilor externe, dr. Aii 
Al Khalil, ministru de stat, și alți 
demnitari libanezi.

Cu acest prilej, președintele Re
publicii Liban, Suleiman Frangieh, 
a înmînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu „Ordinul Meritul Liba
nez" — cea mai înaltă distincție a 
Libanului acordată șefilor de stat. 

Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Mircea Malița 
și Nicolae Doicaru, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat.

Cei doi șefi de stat sînt conduși 
pe podiumul de onoare. Se into
nează imnurile naționale ale ce
lor două țări. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președin
tele Suleiman Frangieh trec apoi 
în revistă trupele aliniate pe ae
roport. Ostașii sînt îmbrăcați în 
uniformă de gală. Cei doi șefi de 
stat sînt însoțiți de generalul Is
kandar Ghanem, comandantul-șef 
al armatei libaneze.

După încheierea ceremoniei mi
litare, cei doi șefi de stat se în
dreaptă spre salonul de onoare al 
aeroportului, unde președintelui 
Nicolae Ceaușescu ti sînt prezen
tați membrii guvernului : Fouad 
Ghosn, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Bahige Takied
dine, ministrul de interne, Nasri 
Maalouf, ministrul apărării, Os
man Dana, ministrul sănătății, 
Edmond Rizki, ministrul educației 
naționale, Tony Frangie, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, Ka- 
zem El Khalil, ministrul justiției, 
Joseph Skaff, ministrul resurselor 
hidroelectrice, Albert Moukheiber 
și Aii Al Khalil.

Pentru a prezenta omagiul lor 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
numele țărilor pe care le reprezin
tă și cu care România socialistă 
are legături de prietenie și colabo
rare, au venit decanul corpului 
diplomatic, șefi de misiuni diplo
matice, alți membri ai corpului 
diplomatic, președintele munici
palității și guvernatorul orașului 
Beirut, înalți funcționari de stat, 
ofițeri superiori.

Cei doi șefi de stat iau loc în 
mașina oficială, escortată de mo- 
tocicliști. Coloana de mașini se 
pune în mișcare, pornind pe șo
seaua de la aeroport spre Palatul 
Prezidențial de la Baabda, reșe
dință a președintelui Nicolae 

prietenie în Liban și membri al 
Ambasadei române la Beirut.

înaintea începerii dineului, cei 
doi șefi de stat au primit omagiul 
invitaților, care i-au salutat cu 
deosebită cordialitate.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, președintele Suleiman 
Frangieh și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

V

Președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, a 
înmînat președintelui Suleiman 
Frangieh „Ordinul Steaua Repu
blicii Socialiste România" cl. I.

Cei doi șefi de stat s-au îmbră
țișat, s-au felicitat călduros. Ei au 
scos în evidență că înaltele dis
tincții constituie o expresie a bu
nelor relații româno-libaneze, a 
deosebitei considerații reciproce, a 
aportului la cauza păcii și colabo
rării internaționale.

Persoanele oficiale prezente au 
felicitat, la rîndul lor, pe cei doi 
președinți.

Ceaușescu în timpul șederii sale 
în Liban.

In momentul în care coloana 
ajunge în primul cartier al capi
talei, cetățenii aflați pe străzi a- 
plaudă și salută cu căldură pe 
șeful statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Se văd pretu
tindeni steaguri românești și liba
neze, așezate simbolic într-un sin
gur suport, pentru a marca prie
tenia și colaborarea dintre două 
țări și popoare. Mari lozinci în 
limba română salută sosirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu : 
„Bine ați venit, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu !“, „Cetățenii 
Libanului vă salută cu căldură !“.

Pe un mare panou se află por
tretul conducătorului României 
socialiste.

La sosirea aici, garda preziden
țială, în elegantele sale uniforme 
negre cu epoleți și eghileți argin
tii, prezintă armele, dîrfd onorul 
sub catargele înalte pe care sînt 
arborate drapelele de stat ale 
României și Libanului.

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui Consi

liului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene, colo
nel Moamer El Geddafi, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială 
în Republica Arabă Libiană, între 
12 și 14 februarie 1974.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
persoanele care-1 însoțesc au vizi
tat: Centrul universitar din Tripoli, 
Combinatul textil de la Zanzur, 
rafinăria „Zawia" și obiective șo- 
cial-culturale, unde au fost primiți 
cu simpatie și căldură, expresie a 
sentimentelor de prietenie și con
siderație pe care popoarele român 
și libian le nutresc reciproc.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Republicii 
Arabe Libiene au avut convorbiri 
oficiale, la care au participat :

Din partea română : Cornel Bur
tică, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Nicolae Doicaru, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Mircea Malița. consilier 
al președintelui Consiliului de Stat.

Din partea libiană : maiorul Ab
del Moneim El Houni, maiorul 
Mouktar Al Karawi, Abdel Ati Al 
Oubeidi, ministrul muncii, dr. Mo
hamed Ahmed Sherif, ministrul 
educației, Mohamed Ahmed El 
Mnakous, ministrul locuințelor și 
serviciilor publice, Abdel Fatah 
Al Naasi, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Na
jib El Shaibany, director în mi
nisterul Afacerilor Externe.

într-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
cei doi președinți au procedat la 
un schimb de păreri cu privire la 
relațiile bilaterale, la situația din 
Orientul Apropiat și din continen
tul african, în special, și la situa
ția internațională actuală, în gene
ral.

în domeniul relațiilor bilaterale, 
cei doi președinți au convenit asu
pra necesității continuării efortu
rilor pentru dezvoltarea legăturilor 
de colaborare între cele două țări, 
bazate pe interesele celor două po
poare prietene, și au căzut de a- 
cord să continue în viitor contac
tele și convorbirile dintre ei, cu 
convingerea că acestea corespund 
intereselor ambelor țări și popoa
re, cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Ei au hotărit stabilirea de rela
ții diplomatice intre Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Libiană la rang de ambasadă.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU
Tripoli, 14 februarie 1974.

Joi dimineața a avut loc, la Pa
latul Republicii1 din Tripoli, solem
nitatea semnării Comunicatului 
comun româno-libian și a Acordu
lui general de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Libiană.

Documentele au fost semnate de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și de 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Republicii 
Arabe Libiene, colonel Moamer El 
Geddafi.

La solemnitate au participat 
Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Mircea Malița și

în scopul dezvoltării relațiilor 
bilaterale, în timpul vizitei au fost 
semnate acorduri in domeniile eco
nomic, agricol și cultural.

Partea libiană a acordat o deose
bită importanță acestei vizite, pri
ma în istoria relațiilor româno- 
libiene, ea fiind rezultatul victoriei 
socialismului în România și al po
liticii de pace și colaborare cu po
poarele din întreaga lume ; precum 
și rezultatul politicii duse de Libia 
și de deschiderea pe care revolu
ția libiană de la 1 septembrie a 
produs-o asupra țărilor care luptă 
pentru întărirea păcii și înțelegerii 
internaționale.

Gei doi președinți au dat o înaltă 
apreciere spiritului de înțelegere, 
ca factor de cunoaștere și stabilire 
de legături între cele două țări și 
popoare.

Președintele Moamer El Geddafi 
și-a exprimat aprecierea față de 
vizitele efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în unele țări 
arabe, în vederea dezvoltării rela
țiilor României cu acestea, ca o ex
presie a sprijinului acordat de 
România țărilor arabe în lupta 
pentru întărirea independenței și 
suveranității lor naționale, împo
triva tuturor încercărilor imperia
liste, apreciate de cei doi pre
ședinți ca reprezentînd obstacole 
în calea luptei acestor popoare 
pentru progres social și construirea 
unei societăți echitabile și juste.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
informat pe președintele Moamer 
El Geddafi despre realizările ob
ținute de România în crearea unei 
industrii moderne, în dezvoltarea 
continuă a agriculturii, în înflorirea 
științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al poporului ro
mân, în îndeplinirea vastului 
program de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției, colonel Moa
mer El Geddafi, a informat despre 
principiile și scopurile revoluției 
populare și culturale care se des
fășoară în Republica Arabă Libiană 
pentru menținerea originalității na
ționale, democrate, juste.

Cele două părți, analizînd situa
ția din Orientul Apropiat, s-au pro
nunțat pentru aplicarea hotărîrilor 
O.N.U. De asemenea, au subliniat 
necesitatea recunoașterii dreptului 
la autodeterminare al poporului a- 
rab palestinean, în conformitate cu 
interesele sale naționale.

în cursul schimbului de păreri în 
legătură cu problemele situației in
ternaționale actuale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Moamer El Geddafi au subliniat cu 
satisfacție cursul pozitiv al vieții in
ternaționale și afirmarea tot mai 
puternică, in raporturile dintre sta
te, a principiilor: egalității depline în 
drepturi a tuturor statelor, indiferent 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

MOAMER EL GEDDAFI 

Nicolae Doicaru, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Au participat, de asemenea, ma
ior Mouktar Al Karawi, membru 
al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Mohamed Ahmed She- 
rif, ministrul educației, alte per
soane oficiale militare și civile li
biene.
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■ ALOCUȚIUNILE ROSTITE DE CEI DOI PREȘEDINȚI
■ PLECAREA DIN TRIPOLI ’

ACORD GENERAL 
de colaborare între 

Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Libiană

Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Libiană,

Pornind de Ia dorința de a ex
tinde și adinei in continuare rela
țiile prietenești de înțelegere, cola
borare și stimă reciprocă între cele 
două țări, între popoarele român și 
libian,

Subliniind importanța principiilor 
care trebuie să stea la baza relații
lor dintre state : independența și 
suveranitatea națională, egalitatea 
în drepturi, neamestecul in trebu
rile interne și avantajul reciproc ; 
reafirmind hotărirea lor de a le res
pecta și aplica neabătut in rapor
turile lor bilaterale,

Hotărite să sporească contribuția 
celor două țări Ia cauza păcii și 
securității internaționale, a progre
sului economic și social al tuturor 
popoarelor și a dezvoltării coope
rării intre state,

Reafirmind dreptul suveran al 
fiecărui stat de a pune în valoare 
resurselor și bogățiile naționale de 
care dispune în interesul propriului 
lui popor și necesitatea sporirii e- 
forturilor pentru a asigura un pro
gres mai rapid al economiilor Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Arabe Libiene,

Au hotărit să încheie prezentul 
Acord general de colaborare :

ARTICOLUL I
Cele două state semnatare ale 

prezentului acord vor extinde, în
tări și adinei relațiile lor de prie
tenie și colaborare în domeniile e- 
conomic, științific, tehnologic, cul
tural și alte domenii, în interesul 
popoarelor celor două țări.

ARTICOLUL II
Cele două părți vor favoriza dez

voltarea contactelor și a schimburi
lor de experiență între instituțiile 
și organizațiile din țările lor, in 
toate domeniile de activitate, in 
vederea unei mai bune cunoașteri 
reciproce și apropierii dintre po
poarele român și libian.

ARTICOLUL III

Cele două părți contractante vor 
incuraja și sprijini dezvoltarea re
lațiilor lor reciproce in domeniile

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

După semnare, cei doi președinți 
își string călduros mîinile, se feli
cită.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moamer El Gedda
fi rostesc apoi scurte alocuțiuni.

La încheierea solemnității, cei 
doi șefi de stat și-au oferit, unul 
altuia, daruri simbolice.

economic și tehnico-științific, pen
tru asigurarea utilizării depline a 
potențialului economiilor lor na
ționale.

Părțile au hotărit și au încheiat 
in acest scop următoarele acor
duri :

a. ACORD DE COOPERARE 
ECONOMICA ȘI TEHNICA IN 
DOMENIUL AGRICULTURII ;

b. ACORD DE COLABORARE 
ȘI COOPERARE ECONOMICA ȘI 
TEHNICA ÎN DOMENIUL PETRO
LIER ;

c. ACORD DE COOPERARE ÎN 
DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ;

d. ACORD DE COOPERARE ÎN 
DOMENIUL TRANSPORTURILOR 
FEROVIARE ȘI DRUMURILOR ;

e. ACORD PRIVIND LIVRAREA 
UNOR MĂRFURI ROMANEȘTI 
CĂTRE REPUBLICA ARABA 
LIBIANA.

Totodată, părțile au convenit în
ființarea de companii mixte, după 
cum urmează :

— Societate mixtă pentru pes
cuit și dezvoltarea producției 
de pește ;

— Societate mixtă pentru trans
porturi maritime ;

— Societate mixtă pentru repa
rații și construcții navale.

ARTICOLUL IV
Partea română va acorda șl tn 

viitor asistență tehnică de specia
litate pentru realizarea unor obiec
tive economice, elaborarea unor 
studii și proiecte privind dezvolta
rea economiei libiene sau a diferi
telor ramuri și sectoare de activi
tate, inclusiv pentru pregătirea ca
drelor naționale în vederea asigu
rării unei valorificări superioare a 
resurselor naționale ale Republicii 
Arabe Libiene.

ARTICOLUL V
Părțile contractante vor incuraja 

creșterea volumului și diversifi
carea schimburilor în domeniul 
comercial, pe bază de condiții re
ciproc avantajoase.

Cele două părți își acordă reci
proc clauza națiunii celei mai fa- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

MOAMER EL GEDDAFI
Președintele Consiliului 

Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene
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RĂSUNĂ VALEA
Ecoul chemării 

la întrecere socialistă
în abatajele Văii Jiului

Prezenji la fa fa locului, în abataje, trimiși speciali ai ziarului vor relata, în 
zilele următoare, despre entuziasta întrecere a minerilor din Valea Jiului, pentru 
mai mult cărbune, pentru o mai bună organizare, pentru o eficiență superioară 
a muncii, prezentînd, prin reportaje, inițiative și experiențe valoroase, rezultate deo
sebite, gînduri și proiecte de viitor ale colectivelor de mineri. Este o întrecere 
entuziastă, declanșată la chemarea minerilor din Vulcan, la care au răspuns minerii 
din întreaga țară, din dorința de a spori producția de cărbune, pentru a-și aduce 
din plin contribuția la progresul și prosperitatea patriei socialiste.

Vulcan. De la exploata
rea minieră de aici a por
nit chemarea la întrecere 
pe 1974 către toate unită
țile din industria carbo
niferă. Obiectivele prin
cipale ale ortacilor de la 
Vulcan : depășirea planu
lui de extracție cu 15 000 
tone cărbune, creșterea 
productivității muncii cu 
1.3 la sută peste sarcina 
planificată, sporirea vite
zei medii de avansare în 
abatajele-cameră cu 7 
metri liniari pe lună, rea
lizarea suplimentară a 
400 metri liniari la lucrări 
de pregătire, economisi
rea a 500 mc ma
terial lemnos, 210 tone 
combustibil convențional.
I 200 000 kWh energie e- 
lectrică ș.a.

Nu a trecut decit o lună 
și jumătate din acest an 
și angajamentele luate de 
minerii de la Vulcan se 
concretizează în rezultate 
deosebite : 9 000 tone căr
bune extras suplimentar, 
productivitatea muncii a 
crescut cu peste 4 pro
cente față de prevederi, 
înaintarea medie lunară 
in abatajele cameră a 
sporit față de pian cu
II metri liniari ; numai 
în luna ianuarie, lucrările 
suplimentare de pregătire 
au totalizat 60 metri li
niari ; s-au economisit 
240 mc lemn și peste 
100 000 kWh energie elec
trică.

Se poate spune, deci, că 
minerii de la Vulcan 
sint deciși să fie primii 
și la ora bilanțului final.

— Cine este acela care, 
chemînd la întrecere, să 
nu dorească victoria — ne 
spunea ing. Emil Muru, 
directorul Exploatării mi
niere Vulcan. Chemarea 
pe care am lansat-o se 
bazează pe două elemen
te hotăritoare : pe de o 
parte, pe rezultatele bune 
obținute în 1973, iar pe 
de altă parte, pe amplul

program de măsuri teh- 
nico-organizatorice și po
litico-educative.

Cele 9 000 tone cărbune 
extrase în plus in prime
le 45 de zile din '74 se 
datoresc măririi cu 110 
metri liniari a liniei ac

le remarcabile obținute 
pînă acum se datoresc, in 
măsură covîrșitoare, at
mosferei de emulație, 
spiritului de inițiativă și 
răspundere care, dacă și 
pină acum erau caracte
ristice minerilor, odată cu

Trimișii speciali ai „Scinteii" 

relatează azi despre rezultatele 

obținute de inițiatorii întrecerii, 

minerii de la Vulcan

tive de front, sporirii ca
pacității de extracție a 
puțurilor, creșterii pro
ductivității muncii. La 
rîndul său, randamentul 
muncii a atins un nivel 
net superior angajamen
tului prin extinderea 
fluxului de transport cu 
benzi, adoptarea unor noi 
tehnologii în abataje
le frontale, înlocuindu-șe 
metoda de exploatare 
prin pușcare cu utili
zarea combinelor de tă
iere. Exemplele ar putea 
continua ; fiecare din ele 
și toate la un loc eviden
țiază cu tărie dorința mi
nerilor de a da țării mai 
mult cărbune, de calitate, 
în condițiile unei eficien
te economice superioare.

Dar, așa Cum s-a des
prins din convorbirile cu 
Gheorghe Săcăluș, secre
tarul comitetului de par
tid, Virgil Cazan, secre
tarul comitetului U.T.C., 
cu minerii șefi de bri
găzi Vespasian Catană, 
Petrișor Florea, Dumitru 
Sănăuțeanu ș.a., dincolo 
de aceste măsuri tehnico- 
organizatorice, rezultate

declanșarea întrecerii din 
acest an s-au amplificat, 
au dobîndit un rol pri
mordial. Firesc, in aseme
nea condiții, din rindul 
minerilor au apărut ini
țiative valoroase, cu ră
sunet și largă aplicabili
tate : „Sarcinile lunare 
de plan îndeplinite cu 3 
zile mai devreme", „Su
plimentar — două cîm- 
puri pe schimb, aripă și 
lună", „Să lucrăm o zi pe 
lună cu energie electrică 
economisită". La Vulcan 
s-au și înregistrat pri
mele recorduri : 11 to
ne cărbune pe post 
in abatajele frontale 
a extras brigada lui 
Consțantin Ciobănoiu ; 
200 metfi liniari a avan
sat într-o lună brigada 
condusă de Petru Ailin- 
căi. El este însă „talo- 
nat“ îndeaproape de mi
nerii lui Szabo Balasz. 
Deocamdată sînt recor
duri pe mina Vulcan, dar 
se așteaptă o replică 
deosebit de puternică din 
partea minerilor de la 
Lupeni, Uricani, Lonea, 
Paroșeni, din întreaga

Vale a Jiului — și nu 
numai de aici.

Prin asethenea reali
zări. in anul acesta, pe 
ansamblul minei Vulcan, 
producția zilnică de căr
bune extras va fi mai 
mare cu 1 300 tone decit 
realizările medii zilnice 
din anul trecut. Tot aici 
— menționind perioadele 
de comparație — produc
tivitatea muncii pe post 
crește cu aproape o ju
mătate de tonă cărbune.

Demarajul bun în în
trecere al minerilor de 
Ia Vulcan are toate șan
sele să se accelereze. O 
garanție in acest sens o 
reprezintă acțiunile ener
gice, de largă cuprindere, 
care se întreprind acum 
in mină. Este vorba, 
printre altele, de reali
zarea unui nivel de pre
gătire a activității care 
să asigure o creștere cu 
100 tone cărbune a pro
ducției zilnice, de spori
rea la peste 50 la sută a 
volumului de lucrări me
canizate — de la tăierea 
cărbunelui în abataje și 
pînă la transport —. de 
punerea în funcțiune a 
unei mașini de extracție 
automatizată de mare ca
pacitate, de stabilirea în 
continuare a noi puncte 
de aprovizionare cu ma
teriale, utilaje și piese de 
schimb ș. a. Tocmai a- 
ceste considerente au de
terminat ca, de pe acum, 
să se întrevadă că. aici, 
la Vulcan, angajamentul 
anual va fi realizat inte
gral în primul semestru, , 
urmind a fi' reînnoit in 
cea de-a doua parte a 
anului, în cinstea celor 
două mari evenimente 
din viața poporului nos
tru — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al 
partidului.

Următoarea relatare — 
de la .minerii din Lonea.

Dan MATE ES CU 
Sabin IONESCU
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CATEDREI UNIVERSITARE - UN ROL MAI ACTIV 
IN FORMAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE A STUDENȚILOR

In lumina cerințelor programului 
ideologic al partidului, în cadrul 
Centrului universitar București s-a 
acționat, în ultimii ani, cu perseve
rență pentru transpunerea în viață 
a ideii după care educația studenți
lor se realizează în primul rind în 
și prin procesul de invățămînt, fie
care disciplină universitară trebuind 
să aducă, prin toate formele activi
tății didactice, o contribuție crescin- 
dă la formarea conștiinței socialiste 
a tineretului studios.

Pornind de la documentele plena
rei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, de la programul de per
fecționare multilaterală a invățămin- 
tului superior, formulat de tovarășul 
NicolSe Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la ședința Consiliului învăță- 
mîntului Superior din luna iulie a 
aceluiași an și dezvoltat, apoi, în 
alte cuvîntări, comitetul de partid al 
centrului universitar a făcut din 
amplificarea valențelor educative ale 
procesului didactic o problemă car
dinală a muncii de partid. în mod 
practic, aceasta și-a găsit expresie 
într-o mare varietate de acțiuni, 
dintre care menționăm : dezbateri 
metodologice privind modalitățile de 
accentuare a funcției politico-educa- 
tivă a procesului de învățămint ; in
troducerea în toate facultățile a prac
ticii analizei 'conținutului educativ al 
cursurilor ; inițierea unor analize pe 
această linie de către comitetele de 
partid — adesea împreună cu consi
liile profesorale sau senatele univer
sitare — și dezbaterea concluziilor in 
plenare ale comitetelor de partid ; 
dezbaterea problematicii politico- 
educative a procesului didactic în 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază etc.

Concluziile rezultînd' din aceste a- 
nalize și dezbateri, din controlul 
efectuat de organizațiile de partid 
din instituie au reliefat progrese 
evidente în exercitarea rolului for
mativ al procesului de invățămînt. 
Totodată insă a reieșit că in multe 
facultăți preocupările de fond ale 
consiliilor profesorale pe această li
nie s-au oprit adesea la nivelul bu
nelor intenții. Nu se acordă încă, 
pretutindeni, atenția cuvenită faptu
lui că fructificarea valențelor educa
tive ale procesului didactic reclamă 
o continuă creștere a nivelului de 
pregătire politico-ideologică. Acest 
lucru își găsește reflectarea în 
insuficienta preocupare a organe
lor de partid, a senatelor și con
siliilor profesorale pentru a iniția 
forme și acțiuni variate, eficiente,

mai ales la nivelul catedrelor, meni
te să ajute cadrele didactice în apro
fundarea sistematică a problematicii 
filozofice, sociologice, etice și social- 
politice actuale. Se impune consta
tarea că „celula" de bază a edificiu
lui universitar — catedra — aduce 
in acest sens, in multe cazuri, o con
tribuție sub nivelul posibilităților și 
exigențelor actuale ■— mâi ales în ce 
privește funcția de for și cadrul de 
dezbateri ideologice sistematice, 
strîns legate de implicațiile so
ciale ale disciplinelor de specia
litate, de problematica filozofică 
și social-politicâ cu care se con
fruntă lumea de astăzi. Iată de 
ce, pornind de la marea răspundere

cru își găsesc reflectarea în ten
dințe îngust scientiste, de neabor- 
dare deschisă, aprofundată a impli
cațiilor ideologice și politice ale 
disciplinelor etc. întîlnite în pre
darea unor cursuri. De pildă, la 
unele cursuri de specialitate din 
institutele de Învățămint tehnic se 
consideră că sarcinile educative au 
fost îndeplinite dacă s-au prezentat 
unele date privind realizările din 
domeniul respectiv din țara noastră; 
lipsește de multe ori o analiză te
meinică a implicațiilor dezvoltării 
științei și tehnicii contemporane, a 
mutațiilor produse de revoluția 
științifico-tehnică în statutul știin
ței, în raporturile sale cu societatea,

DIN EXPERIENȚA COMITETULUI DE PARTID 
AL CENTRULUI UNIVERSITAR BUCUREȘTI

care revine în acest sens catedrei, 
considerăm că ar fi poate cit se poa
te de util de a se reconsidera sau 
reexamina — prin prisma .acestei 
necesități — sarcinile ce incumbă 
atit șefului de catedră, cit și orga
nismelor colective de conducere — 
senatele și consiliile profesorale — 
care îndrumă și controlează activi
tatea catedrelor.

Experiența acumulată de un șit 
de facultăți ilustrează convingător 
că intensificarea vieții ideologice a 
catedrelor reprezintă una dintre 
principalele modalități menite să 
stimuleze cadrele didactice la o 
muncă personală asiduă în vederea 
îmbunătățirii sub toate aspectele a 
conținutului activității didactice și 
să creeze, totodată, în facultăți acea 
efervescență ideologică creatoare, 
atît de fertilă pentru perfecționarea 
vieții universitare.

Mențlonînd progresele realizate 
mai ales în ultimul timp în acest do
meniu,. ca și răspunderea cu care în 
unele facultăți a fost elaborat pro
gramul de dezbateri pentru acest, an 
universitar, e necesar să subliniem, 
totodată, că la unele catedre se ma
nifestă încă insuficientă inițiativă, 
neexcluzîndu-se chiar manifestări 
de formalism în stabilirea tematicii 
dezbaterilor, paralel cu tendința de 
a aștepta în mod pasiv recomanda
rea de teme. Asemenea stări de lu-

cu structurile politice, cu filozofia 
și ideologia, în genere. Sau, de pildă, 
la Institutul medico-farmaceutic, cu 
toate progresele realizate privind 
sporirea valențelor educative ale 
multor discipline de profil, proble
matica socială, umanistă, a profesiei 
de medic continuă să se afle încă de 
multe ori la periferia procesului di
dactic. Deși la universitate și insti
tutele de artă se constată o învio
rare a vieții ideologice a catedrelor, 
în unele colective se resimte acut 
nevoia unor confruntări teoretice 
(de pildă, catedra de pedagogie de 
la universitate), iar la o serie, de 
discipline umaniste se mai manifestă 
adesea un insuficient discernămint 
critic față de diferitele curente de 
idei, impunindu-se, totodată, o com
bativitate mereu sporită față de ori
entările ideologice străine.

Apare necesar ca, după lncetățe- 
nirea practicii analizei diferitelor 
cursuri, potrivit criteriului unitar al 
valorii lor științifice și ideologico- 
educative, să facem pasul următor : 
pe baza concluziilor care se desprind 
din analizele efectuate să se elabo
reze, pentru fiecare catedră în parte, 
sau pe catedre înrudite ca speciali
tate, programe anuale de dezbateri 
ideologice, care să fie aprobate de 
consiliile profesorale ale facultăților.

Rolul primordial al catedrelor în 
acest sens decurge din faptul că ele

reprezintă cel mai potrivit cadru 
organizat pentru : desfășurarea unor 
dezbateri in care să poată fi enun
țate soluții pentru optimizarea or
ganizării diferitelor domenii ale vie
ții noastre sociale ; discutarea ope
rativă a noilor documente de partid 
și de stat, aprofundind semnifica
țiile și implicațiile acestora și sta
bilind modul cum să fie Integrate 
in procesul didactic ; sprijinirea for
mării — ca specialiști și ca educa
tori — a tinerelor cadre universi
tare.

Militînd cu consecvență pentru 
dezvoltarea vieții ideologice a cate
drelor, comitetul de partid al cen
trului universitar ește hotărît să 
combată cu intransigență orice ma
nifestări de improvizație, formalism 
sau festivism, care nu ar putea avea 
decit efecte negative asupra acestei 
componente importante a vieții uni
versitare. Așa cum subliniază condu
cerea partidului, avem nevoie nu de 
dezbateri de dragul dezbaterilor, nu 
de sporirea numărului ședințelor de 
catedră său de prelungirea duratei 
lor spre a se putea raporta îndeplini
rea „sarcinii trasate", ci de a da și 
mai multă substanță vieții de cate
dră (care astăzi, în multe cazuri, se 
rezumă la chestiuni cu caracter or- 
ganizatoric-administrativ) și a face 
din dezbaterile ideologice, bine or
ganizate și pregătite, o pîrghie im
portantă de îmbunătățire continuă a 
conținutului învățămfntului, de am
plificare a funcțiilor sale instructiv- 
educative. Vom acorda în acest sens 
un sprijin metodologic concret se
natelor. consiliilor profesorale, con
ducerilor catedrelor ; intenționăm ca, 
la sfirșitul lunii februarie, să orga
nizăm, la nivelul Centrului univer
sitar, o consfătuire de lucru cu șefii 
de catedră.

Sîntem convinși că activizarea 
substanțială a dezbaterilor ideolo
gice în cadrul catedrelor va contri
bui într-o măsură considerabilă la 
aprofundarea creatoare, în strînsă 
legătură cu profilul specialității, de 
către toate cadrele didactice, a con
cepției materialist-dialectice și isto
rice despre natură și societate, a bo
găției de idei cuprinse în programul 
P.C.R. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, ceea ce 
va fi de natură să contribuie la 
creșterea continuă a rolului formativ 
al învățămîntului superior.
Prof. univ. dr. Ion REBEDEU 
secretar al comitetului de partid 
al Centrului universitar București
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LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER DIN TÎRGOVIȘTE !
------ - --------- ----«-------------- -a---------------------------- --------------------------- - .. , . î

Preocupare stăruitoare pentru modernizarea producției j
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Materializarea unor importante 
fonduri de investiții a transformat, 
în ultimii ani, întreprinderea de u- 
tilaj petrolier din Tirgoviște într-o 
unitate economică puternică, mo
dernă. Producția anului 1949 se 
realizează, în prezent. în numai 14 
zile. Colectivul de muncă al între
prinderii a asimilat și introdus in 
fabricație, in ultima vreme, noi ti
puri de instalații. Ca urmare, 
în nomenclatorul de fabricație,

ponderea produselor noi și mo
dernizate se apropie, în acest 
an.de 60 la sută. Anul 1974 •— după 
cum apreciază tovarășul Aurel Co- 
dreanu, inginer-șef de concepție 
al întreprinderii — este un an de 
virf in modernizarea și asimilarea 
de noi produse, între care instala
ții de intervenție și remorci de 
mare tonaj. Devenind al doilea 
principal furnizor de utilaj petro
lier al țării, după „1 Mai" Ploiești,

întreprinderea tîrgovișteană își ex
portă produsele în numeroase 
țări ale lumii. Iată, patru imagini 
surprinse într-o zi obișnuită de lu
cru : foto-1 : lăcătușii GHEORGHE 
VOINOIU și VICTOR N*ICA  exe
cută montarea instalațiilor pentru 
prospecțiuni geologice ; foto-2 : 
GHEORGHE CONSTANTIN și A- 
LEXANDRU MĂRGĂRIT lucrea
ză la centrarea tobei de foraj pe 
remorcă a instalației de forat pen-

tru apă ; foto-3 : instalația de in
tervenție și punere in producție 
pentru sonde ; foto-4 : lăcătușii AU
REL PRAȚA și GHEORGHE MI- 
HALACHE verifică, robineții de re
glaj destinați industriei chimice și 
petroliere.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scinteii”

Foto : S. Cristian

Pregătirea campanie[ de primăvara m județu[ Poți

BUNA ORGANIZARE CÎȘTIGĂ TEREN
Campania agricolă de 

primăvară trebuie să gă
sească toate cooperativele 
agricole bine pregătite in 
ce privește organizarea 
muncii. In acest context, 
important este ca în fieca
re fermă, brigadă sau echi
pă. cooperatorii să știe su
prafețele pe care vor mun
ci, producțiile prevăzute a 
se obține, mijloacele de 
care vor dispune. In coope
rativele agricole din jude
țul Dolj, în adunările gene
rale în care s-au dezbătut 
și aprobat indicatorii de 
plan pe 1974 au fost căuta
te și cele mai bune soluții 
pentru organizarea produc
ției și a muncii. Pornind de 
la experiența acumulată a- 
nul trecut, in acest an 
s-au extins suprafețele 
care sînt lucrate în acord 
global, iar numărul fer
melor a crescut la 645, ce
le mai multe din ele fiind 
specializate in producerea 
cerealelor și plantelor teh
nice, semințelor, legume
lor. De asemenea, in zoo
tehnie au fost create noi 
ferme specializate in creș
terea vacilor cu lapte, tau
rinelor la îngrășat, porci
nelor. In ancheta de față 
am urmărit cum sînt pre
gătite formațiile de muncă

pentru a începe lucrările 
agricole de primăvară.

La această dată, in ma
joritatea cooperativelor a- 
gricole din județ, fermele 
și brigăzile sînt, în gene
ral, pregătite pentru a în
cepe bătălia recoltei anu
lui 1974. „Cred că cel mai 
bun exemplu ii constituie 
stadiul lucrărilor care se 
execută in această perioa
dă — ne spunea ing. Dan 
Lupu, președintele coope
rativei agricole Cetate. Aș 
vrea să menționez, in pri
mul rind, că întreaga su
prafață arabilă, planta
țiile de vii și pomi sint 
lucrate în acord global. 
In prezent, circa 600 de 
cooperatori din fermele de 
cîmp știu exact care sînt 
parcelele pe care vor lu
cra anul acesta, cu ce vor 
fi însămînțate și ce pro
ducții trebuie să obțină. 
Ne străduim ca toate for
mațiile de muncă să obți
nă recolte la nivelul celor 
fruntașe. De ce spun acest 
lucru ? Anul trecut, pe 
1 030 ha am realizat 6150 
kg porumb boabe la hec
tar, in condiții de neiriga- 
re. Dar pe circa 400 ha, 
care au fost fertilizate cu 
gunoi de grajd, am obți
nut aproape 8 000 kg po

rumb boabe la hectar. Sti
mulați de aceste rezultate, 
imediat după adunarea ge
nerală în care au fost a- 
nallzate sarcinile de plan 
pe acest an, cooperatorii 
ne-au cerut să încheiem 
contractele-angaj ament și 
să le repartizăm suprafe

vidual și pe grupe de fa
milii, s-au alcătuit forma
ții de muncă de cite 8-10 
cooperatori care fertili
zează terenul prin rota
ție. Cooperatorii au trans
portat din gospodăriile 
personale circa 600 tone 
gunoi de grajd, iar din

• SE EXTINDE ACORDUL GLOBAL • AU 
FOST CREATE NOI FERME SPECIALIZATE
• FORMAȚII MIXTE DE COOPERATORI Șl

MECANIZATORI

țele de teren pentru a pu
tea trece la fertilizarea 
lor".

Dorința cooperatorilor de 
a-și cunoaște „locul de 
muncă", așa cum se spune 
în toate sectoarele de ac
tivitate, este firească. Ba
zele viitoarelor recolte se 
pun acum și pentru aceas
ta se muncește intens. La 
cooperativa agricolă din 
Cetate, zilnic se transpor
tă în cîmp gunoiul de 
grajd cu 18 autocamioane. 
3 tractoare cu remorci și 
20 de atelaje. Deși acor
dul global se aplică indi

cele două ferme zootehni
ce — peste 1 500 tone.

Aplicarea acordului glo
bal pune mult mai bine în 
valoare experiența, pre
gătirea profesională a co
operatorilor. Anul acesta, 
la cooperativa agricolă din 
Radovanu, plantațiile de 
viță de vie și pomi fruc
tiferi sînt lucrate pentru 
prima dată în acord glo
bal. întreaga suprafață a 
fost repartizată unei echi
pe de 30 dc cooperatori cu 
experiență, care vor efec
tua toate lucrările : tăie
rile, copcitul, cirnitul, stro

pirile etc. Ce avantaje de
curg de aici ? După cum 
ne relata ing. Ion Cioba
nii, președintele cooperati
vei, niciodată plantațiile de 
vii și pomi nu au fost în
grijite atît de bine ca anul 
acesta. In vie se lucrează 
intens pentru înlocuirea 
spalierilor de lemn cu al
ții din beton, se verifică 
sistemul de susținere. De 
asemenea, in plantația de 
pomi s-au terminat tăieri
le de curățire și fructifi
care, lucrări, complet negli
jate în ultimii ani. Pentru 
sporirea producțiilor s-au 
administrat. la fiecare pom 
în parte cite 8-10 kg băle
gar de oi, iar terenul din 
jurul tulpinilor a fost des
fundat cu cazmaua.

Mai mult decît în tre
cut, s-a acordat o atenție 
deosebită constituirii for
mațiilor mixte de mecani
zatori și cooperatori. „O 
anumită experiență avem 
încă de anul trecut — ne 
spunea Vlad Dragomir, 
inginerul șef al cooperati
vei agricole din Băilești. 
Fiind insă la început, din 
cele două formații înfiin
țate, numai una s-a men
ținut pînă la sfîrșit. Anul 
acesta am stabilit să al

cătuim 6 astfel de forma
ții. Fiecare din ele va fi 
alcătuită dintr-un mecani
zator și 6 cooperatori, care 
vor lucra 50 ha cu porumb, 
25 ha cu floarea-soarelui și 
25 ha cu soia. In condițiile 
realizării producțiilor pla
nificate, potrivit tarifelor 
de plată pe care le-am cal
culat, fiecare . cooperator 
din formație va cîștiga 
13 200 lei, din care 10 200 
lei în bani. 1 172 kg grîu 
și 1 283 kg porumb. Tot
odată, am alcătuit tarife 
de plată și pentru mecani
zatori, fiecare urmind să 
încaseze 4 600 lei in bani 
și produse.

Desigur, organizarea for
mațiilor de lucru — ca nu
măr de mecanizatori și co
operatori, ca suprafețe re
partizate — diferă de la o 
unitate la alta. La sfirși- 
tul anului, în fiecare uni
tate se va vedea dacă s-a 
găsit cea mai bună formă 
de organizare. Esențialul 
acum, in pragul campaniei 
agricole, este să se asigu
re toate condițiile necesa
re pentru începerea neîn- 
tirziată a lucrărilor în 
cîmp.

Ion TEODOR 
Nistor TUICU

SE ANUNȚĂ UN SEZON BOGAT iN TURISMUL BIHOREAN
Oficiul județean de turism Bi

hor, in subordinea căruia func
ționează și renumitele stațiuni 
Felix, Stina de Vale și Ținea, 
precum și complexe hoteliere 
moderne constituind tot atîtea 
puncte de mare atracție pentru 
turiștii din țară și din străină
tate, a incheiat anul 1973 cu un 
bilanț rodnic la toate activită
țile de bază. Planul pe primii 
trei ani ai cincinalului s-a rea
lizat cu 75 de zile mai devreme, 
iar planul valoric a fost depășit 
cu aproape 8 milioane lei. După 
cum am aflat de la directorul O- 
ficiului județean de turism Bihor, 

. tovarășul loan Moga, rezultatele 
de anul trecut, precum și pre

gătirile temeinice făcute încă 
din ultimul trimestru al acestuia 
au conștituit bază sigură pentru 
ca in anul 1974 să se obțină 
realizări și mai importante. Ast
fel, in luna ianuarie s-au depă
șit toți indicatorii planului, des- 
chizind sezonul turistic interna
țional incă la data de' 2 ianua
rie, cu 3 luni mai devreme de
cit in 1973, fapt care anunță un 
bogat sezon turistic intern și 
internațional, atît în stațiunea 
Felix, cit și lâ Stina de Vale și 
Ținea.

Dumitru GÂȚA
corespondentul „Scinteii'
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ACȚIUNI DE CONSERVARE Șl DEZVOLTARE 
A FONDULUI FORESTIER BĂCĂUAN

Apărarea, conservarea și dez
voltarea fondului forestier, pre
cum și valorificarea cît mai ra
țională a materialului lemnos 
constituie o preocupare perma
nentă a silvicultorilor din ca
drul Inspectoratului județean 
Bacău. Pe masa de lucru a in- 
ginerului-șef Costică Arhip am 

i văzut un plan de măsuri con- 
’ crete în acest scop, care au și 

început să prindă viață. La o- 
coalele silvice Dărmănești, Tg. 
Ocna, Oituz, Mînăstirea Cașin, 
Livezi, silvicultorii amenajează 
locurile destinate amplasării 
mâSei lemnoase și evacuează 
doboriturile pentru a evita in
festarea pădurilor și deprecierea 
lemnului, în circa 40 parchete 
de exploatare au fost organizate 
echipe speciale care controlea-

ză modul cum decurg lucrările 
și .veghează la valorificarea 
completă și superioară' ă fiecă
rui buștean. Pentru evitarea 
incendiilor au fost organizate 
acțiuni speciale de patrulare, 
'■ontrol și supraveghere.

Măsurile de apărare și con
servare sint însoțite de cele re
feritoare la dezvoltarea fondu
lui forestier. Numai în acest an 
vor fi împădurite aproape 2 400 
hectare teren, din care 80 la 
sută cu rășinoase. în acest scop, 
la toate cele 14 ocoale silvice 
se fac intense pregătiri pentru 
ca imediat ce timpul va permite 
să se înceapă campania de îm
păduriri.

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii1
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ÎNCHEIEREA vizitei președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU IN LIBIA

PLECAREA DIN TRIPOLI
Joi dimineața, după încheierea 

solemnității semnării Comunicatului 
comun româno-libian ti a Acordului 
general de colaborare dintre cele 
două țări, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției, colonel 
Moamer El Geddafi, părăsesc Pala
tul Republicii — reședința ce i-a fost 
rezervată înaltului oaspete român in 
timpul vizitei oficiale în Libia — în- 
dreptîndu-se spre aeroportul inter
național Tripoli.

Pe aeroport, pavoazat cu drapelele 
de stat ale României și Libiei, se 
află, pentru a-și lua rămas bun de 
la președintele Nicolae Ceaușescu și 
de la persoanele oficiale române care 
îl însoțesc : lt, colonel Abu Bakr 
Yunis Jaber, maior Mouktar Al 
Karawi, membri ai Consiliului Co
mandamentului Revoluției, membri 
ai guvernului, personalități militare 
și civile, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Tripoli.

Sînt prezenți, de asemenea, mem
brii Misiunii economice române din 
Tripoli, tehnicieni și specialiști ro
mâni care lucrează în Libia, în ca
drul acordurilor de cooperare dintre 
cele două țări.

Se intonează Imnurile de stat ale 
României și Libiei, în timp ce, în 
semn de salut, sînt trase salve de 
artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare formată din militari 
în ținută de gală.

La scara avionului, președintele 
Moamer El Geddafi își ia un călduros 
rămas bun de la șeful statului ro
mân.

La ora 11,30, aeronava preziden
țială decolează, lndreptîndu-se spre 
Beirut.

Astfel se încheie, cu rezultate 
deosebit de fructuoase, vizita oficială 
a președintelui Nicolae Ceaușescu In 
Libia — prima etapă din călătoria sa 
într-o serie de țări arabe. Prin pri
mirea călduroasă făcută de poporul 
libian înaltului oaspete român, prin 
dialogul constructiv, cordial și prie
tenesc dintre șefii de stat ai celor 
două țări, prin conținutul și impor
tanța documentelor semnate cu acest 
prilej, vizita deschide perspective 
dintre cele mal favorabile dezvoltă
rii ascendente, pe multiple planuri, 
a relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

Această vizită reprezintă încă un 
succes al politicii externe a Româ
niei, al inițiativelor personale ale 
șefului statului român, de promovare 
a unor largi relații de prietenie și 
conlucrare cu statele arabe, cu toate 
țările lumii, în interesul prieteniei și 
colaborării intre națiuni, al cauzei 
destinderii, progresului și păcii in 
lume,

★
Presa libiană a continuat să acorde' 

largi spații vizitei pe care a intre- 
prins-o în Libia președintele Consi
liului de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Ziarele „Al Fadjr al Djadid", „Al 
Râie" și „Al Balagh" publică nu
meroase informații și reportaje in 
care relevă contribuția deosebită a 
acestui eveniment la mai buna cu
noaștere reciprocă a celor două po
poare, la dezvoltarea colaborării 
intre ele pe cele mai diverse planuri. 
Ziarele subliniază că, în ciirșul con
vorbirilor oficiale, a fost acordată o 
atenție deosebită promovării cooperă
rii româno-libiene pe planurile eco
nomic, tehnic, științific și cultural.

„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
scrie ziarul „Al Râie", și-a exprimat, 
în cursul vizitei la Universitatea din 
Tripoli, aprecierea sa pentru dezvol
tarea invățămintului în Libia șl a 
subliniat necesitatea extinderii co
laborării între instituțiile de învăță- 
mint din România și Libia".

Ziarele „Al Fadjr al Djadid" și „Al 
Balagh" remarcă locul important re
zervat în timpul discuțiilor diverse
lor probleme ale cooperării economi
ce și tehnice.

„Al Fadjr al Djadid" inserează și 
un amplu grupaj de fotografii, re- 
dînd aspecte ale vizitei conducătoru
lui țării noastre la rafinăria Zawia 
și la Combinatul textil Zanzur. Tele
viziunea libiană a reflectat, la rlndul 
el, toate fazele vizitei întreprinse de 
președintele Consiliului de Stat al 
României.

(Urmare din pag. I)

de mărime, potențial, nivel de dez
voltare, de sistemul politic, economic 
și social ; dreptului sacru al fiecărui 
stat la independență, libertate, su
veranitate națională și pace ; obliga
ției de a întreține relații de bună ve
cinătate și bună înțelegere cu celelal
te state ; neamestecului în treburile 
interne sau externe ale altui stat, 
sub nici o formă și sub nici un mo
tiv ; dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege sistemul politic, 
economic și social, corespunzător 
ființei și Intereselor proprii, în de
plină libertate și fără nici un ames
tec străin ; dreptului inalienabil al 
fiecărui stat de a participa la 
examinarea și rezolvarea probleme
lor internaționale de interes comun ; 
asigurării avantajului reciproc în 
cooperarea dintre state ; renunțării 
la amenințarea cu forța și la folo
sirea forței.

Cei doi președinți au afirmat că 
întărirea colaborării dintre popoare 
reprezintă un factor activ al relați
ilor internaționale, care exercită in
fluențe asupra realizării destinderii,

ACORD GENERAL DE COLABORARE
(Urmare din pag. I)

CU PRILEJUL SEMNĂRII COMUNICATULUI COMUN

Șl ACORDULUI GENERAL DE COLABORARE

Cuvîntul președintelui Moamer El Geddafi
Am sentimentul, la sfirșitul a- 

cestei vizite, că ea a înregistrat un 
succes și a fost utilă, așa după 
cum am nutrit speranța încă de la 
început. Acest lucru a rezultat și 
din faptul că au fost semnate un 
număr de acorduri, care vor con
tribui la dezvoltarea economică a 
celor două popoare prietene — ro
mân și libian. De asemenea, s-au 
pus bazele înființării unor socie
tăți mixte in domenii foarte im
portante, care, fără îndoială, vor 
da rezultate bune, în folosul celor 
două popoare prietene. Totodată, 
între cele două părți s-a Înregis

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
Aș dori să exprim satisfacția 

mea. a delegației Republicii So
cialiste România pentru rezultatele 
bune cu care se încheie convorbi
rile cu președintele Libiei, cu cei
lalți conducători, in general vizita 
în Libia. Intr-adevăr, convorbirile 
avute cu președintele Geddafi, a- 
cordurile realizate marchează un 
moment important în relațiile din
tre România și Libia, dintre po
poarele român și libian.

Doresc, și cu acest prilej, să 
afirm hotărirea noastră de a face 
totul pentru ca acordurile Înche
iate să se aplice in bune condiții, 
societățile mixte, care urmează să 
fie înființate, să-și desfășoare acti
vitatea cu rezultate bune pentru 
ambele părți.

Am avut convorbiri largi asupra 
unui șir de probleme politice, in
clusiv ale situației internaționale. 
Așa cum a menționat și președin
tele Geddafi, am ajuns la multe 
concluzii comune și, mai cu sea
mă, la concluzia de a Întări, șl in 
această direcție, colaborarea intre 
popoarele noastre, in scopul dez

Excelenței Sale Colonel MOAMER EL GEDDAFI
Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției 

al Republicii Arabe Libiene
TRIPOLI

îmi face o deosebită plăcere ca, Ia încheierea vizitei în ospitaliera 
dumneavoastră țară, să vă exprim din nou, stimate domnule președinte, 
calde mulțumiri pentru primirea cordială care ne-a fost rezervată mie și 
celorlalți membri ai delegației, în timpul vizitei în Republica Arabă Libia
nă, și deplină satisfacție pentru rezultatele ei. ,

Păstrez o vie amintire discuțiilor fructuoase avute cu Excelența 
Voastră și am convingerea că relațiile dintre țările și popoarele noastre 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, în folosul celor două popoare ale noas
tre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale MOHAMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
îmi este deosebit de plăcut ca, zburînd deasupra teritoriului Republicii 

Arabe Egipt, să vă adresez, Excelență, cele mai cordiale și prietenești sa
lutări, precum și sincere urări de pace și prosperitate poporului egiptean 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

COMUNICAT COMUN
asupra întronării de relații juste, 
bazate pe egalitate intre țările dez
voltate din punct de vedere indus
trial și țările în curs de dezvoltare.

Făcînd un schimb de păreri cu 
privire la situația de pe continentul 
african, președintele Republicii So
cialiste România și președintele Re
publicii Arabe Libiene și-au decla
rat satisfacția față de evoluția po
zitivă de pe acest continent. Pre
ședintele român a exprimat aprecie
rile sale față de dezvoltarea relați
ilor arabo-africane și de importanța 
lor în realizarea independenței poli
tice și economice a continentului 
african.

Cei doj președinți au exprimat 
sprijinul ror față de mișcările de eli
berare din Africa, duse pentru lichi
darea regimurilor rasiste, colonialiste, 
neocolonialiste, imperialiste. Ei au 
afirmat dorința lor de a sprijini Or
ganizația Unității Africane în efortu
rile acesteia pentru realizarea unită
ții africane.

Cu privire la Organizația Națiuni
lor Unite, cei doi președinți au re
afirmat sprijinul lor față de princi
piile și țelurile O.N.U. și au arătat 
importanța pe care toate țările tre

puneri și recomandări în vederea 
promovării relațiilor comerciale și 
de cooperare.

Părțile contractante vor intensifica 
contactele dintre ele la toate nivelu
rile, folosind intilnirile periodice ale 
miniștrilor, sesiunile comisiei mixte, 
precum și pe căile uzuale corespun
zătoare.

ARTICOLUL VII
Prezentul acord de colaborare intră 

in vigoare la data semnării, pentru 
o perioadă de 5 ani. La expirarea 

trat o comunitate de vederi și In 
domeniul politic.

Această vizită va fi urmată, in 
continuare, de vizite la diferite ni
veluri. Se vor realiza contacte și 
intilniri intre organele politice din 
cele două țări prietene. In acest 
cadru, o delegație reprezentind 
Uniunea Socialistă Arabă din Libia 
va vizita România, iar o delegație 
reprezentind Partidul Comunist 
Român va veni în Libia.

Ele vor face schimb de experien
ță in domeniul construcției socia
liste și, in general, al revoluției. 
Partea libiană va avea, astfel, po
sibilitatea să cunoască experiența 

voltării cooperării și prieteniei ro
mâno-libiene, de a contribui la 
crearea unei lumi mai drepte și 
mai bune, la realizarea înțelegerii 
și păcii in lume.

Aș dori să salut hotărirea co
mună de a stabili relații diploma
tice intre țările noastre și sper că 
aceasta va crea noi posibilități — 
și mai bune — de extindere a co
laborării, de intensificare a schim
bului de delegații la diferite nive
luri. Desigur, așteptăm, in primul 
rînd, cu multă plăcere, vizita — 
Intr-un viitor apropiat — a pre
ședintelui Geddafi în România.

Deși scurtă, vizita ne-a oferit și 
posibilitatea de a cunoaște cite 
ceva din preocupările și realizările 
poporului libian prieten pe calea 
dezvoltării sale economico-sociale. 
Am constatat cu multă bucurie 
preocupările pentru dezvoltarea 
economică, culturală, pentru a 
crea condiții de viață din ce in ce 
mai bune intregului popor.

Am ajuns, de asemenea, Ia înțe
legerea comună de a dezvolta rela
ții intre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Socialistă Arabă din 

buie să o acorde intăririi rolului a- 
cestei organizații în viața internațio
nală.

Procedind la un schimb de vederi 
asupra situației actuale din Europa, 
cei doi șefi de stat au apreciat în 
mod pozitiv lucrările Conferinței ge- 
neral-europene, conferință chemată 
să așeze relațiile dintre statele con
tinentului pe noile baze ale păcii, 
securității și cooperării, astfel ca fie
care stat să-și poată dedica efortu
rile dezvoltării economice și sociale 
independente. Ei au fost de acord că 
înfăptuirea securității și întărirea 
cooperării în Europa vor influența 
pozitiv cauza destinderii și colabo
rării in lumea întreagă.

Cele două părți au convenit asupra 
necesității grăbirii eforturilor în ve
derea realizării securității în regiu
nea Mării Mediterane, pentru ca 
aceasta să devină o mare a păcii, un 
factor al stabilității în această regiu
ne, al legăturilor dintre țările rive
rane.

Cei doi președinți au declarat că 
Republica Arabă Libiană și Republi
ca Socialistă România, ca țări în curs 
de dezvoltare, consideră că reducerea 
și lichidarea decalajelor dintre a- 

acestei perioade, prezentul acord 
general de colaborare va fi prelungit 
pe noi perioade de cite 5 ani, dacă 
una din părți nu declară, cu 6 luni 
inainte de expirare, intenția de a în
ceta valabilitatea acestui acord ge
neral.

Făcut la Tripoli, 14 februarie 1974. 
cOrespunzînd cu 22 moharram 1394. 
in trei originale, in limbile română, 
arabă și engleză, toate trei versiunile 
avind valoare egală.

In caz de diferențe, textul engle- 
■eso va fi luat ca text de referință- 

Partidului Comunist Român, con
dus de președintele Ceaușescu. 
Poporul român va avea posibilita
tea să cunoască experiența revo
luției libiene și a revoluției cultu
rale din țara noastră, experiența 
socialismului in Republica Arabă 
Libiană.

Doresc ca împrejurările să-mi 
permită să fac vizita in România.

Salut încă o dată pe președintele 
Ceaușescu in Libia.

In final, mulțumesc președintelui 
Ceaușescu pentru această vizită, 
celor care l-au însoțit, precum și 
poporului român. (Aplauze).

Libia. Consider acest lucru ca deo
sebit de important, ținînd seama 
că, in acest fel, cresc posibilitățile 
de a lărgi schimbul de experiență, 
atit in domeniul dezvoltării eco
nomico-sociale, cit și al activității 
politice din țările noastre.

Iată de ce noi plecăm din Libia 
convinși că vizita a decurs in bune 
condiții și a pus bazele unei prie
tenii trainice intre popoarele noas
tre, unei colaborări largi în multe 
domenii de activitate.

Aș dori, în încheiere, să exprim 
incă o dată mulțumirile noastre 
pentru primirea călduroasă, pen
tru ospitalitatea de care ne-am 
bucurat în tot timpul șederii noas
tre în Libia. Trebuie să spun că 
toate acestea au făcut să ne sim
țim între prieteni și să avem o 
ședere plăcută.

Părăsim peste puțin timp țara 
dumneavoastră ; aș dori să urez 
poporului libian prieten multă 
prosperitate, succese in activitatea 
sa pentru făurirea unei vieți libe
re, independente și fericite ! Repet, 
incă o dată, că vă aștept in Româ
nia. (Aplauze puternice).

Semnarea a 

cinci acorduri 
de cooperare

Joi dimineața a avut loc, la Tri
poli, semnarea a cinci acorduri de 
cooperare româno-libiena in dome
niile petrolului, construcțiilor, agri
culturii, transporturilor și livrării de 
mărfuri. Acordurile au fost semnate 
de Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, și de Mohamed Ah
med Sherif, ministrul educației, îm
puternicit din partea Consiliului 
Comandamentului Revoluției.

A fost semnat, de asemenea, acor
dul de colaborare culturală, științi
fică și de informații dintre România 
și Libia. Acordul a fost semnat de 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, și de Mohamed Ahmed 
Sherif, ministrul educației.

ceste țări și țările economic avansa
te reprezintă o problemă de impor
tanță majoră. In această privință, cei 
doi președinți și-au exprimat con
vingerea că lupta pentru lichidarea 
înapoierii economice cere din partea 
țărilor în curs de dezvoltare depu
nerea de eforturi continui pentru 
folosirea bogățiilor lor naturale con
form dorinței și intereselor lor vi
tale.

Cei doi președinți au subliniat im
portanța respectării principiului su
veranității depline a fiecărei țări de 
a dispune și folosi liber resursele 
naturale în interesul propriu, pentru 
folosirea rațională a bazei de materii 
prime și resurse de energie de care 
dispune omenirea. De asemenea, cei 
doi președinți • au subliniat dreptul 
țărilor in curs de dezvoltare de a 
avea acces la realizările tehnicii mo
derne, de a participa în aceeași mă
sură cu țările dezvoltate la soluțio
narea problemelor de importanță eco
nomică și financiară cu care este 
confruntată comunitatea internațio
nală.

Partea română a exprimat spriji
nul său deplin față de măsurile în
treprinse de Republica Arabă Libia
nă. în restabilirea drepturilor de
pline asupra resurselor sale natura
le, care au fost încălcate de monopo
lurile străine.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că această vizită și con
vorbirile care au avut loc reprezintă 
o contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie, a co
laborării dintre cele două țări și po
poare, pentru întărirea păcii și în
țelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat pre
ședintelui Consiliului Comandamen
tului Revoluției al Republicii Arabe 
Libiene, Moamer El Geddafi, invita
ția de a vizita Republica Socialistă 
România ; invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data urmînd a fl stabilită 
ulterior.

AMPLE ACȚIUNI IN FOLOSII OBȘTEI 
INITIATE DE CONSILIILE 

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

SLATINA

„Să ne facem orașul 
cît mai frumos"

Sub acest generic, consiliul oră
șenesc al Frontului Unității Socia
liste a inițiat ample acțiuni de în
frumusețare a Slatinei. In aceste 
zile, datorită timpului prielnic, 
sute și sute de cetățeni participă 
la săparea gropilor și plantarea de 
arbori și arbuști, iar alții astupă 
șanțurile rămase de la recenta în
cheiere a lucrărilor de termoficare 
a orașului. Pe „Aleea Oltului", 
„Drumul de Cornișă", „Stadion" și 
in noul cartier de locuințe „Crișan 
II", peste 500 de cetățeni — mun
citori, funcționari, elevi, gospodine 
și pensionari — au răspuns che
mării consiliului orășenesc al F.U.S. 
de extindere a spațiilor verzi.

— Pînă acum — ne spune tova
rășul Vasile Rădulescu, vicepre
ședinte al consiliului orășenesc al 
Frontului Unității Socialiste — 
s-au plantat peste 2 500 arbuști or
namentali. îndeosebi în noile car
tiere de locuințe. Dar sîntem abia 
la inceput. In zilele care urmea
ză, pe Dealul Grădiștea vom planta 
30 000 arbori și arbuști ornamen
tali, iar în pădurea Strehareț alți 
50 000.' Totodată, pe străzile și 
aleile orașului vom planta, in a- 
ceastă primăvară, cel mai mare 
număr de trandafiri din istoria 
orașului — peste 15 000.

ARAD

Lucrări edilitare la sate
In vederea antrenării tuturor 

cetățenilor la înfăptuirea planuri
lor de dezvoltare armonioasă a lo
calităților, consiliile comunale ale 
Frontului Unității Socialiste din 
județul Arad, cu sprijinul deputa- 
ților și comitetelor de cetățeni, ini
țiază numeroase acțiuni de muncă 
patriotică pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a comunelor, 
precum și pentru realizarea unor 
însemnate obiective edilitare de<__________

Construcții noi în orașul Pitești

Frumuseți 
din argila Oltețului

In zilele cînd vîntul 
fluieră pe la ferestre, 
locuitorii din Oboga 
iși trag roțile de olari 
la căldura sobelor și, 
ducînd mai departe, 
prin timp, o veche 
tradiție, încep să dea 
viață pămîntului adus 
în casele lor de pe 
malurile Oltețului.

Olăritul este cunos
cut la Oboga din cele 
mai vechi timpuri. De 
aci au pornit cîndva 
carele cu ceramică 
spre tirgurile dobroge
ne și mai departe, 
peste Dunăre, în țările 
vecine. Localnicii pre
tind că la ospețele lui 
Constantin Brîncovea- 
nu talerele și ulcelele 
de Oboga erau așezate 
la loc de cinste...

Dar să nu răscolim 
secolele și să ne în
toarcem la Oboga de 
azi. Cercetătorii con
stată că arta olăritu
lui și-a conservat aici, 
intr-un mod deosebit, 
specificul tradițiilor : 
motivele ornamenta
țiilor sînt simple, așa 
cum au fost preluate 
de la daci, culorile a- 
celeași : „rușală", „to- 
val". „albitură".

Pentru a valorifica 
vechile tradiții folclo
rice din această zonă 
a Olteniei, cooperati
va meșteșugărească 
„Unirea" din Balș a în
ființat o secție de ce

ramică la Oboga, unde 
lucrează, deocamdată, 
10 ceramiști. în aceste 
zile activitatea lor se 
desfășoară din plin.

Urmărindu-1 pe Con
stantin Dincă, unul 
dintre nenumărații 
elevi ai vestitului 
olar Mitrică Voscol, 
cum transformă un 
bulgare de argilă în- 
tr-un ulcior, ai senti
mentul că asiști la un 
adevărat ritual. Artis
tul întrebuințează u- 
nelte puține. Locul lor 
este luat de mîini. 
Palmele, degetele 
string puternic argila 
sau o mîngîie, îi dau 
mai întîi formă de pâ- 
tir, încorsetează de
licat marginile vasu
lui și-i dau formă 
sferică.

Urmărind cum se 
transformă un bulgăre 
de argilă într-o glastră 
cu suplețe de amforă, 
cît de artistic și de 
delicat o împodobea 
cu motive naționale 
neîntrecuta Dochia T. 
Dincă, un beneficiar 
olandez al ceramicii 
de Oboga a exclamat 
cu emoție.

— Lalelelor olande
ze o să le stea minu
nat în glastre de O- 
boga...

Intrăm in secția de 
ceramică. Aici prind 
contururi oale și ulce
le de diferite mărimi,

interes obștesc. In comuna Sintea 
Mare valoarea lucrărilor executate 
prin muncă patriotică de către lo
cuitorii comunei s-a ridicat, anul 
trecut, la aproape un milion de lei. 
La Zerind cetățenii au participat 
voluntar ia executarea a 24 de noi 
poduri și podețe, 3 000 metri pă- 
trați de trotuare asfaltate, precum 
și la plantarea a numeroși pomi 
fructiferi. La rindul său, Consiliul 
comunal al F.U.S. din Păuliș a reu
șit să antreneze pe aproape toți 
cetățenii comunei la ridicarea, in
tr-un timp record, a unei noi școli. 
De curînd, cetățenii de aici au în
ceput lucrul la extinderea căminu
lui cultural, la construirea de tro
tuare și reamenajarea de drumuri. 
In ultimele zile, cu vreme primă
văratecă, păulișenii au ieșit la 
curățirea și întreținerea pășunilor.

RM. VILCEA

„Ce ați constatat? 
Ce ați propus ? 

Cum s-a rezolvat ?"
Aceste trei întrebări au consti

tuit tema unei consfătuiri de lucru 
organizată de Consiliul municipal 
Rm. Vîlcea al Frontului Unității 
Socialiste, la care au participat atit 
responsabilii și o serie de membri 
ai echipelor de control obștesc, cît 
și conducătorii unităților comer
ciale și de prestări servicii din 
oraș. Consfătuirea a evidențiat 
contribuția deosebită adusă de con
trolul obștesc la mai buna aprovi
zionare a magazinelor cu produse 
industriale și alimentare, compor
tarea civilizată a lucrătorilor din 
alimentația publică, precum și la 
creșterea simțului de răspundere 
și a solicitudinii meseriașilor din 
unitățile cooperației meșteșugă
rești. Totodată, schimbul de opinii 
a relevat că unele dintre sugestiile 
echipelor de control cetățenesc 
nu-și găsesc încă ecoul cuvenit la 
conducerile unor unități, mai ales 
în cele care fac parte din rețeaua 
I.C.S. Alimentara și a cooperati
vei meșteșugărești „Progresul" din 

ulcioare de la 200 de 
miligrame la 2 litri, 
talere și farfurioare, 
ploști pe care le 
poartă cei ce fac 
orații la nunți, statue
te înfățișînd țărănci 
îmbrăcate în costume 
oltenești, figurine, ser
vicii de masă.

„Călite" la dogoarea 
tradiționalelor cuptoa
re cu două guri de 
foc, împodobite de 
Dochia T. Dincă, a- 
ceste nestemate ale 
artei noastre populare 
pornesc spre tirgurile 
țării, spre magazinele 
specializate din stațiu
nile balneoclimateri
ce, spre diferite ex
poziții și spre alte țări 
cu care cooperativa 
are încheiate con
tracte.

La Oboga a în
ceput construirea unui 
microcomplex mește
șugăresc prevăzut cu 
ateliere, hale de usca
re, cuptoare de ars, 
magazii pentru depo
zitare. Și astfel, mai 
multă argilă de pe 
malurile Oltețului, 
mingîiată de mîinile 
olarilor de aici, va 
arăta cum se îngemă
nează în bijuteriile 
folclorului românesc 
profunzimile talentu
lui, sensibilitatea și 
dragostea de viață.

Lucian ZATTI 

Rm. Vîlcea. Așa se explică faptul 
că, dintre cele aproape 2 000 de 
propuneri și sugestii ale echipelor 
de control obștesc, mai bine de 300 
au rămas încă nesoluționate de 
săptămîni de zile. Concluziile con
sfătuirii au determinat consiliul 
municipal al Frontului Unității 
Socialiste să stabilească, pentru 
luna martie, o nouă consfătuire, la 
care să ia parte și echipele care 
efectuează controlul obștesc în 
unitățile sanitare și de transport, 
precum și conducătorii unităților 
respective.

SUCEAVA

Sporește 
rodnicia pămîntului

In plenara sa din luna trecută, 
Consiliul comunal al Frontului 
Unității Socialiste Verești-Suceava 
hotărîse, între altele, să sprijine 
mai eficient activitatea economică 
a cooperativei agricole de produc
ție. După cum am aflat de la to
varășul Gheorghe Croitoru, secre
tarul comitetului comunal de par
tid și primarul comunei, membrii 
consiliului s-au angajat să spo
rească substanțial planul de ferti
lizare a solului cu îngrășăminte or
ganice. In acest scop, sub îndru
marea președinților consiliilor să
tești ale F.U.S. s-au constituit 
echipe permanente pentru încăr
carea, transportul și împrăștierea 
in cîmp a gunoiului de grajd. în 
același timp, alte echipe de să
teni au avut sarcina să fertilizeze 
taberele de vară și terenurile de 
pășunat pentru oile cooperativei. 
Dar acțiunea nu s-a oprit aici. Nu
meroși activiști obștești ai consi
liului comunal și consiliilor sătești 
ale F.U.S. s-au dus din gospodărie 
în gospodărie, pentru evaluarea și 
transportul pe tarlale a gunoiului 
de grajd care prisosea. Rezultatul: 
pină in prezent s-au transportat 
în cîmp peste 14 000 tone gunoi de 
grajd față de numai 7 000 tone 
cîte au fost prevăzut» inițial. Și 
acțiunea continuă.

*
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*
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„COTIDIAN" I 

pentru toate j 
gusturile J 

încălțămintea cu marca de fa- j 
bricație „Cotidian", realizată la I 
întreprinderea „Partizanul" din i 
Bacău, a devenit tot mai soliei- ' 
tată atit în țară, cît și peste i 
hotare. Răspunzind cerințelor .' 
tot mai mari ale beneficiarilor, ( 
colectivul de muncă de aici se i 
străduiește să depășească zi de * * 
zi sarcinile de plan, pentru a I 
realiza tot mai multă încălță- 
minte și de calitate superioară. 1 
Ca dovadă, de la începutul 1 
anului și pînă acum, întreprin- ’ 
derea băcăuană a livrat bene- L 
ficiarilor, peste plan, produse în i 
valoare de aproape un milion și 1 
jumătate de lei. De menționat ( 
că aproape toată încălțămintea 1 
realizată în acest răstimp con- .' 
stituie o noutate atît pentru ț 
cumpărători, cît și pentru co- 1 
lectivul fabricii. Și aceasta, * 
pentru că în lunile ianuarie și l 
februarie au fost introduse în «' 
fabricație mai mult de 100 de 1 
noi modele de pantofi și sanda- l 
le pentru bărbați și copii, ele- .' 
gante, durabile, comode. Pentru \ 
copii au fost realizate și livrate i 
în acest interval de timp nu ‘ 
mai puțin de 15 noi modele de i 
pantofi și sandale. De menționat i 
că aproape întreaga producție ' 
de încălțăminte pentru cei mici 
este realizată într-un atelier 
special unde se valorifică în 
mod superior materia primă. 
Pînă la sfirșitul anului vor fi 
realizate aici mai mult de 
800 000 perechi de pantofi și 
sandale pentru copii.

vorizate in relațiile lor comerciale, 
potrivit articolului III, punctul „e".

ARTICOLUL VI
Republica Socialistă România și

Republica Arabă Libiană au convenit 
să constituie o comisie mixtă care 

1 se va întruni anual, alternativ, la 
București și Tripoli, în vederea exa
minării problemelor ținind de adu
cerea la îndeplinire a prezentului 
acord general și pentru a face pro
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INSTITUȚIILE DE CULTURĂ 
cadru optim de confruntare eficientă 

cu problemele actualității
Activitatea cultural-educativă de 

masă, creația artistică de amatori au 
beneficiat în ultimii ani, asemănător 
celorlalte domenii ale vieții spiri
tuale, de orientări clare, judicios de
finite în documentele de partid, în
tre acestea un rol programatic avînd 
hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971. în acest context, 
au fost definite rosturile și perspec
tivele activității caselor de cultură, 
cluburilor, căminelor culturale, uni
versităților populare, școlilor popu
lare de artă și celorlalte așezămin
te culturale, ca foruri de educație 
comunistă a maselor.

Desigur, sînt evidente preocupări
le pe linia întăririi funcției educati
ve, formative a așezămintelor cultu
rale. Conectîndu-și activitatea lor la 
efortul general de educație socialistă 
a maselor, acestea caută să satisfacă 
mai bine cerințele populației, să di
fuzeze mai larg cunoștințe profesio
nale, științifice, să cultive convingeri 
morale comuniste. Este pozitivă des
chiderea multor instituții culturile 
spre problemele educației politice și 
economice a maselor, organizarea de 
acțiuni adecvate pentru cunoașterea 
hotăririlor de partid și de stat, a 
sarcinilor de producție, pentru sti
mularea participării oamenilor mun
cii la realizarea înainte de termen 
a cincinalului. Rezultate mai bune 
s-au obținut acolo unde a fost de
pășit cadrul îngust al activității la 
sediu, organizîndu-se acțiuni cultu
ral-educative împreună cu sindicate
le, organizațiile de tineret și femei, 
în întreprinderi, instituții, cooperati
ve agricole. Au căpătat pondere ac
tivitățile îndreptate spre educarea 
oamenilor în spiritul eticii și echi
tății socialiste, dovedindu-se eficien
ta mai ales cercurile pe probleme 
social-educative (jud. Bihor, Ialomi
ța), cluburile consacrate dezbaterii 
problemelor specifice tinerei genera
ții (jud. Brăila, Bacău), cercurile de 
cultură și educație socialistă (jud. 
Gorj), dezbaterile de caz pe proble
mele educației în comună (jud. Pra
hova) etc.

Este de relevat, de asemenea, pre
ocuparea de a valorifica mai bine 
în procesul educațional concepția 
despre muncă și viață a oamenilor 
muncii din localitate. Se dovedesc 
eficiente folosirea unor conferențiari 
și animatori culturali din rindul 
muncitorilor și țăranilor (jud. Ilfov, 
Sălaj, Olt, Constanța, Teleorman), ca 
și activitatea unor brigăzi artistice de 
agitație care aduc în scenă lucrători 
fruntași din agricultură pentru a în
fățișa propria lor experiență în pro
ducție (jud. Arad, Cluj și altele). In 
sfîrșit, ar fi de adăugat — în a- 
ceastă succintă enumerare — preocu
parea de a asigura un conținut edu- 
cativ-formativ manifestărilor artisti
ce, ca și pentru stimularea creației 
artistice pe plan local. Avem in ve
dere activitatea corală, stimulată și 
de concursul radiotelevizat „Cintare 
patriei11, dezvoltarea mișcării teatrale 
de amatori, îmbunătățirea activității 
brigăzilor artistice de agitație, orga
nizarea de manifestări artistice de o 
mai mare valoare educativă, cum sînt 
recitalurile de poezie patriotică (jud. 
Botoșani, Suceava. Galați), vacanțele 
muzicale (jud. Neamț), stagiunile 
teatrelor de amatori și altele.

Dacă există asemenea evoluții po
zitive, cu atît mai contrastante sînt 
neajunsurile ce persistă în activitatea 
multor așezăminte de cultură și care 
explică în bună măsură interesul scă
zut al oamenilor muncii din diferi
te localități de a păși pragul unor 
case de cultură și cămine culturale. 
Sînt încă sporadice, și nu totdeauna 
eficiente, activitățile culturale orga

nizate în sprijinul realizării sarcini
lor economice, al educației științifi
ce. Nu există încă peste tot preocu
parea de a asigura un caracter mi
litant. formativ tuturor manifestări
lor organizate. Persistă încă un stil 
de muncă vetust, de cantonare la se
diul așezămîntului de cultură, în loc 
ca activitatea să se desfășoare în- 
tr-un evantai larg de forme atracti
ve și peste tot, acolo unde activează 
oameni, în întreprinderi, pe șantiere, 
în cooperative agricole, școli, în car
tiere, în satele aparținătoare comune
lor. Pentru nu puține orașe și comu
ne rămîne încă la stadiul de dezide
rat investigarea cerințelor și necesi
tăților spirituale ale populației, ori
entarea programului educațional por
nind de la problemele de conștiință 
pe care le ridică activitatea econo- 
mico-socială, atitudinea oamenilor în 
producție, societate, familie. In me
diul rural se menține încă o discre
panță între cererea de manifestări 
artistice elevate și oferta căminelor 
culturale. Analizele făcute pe teren, 
articolele critice apărute în presă a- 
ratg că multe din aceste lipsuri țin 
de slaba activitate a unor directori 
de așezăminte culturale, de neajun
surile care sînt la nivelul comitete
lor județene de cultură și educație 
socialistă al unor organe de partid și 
de stat în orientarea, controlul și în
drumarea așezămintelor culturale.

Educația socialistă a maselor tre
buie înțeleasă ca o acțiune complexă, 
care cuprinde, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Atît 
cunoașterea temeinică a ceea ce 
este valoros în domeniul culturii, 
științei și tehnicii contemporane, 
stăpinirea deplină a profesiunii, cit 
și însușirea concepției filozofice des
pre lume și societate a partidului 
nostru — materialismul dialectic și 
istoric, formarea unei atitudini cetă
țenești înaintate11.

Pornind de la aceste orientări 
de principiu, considerăm că așezămin- 
tele culturale de masă trebuie să se 
afirme ca instituții polivalente, mul
tifuncționale, care să acționeze în 
consens cu ceilalți factori educațio
nali, ca instrumente active de edu
cație, instruire, recreere pentru ma
sele de cetățeni, de fructificare și 
manifestare a vocațiilor și talentelor 
pe plan local, să ofere manifestări 
pe toate planurile educației socialis
te și vieții artistice. Ele au datoria 
să desfășoare o activitate amplă de 
informare a oamenilor muncii asupra 
politicii interne și externe a parti
dului și să contribuie la stimularea 
energiilor și voinței oamenilor în 
direcția participării lor active la în
făptuirea acestei politici, a pianului 
cincinal ; să difuzeze larg concepția 
despre lume a partidului, ideile 
sale economice, filozofice, politice și 
estetice, tot ceea ce este nou și îna
intat în domeniile culturii, științei și 
tehnicii contemporane : să contribuie 
la promovarea principiilor eticii și 
echității socialiste, a unei atitudini 
cetățenești înaintate.

Sîntem conștienți că trebuie să ac
ționăm in continuare mai ales pen
tru legarea organică a activității tu
turor așezămintelor culturale de ce
rințele educării \socialiste a oameni
lor. pe care le ridică activitatea eco- 
nomico-socială concretă din fiecare 
localitate, pentru imprimarea unui 
spirit combativ, formativ întregii lor 
activități, pentru cuprinderea în sfera 
lor educațională a unor mase mai 
largi. Este stringent necesar, în pri
mul rind, ca aceste instituții să pro
grameze sistematic acțiuni adecvate, 
folosind experiența acumulată în 
ultimii doi ani în sprijinul cunoaș
terii hotărîrilor partidului și statului

în domeniile economic și social, a 
problematicii economice cu care se 
confruntă organele de partid și de 
stat pe plan local, în sprijinul gene
ralizării experienței și inițiativelor 
înaintate în producție, al pregătirii 
profesionale și ideologice a oameni
lor muncii, ca și în sprijinul edu
cării lor moral-politice.

Un loc important în rețeaua așe
zămintelor de cultură ocupă biblio
tecile, chemate să desfășoare acti
vitate educațională prin dezvoltarea 
lecturii publice. Integrîndu-se mai 
activ procesului educativ în ansam
blu, bibliotecile trebuie să depă
șească starea de așteptare a citito
rului la sediu, să organizeze ac
țiuni de prezentare și difuzare a 
cărții în unități, în cartierele orașe
lor, în satele aparținătoare comune
lor ; să organizeze dezbateri asupra 
diferitelor lucrări de interes educa
tiv și formativ, să elaboreze biblio
grafii și materiale documentare in 
sprijinul oamenilor muncii.

Una din funcțiile majore ale insti
tuțiilor culturale de masă este edu
cația populației prin mijlocirea acti
vității artistice. Pornind de la ex
periențele bune și rezultatele de pînă 
acum, acționînd cu vigoare pentru 
înlăturarea tendințelor spre festi- 
vism, formalism și improvizație, este 
necesar ca așezămintele de cultură să 
opteze ferm numai pentru manifes
tări artistice care au puternice va
lențe formative, educative. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste ur
mărește aplicarea, pe baza programu
lui adoptat de partid, a unui șir de 
măsuri în acest sens, care privesc : 
dezvoltarea mișcării corale de ama
tori, cu un repertoriu care să pro
moveze cîntecul cu tematică patrio
tică, revoluționară, odată cu cîntecul 
popular ; promovarea mai activă pe 
scenele instituțiilor culturale a dan
sului cu temă socială ; pătrunderea 
pe o scară mai largă a creației artis
tice elevate în mediul rural prin pro
gramarea cu regularitate a unor spec
tacole de teatru și concerte ale in
stituțiilor profesioniste pe scenele ca
selor de cultură și căminelor cultu
rale ; îmbunătățirea profilului școli
lor populare de artă, asigurind sti
mularea talentelor artistice locale și

formarea de cadre necesare Îndru
mării creației artistice de amatori ; 
dezvoltarea activității teatrelor popu
lare și a mișcării teatrale de amatori, 
al căror repertoriu să fie adine im
plantat în cerințele educaționale con
crete. Manifestările ce se orga
nizează în întîmpinarea aniversării 
a 30 de ani de la eliberarea tării 
și a Congresului al XI-lea al P.C.R., 
între care cele de mai mare amploa
re sint cuprinse în concursul forma
țiilor de teatru și muzical-coregra- 
fice, constituie un bun prilej de 
stimulare a creației artistice și de 
îmbogățire a vieții culturale în toate 
localitățile.

In strînsă interdependență cu îm
bunătățirea orientării și conținutului 
activității educative a așezămintelor 
culturale se impune perfecționarea 
îndrumării lor de către organele de 
partid și de stat locale, de către co
mitetele de cultură și educație so
cialistă, precum și continua îmbună
tățire a stilului de muncă. Consiliile 
căminelor culturale și comitetele oa
menilor muncii ale caselor de cultură 
sînt chemate să conducă efectiv aces
te unități, să asigure fundamentarea 
temeinică, sub conducerea comitete
lor locale de partid, a programului 
lor de activitate educativă, cultural- 
artistică, bazîndu-se în acest scop 
pe consultarea sistematică a popu
lației, pe documentarea la zi asupra 
problemelor economice, sociale, edu
cative ce se ridică în localitate. în 
colectivele de muncă. Partidul nos
tru a învestit directorii caselor de cul
tură și căminelor culturale cu o mare 
autoritate pe linie de partid și de 
stat, izvorîtă din dubla lor calitate 
de locțiitori ai secretarilor comitete
lor de partid din localitățile respec
tive și de directori ai așezămintelor 
culturale. Iată de ce, lor Ie incumbă 
o deosebită răspundere în realizarea 
planului unitar de activitate cultural- 
educativă elaborat la nivelul fiecărei 
localități. în îmbunătățirea activității 
caselor de cultură și căminelor cul
turale, asigurind dezvoltarea ei pe 
coordonatele de exigență ideologică și 
putere educațională trasate de Parti
dul Comunist Român.

Hie RADULESCU
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OMAGIU 
LUPTĂTORILOR 

DIN 1933
La Pașcani au început manifes

tările prilejuite de „Săptămîna 
culturii pășcănene11 organizată cu 

1 prilejul comemorării luptelor pe
troliștilor și ceferiștilor din ianua- 
rie-februarie 1933. Deschiderea fes
tivă a manifestărilor a avut loc la 
clubul C.F.R. „Unirea11, unde mai 
mulți vorbitori au prezentat aspec
te din lupta ceferiștilor pășcăneni 
din 1933. S-a desfășurat apoi un 
spectacol muzical-coregrafic intitu
lat „Eroilor din 1933“. în aceeași 
zi, la casa de cultură „Mihail Sa- 
doveanu11 a avut loc dezbaterea 
„Tradiții ale culturii pășcănene11. în 
celelalte zile din săptămînă, mani
festările culturale vor continua sub 
formă de simpozioane și confe
rințe, întîlniri ale tinerilor cu ce
feriștii, mese rotunde și dezbateri 
pe tema muncii și corectitudinii 
etc. (M. Corcaci).

EXPOZIȚIA ANUALĂ A 
ARTIȘTILOR PLASTICI 

MARAMUREȘENI
Complexul expozițional al Colo

niei pictorilor din Baia Mare găz
duiește expoziția anuală a artiști
lor plastici din județul Maramureș. 
Au fost selecționate lucrări — pic
tură, sculptură, grafică, artă deco
rativă, textile — aparținînd unui 
număr de peste 40 de plasticieni 
din toate generațiile de creatori. 
Expoziția reprezintă o sinteză sem
nificativă și un bilanț al eforturilor 
și realizărilor din ultima vreme ale 
artiștilor plastici din această parte 
a țării. (Gh. Susa).

ALBUMUL UNEI ARTE 
STRĂVECHI

în librăriile din județul Bacău a 
apărut o lucrare inedită. Este vorba 
de culegerea „Cusături existente 
pe Valea Trotușului11, realizată din 
inițiativa Consiliului popular al mu
nicipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Concepută inițial ca o lucrare des
tinată exclusiv cadrelor didactice 
care predau disciplinele tehnico- 
productive în școlile de cultură ge
nerală, culegerea a stirnit un viu 
interes și în rindurile gospodinelor, 
meșteșugarilor, creatorilor de mo
dele din întreprinderile de indus

trie ușoară ale județului. Și pe 
bună dreptate. Pentru că cele 100 
planșe cuprind peste 350 motive de 
cusături naționale, realizate în cu
lori. Ele au fost culese din comu
nele Ștefan cel Mare, Agăș, Dof- 
teana, Căiuți și din alte localități 
din zona folclorică a Văii Trotușu
lui, de către un grup de profesori- 
maiștri și învățători.

Pentru cei ce vor să pătrundă 
tainele acestei arte străvechi, albu
mul cuprinde și o seamă de referiri 
și indicații în legătură cu elemen
tele componente ale motivelor 
populare, materialele folosite și 
tehnica executării cusăturilor. (Gh. 
Baltă).

SĂ NE FACEM DARURI
Aseară, sub egida și la sediul 

A.T.M. a avut loc premiera unui 
recital susținut de artista emerită 
Irina Răchițeanu Șirianu — pe tex
te de Nina Cassian, recital intitulat 
„Să ne facem daruri11. Regia : Lau- 
rențiu Azimioară, lumini : Titi 
Constantinescu.

APLAUZE PENTRU 
ARTIȘTII ROMÂNI

în orașul Saarbriicken (R.F. 
Germania), pe scena teatrului de 
stat, a avut loc de curînd premie
ra operetei „Voievodul țiganilor11 
de Johann Strauss. Regia a fost 
semnată de N. Ciubuc-Vrancea. 
Ziarele locale, între care „Die 
Rheinphalz11, au scris elogios despre 
montarea acestui spectacol, ca de un 
„triumf al regelui valsului11, despre 
„regia strălucitoare11 care a adus 
un incontestabil succes teatrului. 
A fost îndelung aplaudată și me- 
zzosoprana Zenaida Pally, solistă a 
Operei române, pentru evoluția sa 
în rolul Csiprei, pentru calitățile 
vocale, scenice.

IN DEZBATERE - 
TEATRUL AMATOR

Pentru a veni în sprijinul for
mațiilor de teatru amator din co
munele și satele județului Caraș- 
Severin, la Reșița a avut loc o in
teresantă dezbatere consacrată spe
cificului artei teatrale, rolului a- 
cesteia în societate, ca și reperto
riului ales pentru acest an. La dez
batere au participat instructorii for
mațiilor de teatru amator ale că- 
mineloi1 culturale din comunele și 
satele județului. (N. Catană).

ZILELE CĂRȚII PENTRU TINERET — o manifestare de prestigiu găzduită in această săptămînă de librăriile bucureștene, de școli, întreprinderi șl 
instituții ale Capitalei. Din programul zilei de azi reținem simpozionul cu tema „Tineretul și cartea11 ce va avea loc la ora 16 la Ateneul tineretului 

Foto : E. Dichiseanu

IFAPTULI
DIVERS'

I
I

a fost salvat |
Vasilică

Nesupravegheat de nimeni, 
Vasilică Tipa, din Soloneț-Su- 
ceava, in virstă de numai 2 ani 
și 8 luni, a ieșit din ogradă și, 
copăcel-copăcel, a plecat prin 
sat. Cind părinții i-au observat 
lipsa, l-au căutat peste tot și, 
negăsindu-1, au alarmat satul. 
Abia noaptea, tîrziu, Vasilică a 
fost găsit, întîmplător, de către 
tractoristul Vasile Tabarcea, pe 
un drumeag lăturalnic, departe 
de sat. Internat la dispensar, 
Vasilică a fost salvat. Era în
ghețat de frig. Dar și părinții 
erau înghețați de... spaimă 1

Claxon
de alarmă

După ce am publicat faptul 
divers din 10 ianuarie, in care 
relatam că un oarecare C. An- 
dercău furase, ziua in amiaza 
mare, un ditamai autobuz din 
Satu-Mare, plecind cu el la 
plimbare, organele de miliție au 
adincit investigațiile. Rezulta
tul : „oarecarele" C. Andercău 
s-a dovedit a fi autorul unui 
adevărat „record" in materie de 
furturi de autovehicule mari : 3 
autobuze, 2 microbuze, un auto
camion, o autobasculantă, un 
autovidanjor și un I.M.S. In ciu
da diferenței de mărime și des
tinație, cele 9 autovehicule fu
rate, plimbate și... abandonate 
(adesea avariate), seamănă ca... 
nouă picături de apă, prin ne
glijența șoferilor titulari care șl 
le parcau cu ușile deschise și 
chiar cu cheile lăsate in contact. 
Revenind la faptul divers cu 
pricina, tragem incă un... claxon 
de alarmă.

| Imprudență
Un chibrit scăpărat și... în a- 

partamentul lui Simion Groza 
din Cluj a izbucnit un incendiu 
violent. Pe lingă pagubele pro
duse, el și alte două persoane 
din familie s-au ales cu arsuri 
grave. Din fericire, intervenția 
promptă a vecinilor și a pom
pierilor a făcut ca incendiul să 
nu se extindă și la celelalte a- 
partamente. Cauza : S.G. „depo
zitase11 o canistră cu benzină 
chiar in apartament. Neînchisă 
lermetic, benzina s-a evaporat și 
... de la o scinteie s-a ajuns la 
un incendiu care putea să ducă 
la urmări catastrofale.

Un sfert de veac 
de învățămînt 

tehnic superior 
la Brașov

Cadrele didactice, studenții, 
întreaga populație a Brașovului 
sărbătoresc un eveniment de 
seamă în viața orașului, a între
gii noastre țări : împlinirea u- 
nui sfert de veac de la crearea, 
în Brașov, a primelor două in
stitute cu caracter tehnic — In
stitutul de silvicultură și Insti
tutul de mecanică.

Contribuția pe care învățămîn- 
tul superior brașovean a adus-o 
la dezvoltarea economiei, cul
turii și învățămîntului în țara 
noastră este reflectată de cele 
aproape 14 000 cadre cu studii 
superioare — ingineri în dome
niul construcțiilor de mașini și 
al economiei forestiere, profe
sori. în același interval au fost 
atribuite 128 titluri de doctori.

Toate • aceste succese sint re
zultatul direct al sprijinului a- 
cordat de partid și de stat, spri
jin concretizat, printre altele, și 
in crearea unei puternice și 
moderne baze materiale. Este 
suficient să arătăm că față de 
1960 suprafața amfiteatrelor, a 
sălilor de cursuri și seminaril, a 
celor 138 de laboratoare s-a du
blat. O expresie a grijii deose
bite pentru dezvoltarea invăță- 
mîntului universitar brașovean 
o constituie noua și complexa 
construcție de pe colina Uni
versității, care adăpostește o 
parte din facultăți.

Aniversarea a 25 de ani va fi 
marcată de o sesiune jubiliară, 
care se va desfășura azi și mii- 
ne la Brașov, la care vor parti
cipa cadre universitare și specia
liști de seamă din toate marile 
centre universitare ale țării.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

„De n-aș obține bani de 
la unii și de la alții, credeți 
că nu m-aș duce singur la 
muncă...?11 Cu această între
bare — pusă intr-un mo
ment de sinceritate de către 
unul din „profesioniștii 
trindăviei11 — încheiam re
latarea din Arad despre 
cei ce nu muncesc. Asociez 
întrebarea, nu lipsită de'a- 
devăr, la unele imagini în- 
tilnite in cele opt zile : 
vinzoleala bișnițarilor pe 
străzile orașului ; copii 
scăpați de sub supraveghe
rea părinților (sau poate cu 
știrea lor ? !), lăudindu-și 
„marfa11 in gura mare ; at
mosfera de promiscuitate 
de la barurile de zi și de 
noapte ; Calul și cei de 
teapa lui. Iată un episod 
ilustrativ :

...E trecut de miezul nop
ții. La barul de noapte 
„Cazino11, o speluncă in 
toată regula („De-ați ști 
cit am dorit să obținem 
acest local pentru o Casă a 
tineretului, dar, după cum 
vedeți, i s-a dat o cu totul 
altă destinație acestei fru
moase clădiri...11 — aveau 
să-mi mărturisească acti
viști ai organelor locale de 
U.T.C.), miliția face un 
nou control. Potrivit înțe
legerii prealabile, nici eu 
nu scap de o verificare se
rioasă, ceea ce face o 
„bună impresie" celor ce 
populează localul la ora a- 
ceasta. După control, un 
tip care s-a recomandat 
Pișta, se oferă să-mi facă 
cunoștință cu o „fată faină'1, 
pe care mi-o și aduce la 
masă fără a mai aștepta 
Încuviințarea mea. Fata 
vrea un coniac. Vorbește 
peltic din cauza alcoolului 
consumat pină atunci. „Eu 
mă retrag. Partea mea e 
un sutar, cu ea te înțelegi 
tu“ — îmi strecoară Pișta. 
Refuz tîrgul, dar Pișta mă 
amenință cu prietenii. Pro
fit de o încăierare în toată 
regula care se-ncinsese ci- 
teva mese mai incolo, și mă 
strecor afară...

Da, oamenii aceștia nu 
sînt imaginați de reporter. 
Ei există in realitate, vie
țuiesc ca paraziți sociali, 
tocmai pentru că — după 
expresia unuia dintre ei — 
se mai găsesc fraieri de la 
care scot bani. I-am cu
noscut destul de bine in 
cele opt zile trăite alături 
de ei. Din punctul lor de 
vedere, o duc foarte bine.

La unii dintre ei. suta de 
lei, ba chiar și mia, e o 
bagatelă !

Mi-aduc aminte de o 
noapte la barul „Astoria11. 
Seara am fost la restau
rant, în cadrul aceluiași 
complex, cu colegul meu 
de cameră, un medic din 
județul Arad. Fată de el 
îmi declinasem identita
tea ; știa ce urmăresc. 
Către ora 23, de masa 
noastră s-au apropiat mai 
multe fete, solicitindu-mi,

Revin la discuția cu Calu: 
„Banii vin singuri, tot de 
la cei ce-i ciștigă ușor...11, 
„Au fost și seri cînd am 
lăsat 3000 lei la masă...11, „Eu 
nu m-aleg cu nimic, la 
masă-i iau, la masă-i las...11, 
Da, el nu e prins cu cîștl- 
guri ilicite, pentru simplul 
motiv că toți banii agonisiți 
ilicit îi cheltuiește în ma
rile restaurante, la baruri
le de noapte, la hotel. Pen
tru el o mie de lei e un 
fleac, 'din moment ce-și

socialistă, cu principiile 
eticii și echității socialiste11.

Nimic mai firesc, nimic 
mai echitabil. Dar cum sînt 
traduse în practică, cum 
capătă conținut concret 
aceste prevederi din Codul 
muncii ? Dînd expresie 
principiilor eticii și echi
tății socialiste, avem, după 
cum se știe, o lege pri
vind controlul averilor do- 
bîndite în mod ilicit. Dar 
acești paraziți — care nu-și 
justifică mijloacele de e-

toți factorii. De curînd am 
avut o întîlnire cu aparatul 
U.T.C., cu secretarii de 
partid de la marile între
prinderi, organizațiile de 
sindicat, de femei, comite
tele de cartier, cadrele di
dactice, cu alți cetățeni. 
Vom acționa ferm.

Este salutară inițiativa 
organelor locale de partid 
și de stat, iar pentru ca 
această problemă să-și poa
tă găsi o rezolvare efecti
vă și rapidă trebuie să fie

Munca formează și cinstește, nemunca... deformează și înjosește (III)
Societatea are dreptul sd-l întrebe 

pe oricare membru al ei: 
DIN CC TRĂIEȘTI?

ÎN FINALUL INVESTIGAȚIEI NOASTRE - O PROPUNERE CU ADRESĂ JURIDICĂ

ca unei vechi „cunoștințe11, 
să le „împrumut11 cu cei 
40 de lei — taxa de intra
re la bar. L-am invitat pe 
colegul meu de cameră să 
mă însoțească la bar. M-a 
refuzat politicos, spunîn- 
du-mi că „nu poate respi
ra izurile unei asemenea 
tumori care doar prin cau- 
terizare poate fi vindeca
tă11... M-am dus singur. 
Aceeași clientelă, aceleași 
fete venind și plecînd de 
la masa lui Calu, ca din- 
tr-un viespar, către un 
client ceva mai în vîrstă 
care își zornăise. destul d< 
indiscret, arginții. Am ple
cat pe la ora 4 dimineața 
cind izbucnise o păruială 
între fete. Disputa ? Omu’ 
cu arginții... Era ora la car< 
fiecare își făcea bugetul 
suma lucrurilor încasate 
sau neincasate, ora la cart 
se pornea din nou vînătoa- 
rea după sursa de ciștig 
de a doua zi...

permite să cheltuiască 3 000 
într-o seară... Și nu numai 
pentru el, ci și pentru al
ții de teapa lui, fie că 
i-am întilnit în „piață11, fie 
la „Cazino11, fie la „Asto
ria11 sau în alt local din 
Arad. Cum este posibilă 
o asemenea existență u- 
mană într-o societate ca 
a noastră, bizuită pe 
muncă ? în Codul muncii 
(articolul 7) stă scris : „In- 
cepind cu virsta de 16 ani, 
fiecare persoană aptă de 
muncă și care nu urmează 
cursurile unei școli este 
datoare să desfășoare, pină 
la virsta de pensionare, o 
muncă utilă societății, care 
să-i asigure mijloacele de 
existență și de dezvoltare 
spirituală11. Și tot în Codul 
muncii se arată că „însu
șirea sub orice formă a 
muncii altuia și toate ma
nifestările de parazitism 
social sînt interzise ca in
compatibile cu orinduirea

xiștență — nu pot fi ac
ționați în justiție in lumi
na ei. De unde, la ei, a- 
veri ? Ei nu și-au investit 
cîștigurile ilicite în bunuri, 
ci în distracții. De la ei 
n-ai ce confisca. Și totuși
— nu rămine nici o îndo
ială — existența lor, para
zitară și nocivă din punct 
de vedere social, se bizuie 
tot pe venituri nemuncite. 
Ei trăiesc — și încă bine !
— fără să facă nimic util, 
în văzul tuturor, sfidînd 
munca și cinstea.

— Este adevărat, avem 
de rezolvat și această pro
blemă — a asanării morale, 
ne spunea primarul orașu
lui, tovarășul Marțian Fu- 
ciu. O cunoaștem foarte 
bine. Au venit la mine de- 
putați, cetățeni. La ultima 
sesiune a consiliului popu
lar, problema a fost pusă 
cu toată fermitatea și s-a 
hotărit soluționarea ei ne- 
întîrziată. Vor fi- antrenați

antrenată în primul rind 
opinia publică. Nu doar 
prin vorbe de reprobare 
rostite în ședințe, prin 
simplă indignare sau plîn- 
geri adresate primăriei, ci 
in primul rind prin acțiuni 
concrete, din partea fiecă
rui cetățean, împotriva ce
lor care nu muncesc ; prin 
neacceptarea mărfii ilicite! 
Sintem convinși că datori
tă atitudinii manifestate de 
opinia publică, datorită 
eforturilor organelor locale, 
foarte mulți dintre actualii 
tineri rătăciți se vor înca
dra în muncă. Dar nu pu
tem omite nici faptul că o 
serie de tineri, dintre cei 
pe care i-am cunoscut 
foarte bine, vor sfida mina 
care li se întinde, conti- 
nuind să-și irosească in 
continuare timpul, energia, 
frumoasa lor virstă. Ce se 
va întîmpla cu acești tine
ri? Desigur, nu putem pre
tinde organelor de miliție

să facă totul. De altfel 
le-am văzut acționînd în 
acest sens și putem spune 
că, în limitele legii, își fac 
din plin datoria.

Dâr problema este : în 
ce măsură există cadrul ju
ridic adecvat pentru a 
transpune în viață preve
derea din Codul muncii 
potrivit căreia „însușirea 
sub orice formă a muncii 
altuia și toate manifestă
rile de parazitism social 
sînt interzise ca incompa
tibile cu orinduirea socia
listă, cu principiile eticii și 
echității socialiste11 ? Poate 
fi adus în fața instanței de 
judecată și întrebat din ce 
trăiește dacă nu rrfuncește 
și nici altă sursă licită de 
venituri și de trai nu are, 
cel care, deși apt, duce o 
viață parazitară ? Nu. Po
trivit Codului penal, parazi
tul social — ca atare — este 
socotit infractor doar atun
ci cînd întrunește condițiile 
infracțiunii de vagabondaj. 
Dar cei pe care i-am cu
noscut au domiciliu sta
bil, deci nu pot fi conside
rați vagabonzi în accepțiu
nea legii. Și atunci ? Ni 
se pare că, în această si
tuație, un principiu funda
mental al societății noastre 
— datoria de a munci — 
devine lipsit de un instru
ment juridic eficient, care 
să permită traducerea a- 
cestui principiu în viață. 
Realitatea de mai sus con
stituie, implicit, o invitație 
la reflecție adresată foruri
lor competente, juriștilor, 
pentru a crea cadrul juri
dic corespunzător, capabil 
să ajute Ia eradicarea ma
nifestărilor de parazitism 
social. Acțiunea opiniei 
publice, datoria ei de a 
adopta o poziție fermă îm
potriva acestor manifestări, 
nu poate fi privită inde
pendent, separat de cadrul 
legal. Dimpotrivă. Iar ju
decata opiniei publice, 
ecoul ei, pot deveni infinit ' 
mai eficiente dacă benefi
ciază și de un cadru juri
dic adecvat. Evident, socie
tatea are dreptul la o pre
vedere legală limpede, efi
cientă, in numele căreia să 
poată acționa și mai ferm 
împotriva celor ce nu sînt 
în stare să dea un răspuns 
firesc la întrebarea : DIN 
CE TRĂIȚI, CUM VA 
CIȘTIGAȚI EXISTENTA. 
UNDE MUNCIȚI ?

Cu „vechime"
Cit a funcționat ca șef al bi

roului personal la I.A.S. Fetești, 
I. Barbu împărțea in dreapta 
și-n stingă, la cine vrei și la 
cine nu vrei, mormane de zile, 
luni și chiar... ani. Mai concret, 
I.B. elibera (contra „mici aten
ții") adeverințe false de vechi
me in cimpul muncii, pentru 
intocmirea dosarelor de pensii. 
In acest fel, posesorii de adeve
rințe false au încasat, pe ne
drept, de la stat, bani adevărați 
in sumă de 280 537 lei. Un pre
judiciu care-i va aduce și 
I.B. o reținere cu... vechime 
delungată.

După
29 de ani

In 1945, o femeie tinără 
un copil mic in brațe a 
rut găzduire la o familie

lui 
in-

cu 
ce- 

__ „_____ _ _____ de 
pe Calea Griviței, din București, 
Intr-o zi s-a dus după cumpă
rături și nu s-a mai întors. 
Gazda, nevoiașă, a ținut copilul 
cit l-a ținut, apoi l-a predat la 
un orfelinat și, de aici, a fost 
luat de un sătean din Izvoare- 
le-Olt, unde se află și in pre
zent. „Nu știu ce nume mi-a 
dat mama care m-a făcut. Acum 
imi spune Ilie Adrian — ne 
scrie el. Părinții adoptivi m-au 
crescut cum au putut, m-au dat 
la o școală profesională și am 
o meserie care imi place — 
instalator încălziri centrale. Azi, 
cind sint și eu tată de copii și 
nu-mi lipsește nimic, tare aș 
vrea s-o cunosc pe cea care 
mi-a dat viață, deși m-a pără
sit. O fi fost și ea necăjită. Aș 
vrea să știe că am iertat-o. Și 
incă ceva : copiii mei nu s-ar 
supăra dacă ar avea două 
bunici".

| Vînzătorul
I
I
I
I
I
I
I
I

de... gogoși
de bilete la halta 
de Cîmpie (Alba),

Vînzător 
Balomirul 
Liviu Maniu suferea de mania 
persecuției. I se părea că mai 
marii lui nu-1 bagă în seamă și 
că face o muncă prea anonimă. 
Tot citind el prin ziare, inclusiv 
în rubrica noastră, despre tot 
felul de accidente feroviare imi
nente, dar evitate in ultima 
fracțiune de secundă, a dat și 
el fuga la miliție, unde a po
vestit, cu sufletul la gură, pre
cum că el personal la km 
400 + 200 a găsit pe linie un 
sabot care, dacă n-ar fi fost ri
dicat de el personal, era mare 
pericol mare. S-au făcut imediat 
cercetări, dar s-a dovedit că 
vînzătorul de bilete vînduse... 
gogoși. Acum a ieșit din ano
nimat. Toată lumea vorbește de 

mai

Emil MARINACHE____  J

Rubricd redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteii1

isprava lui. Și cum 
vorbește...
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Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele guvernului ți poporului din Noua Zeelandă, vă rog să 
primiți mulțumiri călduroase pentru amabilul dumneavoastră mesaj, 
transmis cu prilejul sărbătorii naționale a Noii Zeelande. La rîndul 
meu, vă adresez urări călduroase și cordiale.

DENIS BLUNDELL
Guvernator general

Cronica zilei

Vizita în portul Constanța a navei-școală 
peruane „Independencia"

Cu prilejul celei de-a XIII-a ani
versări a unificării forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de sud, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, ge
nera] de armată Ion Ioniță, a trimis 
□ telegramă de felicitare ministru
lui apărării naționale al Republicii 
Vietnamului de Sud, Tran Nam 
Trung.

Cu aceeași, ocazie, Însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii Viet
namului de Sud la București, Vu Le, 
s-a intilnit, joi, cu militari români 
din unități din Capitală.

Participanții la întilnire au vizionat 
filme documentare și o fotoexpoziție 
cu aspecte din activitatea forțelor 
armate și progresiste sud-vietna- 
meze.

(Agerpres)

LA BUCUREȘTI VA AVEA LOC

Conferința internațională 
a florii - soarelui

Declarații ale secretarului Comitetului internațional 

al florii-soarelui, dr. J. R. Jensma

TELEGRAME EXTERNE

Congresul Federației Sindicatelor

în cursul zilei de joi, comandan
tul navei-școală peruane „Indepen
dencia", căpitan de navă Armando 
Mazzotti Pretell, însoțit de un grup 
de ofițeri din comanda navei, a vi
zitat șantierul naval Mangalia și in
stitutul de marină ,.Mircea cel Bă- 
trîn“. La bordul navei-școală „Mir
cea" a avut loc apoi o intîlnire prie
tenească intre marinari militari ro
mâni și peruani.«

1

*

*

ț*».

SUCCESELE
CHIMIȘTILOR 

DIN TÎRNĂVENI
TÎRGU-MUREȘ (Corespon

dentul „Scînteii", Deaki Lorand). 
— La Combinatul chimic din 
Tîrnăveni s-au obținut rezulta
te remarcabile in îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Astfel. în 40 
de zile din acest an combinatul 
a livrat peste prevederile pla
nului produse în valoare de 
circa 3 milioane lei. Exprimate 
în unități fizice, depășirile se 
concretizează în : 1130 tone car
bid, 51 tone bicromat de sodiu, 
cantități însemnate de produse 
din gresie antiacidă, sulfat de 
aluminiu și de sodiu, 11 tone 
utilaj tehnologic pentru indus
tria chimică și altele. Semnifi
cative pentru activitatea de pînă 
acum a chimiștilor din Tirnă- 
veni sînt și economia de 219 000 
kilowați/ore energie electrică, 
creșterea productivității muncii 
pe salariat în luna ianuarie 
cu 358 lei față de plan și cu 
21 000 lei comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut.

1

*
I

I

*

î
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Oaspeții au asistat, în cursul după- 
amiezii, la un spectacol folcloric pre
zentat de ansamblul artistic „Briu- 
lețul".

Scara, comandantul navei-școală 
„Independencia" a oferit o recepție 
la bordul navei. Au luat parte pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Constanța, Vasile Vilcu, contra
amiral Sebastian Ulmeanu, coman
dantul marinei militare, și alte per
soane oficiale.

A participat Enrique Laroza, am
basadorul Republicii Peru in Româ
nia.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

vremea

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 februarie. In țară : Vreme în 
general închisă șl în răcire. Vor cădea 
ploi temporare, care, în zona de munte 
și de deal, pe alocuri, se vor trans
forma în lapoviță și ninsoare. La 
munte, Ia peste 2 (MO metri înălțime, 
ninsoarea va fl viscolită. Vîntul va 
prezenta unele intensificări. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 4 grade, iar cele maxime 
între minus 2 și plus 8 grade. In Bucu
rești : Vreme relativ închisă. Temporar 
va ploua slab. Vînt cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura va scădea 
ușor.

Secretarul Comitetului Interna
țional al florii-soarelui, dr. J. R. 
Jensma, a fost, pentru citeva zile, 
oaspetele țării noastre. Cu prilejul 
vizitei sale, dr. J. R. Jensma a avut 
întrevederi cu acad. Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de științe a- 
gricole și silvice, președintele Comi
tetului național de organizare a ce
lei de-a 6-a Conferințe internaționale 
a florii-soarelui, și «Iți membri ai 
comitetului, asupra unor probleme 
referitoare la pregătirea acestei ma
nifestări internaționale, care va avea 
loc în luna iulie Ia București.

într-o convorbire pe care a avut-o 
cu redactorul Agenției Române de 
Fresă, Agerpres, Emil Marinescu, oas
petele și-a manifestat mulțumirea 
față de stadiul avansat al lucrărilor 
de pregătire a conferinței și tot
odată convingerea că ea se va bucura 
de cele mai bune condiții, va avea 
un succes deplin.

Afirm aceasta — a spus dr. J. R. 
Jensma — deoarece pînă acum și-au 
anunțat participarea 186 de specia
liști în cultura florii-soarelui, prelu
crarea semințelor și comerțul cu ulei, 
din 26 de țări. De asemenea, au fost 
anunțate 86 de comunicări privind 
probleme științifice și practice care

preocupă atît pe cultivatori, cit și 
pe cei ce se ocupă cu prelucrarea 
semințelor.

Interesul manifestat este cu atit 
mai mare cu cit în domeniul culturii 
florii-soarelui șl al industriei uleiu
rilor există perspective mari de ex
tindere a colaborării dintre țări. 
Există deci o preocupare generală 
pentru cunoașterea rezultatelor ob
ținute In diferite țări, a posibilități
lor de colaborare, ceea ce mă deter
mină să apreciez că apropiata 
noastră conferință va oferi și un 
bun prilej pentru dezvoltarea con
lucrării în ameliorarea și cultivarea 
florii-soarelui, în Industria pre
lucrătoare și comerțul cu ulei.

Mă bucură foarte mult faptul că 
România va găzdui această reuniune 
internațională, deoarece țara dum
neavoastră se situează pe loc de 
frunte în ceea ce privește cultura și 
ameliorarea florii-soarelui șl, totodată, 
este o mare exportatoare de ulei 
vegetal.

Iată de ce noi am ales Bucureștiul 
ca oraș-gazdă al conferinței, cu atît 
mai mult cu cit România promo
vează permanent o politică de co
laborare și cooperare internațională.

(Agerpres)

din Vietnam și-a
HANOI 14 (Agerpres). — La 14 fe

bruarie, la Hanoi au luat sfirșit lu
crările celui de-al treilea Congres 
al Federației Sindicatelor din Viet
nam.

In rezoluția referitoare la sarcinile 
«indicatelor în etapa actuală, delega
ții la congres își exprimă hotărîrea 
de a lupta pentru menținerea păcii 
in Vietnam, îndeplinirea riguroasă 
a Acordului de la Paris, reunificarea 
pașnică a țării. Rezoluția adresează 
clasei muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii chemarea să desfășoare pe un

încheiat lucrările
front și mai larg întrecerea pentru 
refacerea economiei și îndeplinirea 
planului de stat pe 1974.

Congresul a adoptat noul statut și 
a ales organele conducătoare ale fe
derației. Hoang Quoc Viet a fost re
ales președinte al Federației Sindi
catelor din Vietnam.

Sindicatele din țara noastră au fost 
reprezentate Ia congres de o dele
gație a Uniunii Generale a Sindica
telor, condusă de Constantin Mîn- 
dreanu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

LOTO
PREMIILE TRAGERII DIN 1 

FEBRUARIE 1974
EXTRAGEREA I : cat. 2 : 3,05 va

riante a 23.935 lei : cat. 3 : 28,75 a 
2.539 lei ; cat. 4 : 50,15 a 1.456 lei ; 
cat. 5 : 127,75 a 571 lei ; cat. 6 : 247,30 
a 295 lei.

REPORT CATEGORIA I : 121.670 
lei

EXTRAGEREA a Il-a : Cat. A : 
3 variante 10% a 32.501 lei ; cat. B : 
6,40 a 9.141 lei ; Cat. C : 11,90 a 4.916 
lei ; cat. D : 18,05 a 3.241 lei ; cat. E : 
89,65 a 653 lei ; cat. F : 165.60 a 353 
lei ; cat. X : 2249,35 a 100 lei.
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DIN AGENDA
R U G B I. Continuă preparati

vele reprezentativei de juniori care 
va participa luna viitoare la Heidel
berg (R.F.G.) la „Turneul F.I.R.A.", 
veritabil campionat european. Deți
nători ai trofeului la ultimele două 
ediții (1972 și 1973), rugbiștii români 
au obligații sporite, comportarea lor 
trebuind să fie din nou la înălțimea 
prestigiului internațional al rugbiului 
românesc. In zilele imediat urmă
toare — ne spunea secretarul gene
ral al F.R.R. — lotul lărgit va sus
ține o suită de meciuri de pregătire, 
la interval de 48 de ore (după siste
mul apropiatei competiții). Seniorii 
sînt și ei în pregătire în vederea se
zonului internațional. In această pri
măvară sînt prevăzute trei meciuri 
oficiale — în Campionatul european 
F.I.R.A. ‘ -
blanca,
București, 14 aprilie), cu Spania (la 
București, 19 mai).
cum este denumit meciul tradițional 
cu reprezentativa Franței, va avea 
loc la 13 octombrie, la București. La 
27 octombrie, probabil la Buzău. în 
premieră, o partidă România—Franța 
între echipe de „speranțe" (jucători 
sub 23 de ani).

— cu Marocul (la Casa-
3 martie), cu Polonia (la

„Meciul anului".

VOLEI. Peste cîteva zile încep 
turneele finale ale campionatului 
masculin. La Timișoara, intre 19 și 
23 februarie, turneul pentru locurile 
1—6 (Dinamo, Steaua. Universitatea 
Cluj, C.S.U. Galați, Viitorul Bacău și 
Explorări Bala Mare), iar la Brăila, 
între 18 și 22 februarie, turneul pen
tru locurile 7—12 (Rapid, Politehnica 
Timișoara, I.E.F.S., Tractorul Brașov, 
Progresul, Universitatea Craiova).

I

FEDERAȚIILOR
Cu interesul scontat sînt așteptate 

rezultatele echipelor feminine Di
namo și Rapid în „Cupa cupelor" și, 
respectiv. „Cupa campionilor euro
peni". Dinamovistele au învins pe 
Fenerbahce cu 3—0 la București, iar 
astăzi susțin revanșa — normal, ușor 
de cîștigat — la Istanbul. Rapidistele 
însă au o misiune foarte dificilă 
miine, în Giulești (de la ora 18), în 
fața deținătoarelor trofeului — N.I.M. 
Budapesta ; la Budapesta au pierdut 
cu 3—0...
HALTERE. La F.R.H.C.. a- 

tenția se concentrează spre primul 
concurs internațional al anului : în
tâlnirea echipelor de juniori aie 
României șl Poloniei, miine — de Ia 
ora 17 — în sala Constructorul din 
Capitală. In ordinea categoriilor — 
ne spunea secretarul general al fe
derației, * '
V. Chiru 
I. Buta 
(S. N. Constanța), 
(Steaua), P. Zoltan 
S. Apostol (Steaua), ... __
(S. N. Constanța), I. Orosz (C.StM. 
Cluj), St. Kreicik (C.S.M. Cluj).

FOTBAL. Ieri ne-au fost 
confirmate datele unor noi meciuri 
internaționale cu caracter amical ale 
fotbaliștilor noștri. F. C. Argeș su.s- 

• ține, între 22 și 28 februarie, un tur
neu in Grecia (primul joc, cu 
P.A.O.K. Salonic). Selecționata divi
ziei B are perfectate două duble în
tâlniri : la 10 aprilie (acasă) și 5 iu
nie (in deplasare) cu selecționata si
milară a Iugoslaviei, iar la 17 aprilie 
(acasă) și 8 mai (în deplasare) 
selecționata similară a Bulgariei.

Ion Stoian — 
(Olimpia 

(C.S.M. Cluj), 
' ' ' D.

(C.S.M. Cluj). 
N. Căpriceru

cei 9 sint : 
București). 
M. Kiamil 

Cioroslan

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

SEMURG, PASĂREA FERICIRII

Producție a studiourilor „Uzbekfilm". Regia : Habibullo Faiziev. Cu : Habibulla Karimov 
Tamara Sakirova

cinema
• întoarcerea lui Magellan :
SCALA — 9,30; 1.1,45; 14; 16,15:
10,30; 20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cercul : CENTRAL — 9,16;
11,30: 13,45: io; 18,15: 20,30.
• Cojocelul fermecat : DOINA — 
9.30; 11,30; 13.45; 17,30.
• Program de filme documentare 
In premieră : DOINA — 16.
• Ceața : DOINA — 20.
• Cidul : PATRIA — 9; 12,45:
16.30: 20.15.
• Trecătoarele Iubiri : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14: 16,15; 18.30; 20,45, 
GRIVIȚA — 9; 11,30: 15,30; 18;
20.30.
• Chemarea străbunilor : BUCU
REȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21, LUCEAFĂRUL — 8,30; 11;
13,30: 16: 18,30 ; 21.
• Misterioasa prăbușire s MO
DERN — 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. GIULEȘTI — 15.30: 18; 20,15. 
ARTA — 15,30: 18; 20.16.
« Aventura lut Darwin : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13.30; 16: 18.30;
21. FAVORIT — 11.30; 13.45; 16;
13,15: 20.30.
e Coloana de la miezul nopții : 
DACIA — 9; 11,15: 13.30; 16; 18.15;
20.30.
s Insula misterioasă : VOLGA — 
9: 11.15: 13,30; 15,45; 18.15; 20.30, 
AURORA — 9; 11.15: 13.30; 15.45: 
18; 20,15.

• Acea pisică blestemată : VIC
TORIA — 9; 11,45: 14,30; 17.15: 20.
• Ultimul miliardar — 14,30; 16.30, 
A noastră e libertatea — 18,45, 
Hlrosima, dragostea mea — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
a Tudor : MUNCA — 16; 19.
• Luna furioasă : EXCELSIOR — 
9,15; 12; 14,45; 18: 20,30.
a Vifornița : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : LUMINA — 9; 11.15; 13,30: 
16, CRINGAȘI — 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.
• Judo : BUZEȘTI — 9; 11,15:
13,30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30.
a Pe aripile vtntulul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15: 19.
• Marele vals : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19, COTROCENI — 11: 
16; 19.
• Fellaga : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
a Nunta — 14; 16. Doi pe un ba
lansoar — 18; 20,15 : VIITORUL, 
a Vlntul călătoriilor : FEREN
TARI — 15,30; 17,45: 20.
• Joe Kldd : MOȘILOR — 9: 11.15; 
13,30: 15.45; 18; 20,16, FLACĂRA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• întâmplări cu Cosa Nostra : 
POPULAR — 15,30: 18; 20.15.
a O floare și doi grădinari : 
FLOREASCA — 11; 15,30; 19.
• Ultimele șase minute : COS
MOS — 15.30: 18 : 20,15.
a Articolul 420 : VITAN — 10: 
16; 19.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu44 (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Remus 
Tzincoca (Canada) — 20.
• Opera română : Traviata — 10.
• Teatrul de operetă : Țara su- 
rîsului — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Coana Chirița — 19,30. (sala Co
media) : Părinții teribili — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : A 
douăsprezecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : Stilpii societății 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30 
(sala Studio) : Hamlet — 20.
• Teatrul Giulești : Sîmbătă la 
Veritas — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Omul 
invizibil — 9.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala din
Calea Victoriei) : Bu Aii - 15. 
(sala din str. Academiei) : De
ce a furat zmeul mingea — 17. 
« Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
gi.ale" :MOckinpott (în limba ger
mană) — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie

ȘAH: Turneul candidaților la titlul mondial
Obținînd a treia victorie în meciul 

pe care l-a susținut cu Henrique 
Costa Mecking (Brazilia), marele 
maestru sovietic Viktor Korcinoi s-a 
calificat pentru semifinalele turneu
lui candidaților la titlul mondial de 
șah. In partida a 13-a a meciului de 
la Augusta (Georgia), Mecking. cu 
piesele negre, a cedat la mutarea a 
42-a.

în semifinală, Viktor Korcinoi ur-

meazâ să-l întîlnească pe ciștigătorul 
meciului Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
— Lajos Portisch (Ungaria), care se 
află in plină desfășurare la Palma 
de Mallorca. După cum se știe, cea
laltă semifinală se va disputa intre 
fostul campion mondial Boris Spas
ski (U.R.S.S.) și revelația anului șa- 
hist 1973, tînărul său compatriot 
Anatoli Karpov.

Drumul eroic 
al reconstrucției 

în R. D. Vietnam
Profesorul francez Vincent Labeyrie, director al laboratorului de 

ecologie experimentală și vicepreședinte al universității „Francois 
Rabelais de Blois", invitat recent să facă o vizită in R. D. Vietnam, 
în calitatea sa de specialist în problemele mediului înconju
rător — al cărui echilibru a avut mult de suferit în această tară, 
ca urmare a bombardamentelor americane — publică in săptăminalul 
„L’Humanite Dimanche" impresiile sale in legătură cu eforturile 
eroice de reconstrucție ale poporului vietnamez.

î CÎTEVA RÎNDURI
• Continuindu-și turneul în Bul

garia, echipa de fotbal- Progresul 
București a jucat la Tirnovo cu for
mația locală Etar. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 1—0.

• Echipa de fotbal Politehnica Ti
mișoara, aflată in turneu în Polonia, 
a jucat la Bielski Biala cu formația 
locală B.K.S., care activează în divi
zia secundă a campionatului. Timi
șorenii au ciștigat cu scorul de 
3—2 (2—1). în continuare, Politehnica 
Timișoara va întâlni cunoscuta echi
pă Gornik Zabrze.

i

• Federația națională * sporturi
lor din R. P. Chineză a adoptat, în 
cadrul unei reuniuni desfășurate re
cent la Pekin, o serie de hotăriri in 
legătură cu pregătirile pentru parti
ciparea sportivilor chinezi la cea 
de-a 7-a ediție a Jocurilor sportive 
asiatice, care urmează să se desfă
șoare anul acesta la Teheran — re
latează agenția China Nouă. Cu 
acest prilej, Federația Sporțurilor a 
R. P. Chineze exprimă mulțumirile 
sale organizațiilor sportive din țările 
asiatice care au sprijinit drepturile 
legitime ale federației 
excluderea organizației 
din Federația jocurilor 
informează organizațiile 
sportivii din provincia 
sint invitați să participe, alături de 
organizațiile sportive din intreaga 
Chină, la fazele de selecție ce vor 
avea loc la Pekin, 
tuirii unei echipe 
cea de-a 7-a ediție 
tive asiatice.

chineze și 
ciankaișiste 
asiatice ți 

sportive și 
Taiwan că

In vederea alcă- 
naționale pentru 
a Jocurilor spor-

calificat în sfer-• Ion Țirlac s-a
turile de finală ale turneului .inter
național de la Bologna, primul con
curs contînd pentru grupa a III-a a 
circuitului W.C.T. în „optimi". Ion 
Țiriac l-a Întrecut pe suedezul Ove 
Bengtson (6—3, 6—1.) Performerul 
zilei a fost australianul Colin Di- 
bley : 3—6, 6—3, 6—4 cu cehoslova
cul Jan Kodes, al doilea favorit al 
turneului.

• In turneul internațional „indoor" 
de tenis de la Birmingham (Alabama), 
jucătorul român Ion Sântei l-a în
trecut cu 2—6, 6—4, 6—4 pe ameri
canul Patrick Dupre. Toma Ovici a 
pierdut cu 7—6, 6—2 la 
Belus Prejoux.

chilianul

turneu 
rezervat 
tineret, 

grupelor

• Campionatele internaționale de 
atletism pe teren acoperit ale 
U.R.S.S., competiție Ia care sînt pre- 
zenți sportivi și sportive de valoare 
din 10 țări, printre care și România, 
au început la Moscova. Proba femi
nină de săritură în lungime a fost 

5 de sovietica Margaritaciștigată ___
Treinite (6,28 m). Viorica Viscopo- 
leanu s-a situat pe locul patru, cu 
6.10 m. Cursa feminină de 1 500 m 
s-a încheiat cu victoria Tamarei ka- 
zacikova (U.R.S.S.) — 4’ 20” 5/10, 
In preliminariile probei masculine de 
60 m plat, Valeri Borzov, dublu cam- 
pion olimpic la J. O. de la MUnchen, 
a fost cronometrat în 6” 5/10..

• Peste 12 000 de spectatori au ur
mărit la Goteborg intîlnirea interna
țională de hochei pe gheață dintre 
echipele reprezentative ale Ceho
slovaciei și Suediei. Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 5—2 
(1—0, 2-1, 2-1).
• Comentând meciul Iugoslavia— 

Spania, pentru calificarea în turneul 
final al Campionatului mondial de 
fotbal (disputat la Frankfurt pe 
Main și cîștigat de iugoslavi cu 1—0), 
corespondentul agenției „France 
Presse" relatează, între altele : „For
mația iugoslavă a afișat o superiori
tate netă in prima repriză, reușind 
să-și domine adversarul, datorită 
unei tehnici mai bune și superiori
tății lă mijlocul terenului. în repriza 
a doua spaniolii au atacat insistent 
timp de un sfert de oră, lăsînd im
presia că vor egala, dar portarul 
Măriei și apărarea imediată au res
pins acțiunile ofensive ale echipei 
spaniole. Iugoslavii au avut citeva 
acțiuni bune de a majora scorul in 
minutele 83 și 85. Cei mai buni ju
cători ai învingătorilor : Măriei, fun
dașul Buljan, înaintașii Petkovici și 
Geaici. Din echipa spaniolă, care a 
practicat un joc prea complicat, e 
greu să fie remarcat cineva".
• In campionatul feminin de bas

chet, aseară, la Floreasca, Politeh
nica — Rapid 74—63 (39—33). în a- 
cest fel. Politehnica a trecut in frun
tea clasamentului, cu un avans de 
un punct față de imediat următoarea 
clasată, Voința București.

• A început tradiționalul 
de fotbal de Ia Viareggio. 
echipelor de juniori și de 
în primul meci din cadrul 
preliminare, selecționata română de 
tineret (jucători pînă la 21 de ani) a 
terminat la egalitate (0—0) cu for
mația clubului Napoli.

La sediul Uniunii ziariștilor 
a avut loc ieri o intîlnire a zia
riștilor sportivi din Capitală cu 
prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general-iocotenent Marin Drag- 
nea.

Cu acest prilej au fost ex
puse obiectivele mișcării spor
tive de masă și de performanță 
în anul 1974.

(Agerpres)

„Ion Vasilescu4* : O fată imposi
bilă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Legendă și dor —- 19,30.
• Circul „București44 : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Rol- 
land“ — 16; 19,30.

tv
PROGRAMUL I

16,00 — 17,00 Teleșcoală.
16,00 Matematică (consultații pen

tru elevii clasei a VlII-a).
16,15 Geografie (anul IV) : Orașele 

și satele din Republica So
cialistă România.

16,35 Pagini din istoria patriei : 
Castelul Hunedoara. (Consoli
darea voievodatului Transil
vaniei și lupta antiotomană 
sub conducerea lui latlcu de 
Hunedoara).

17.30 Emisiune în limba germană. 
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri : Pik și Tik.
19.30 Telejurnal.
20,00 Eroina din Tîrgoviște.
20.20 Film artistic : „Mi se spune 

cîntârețul adevărului44. Pro
ducție a studiourilor mexica
ne. Film muzical, In premie
ră pe țară, cu Elvira Quinta
na și Alvaro Zermeno. Re
gia : Jains Salvador.

21,40 Film documentar : Nunta de 
aur. Producție „Al. Sahia44.

21,55 Douăzeci și cinci de minute

cu Fred și Barhey într-un 
nou episod.

22.20 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Film pentru tineret : „Pă

șesc prin Moscova44. Regia : 
Gheorghi Danelia. Cu : Gali
na Polskih. Alexei Loktev.

13.50 Publicitate.
18.55 Vedete pe meridianele muzi

cii : Connie Francis. Marie 
Lafdret, Eva Demarczyk.

18.20 1001 de seri : Pik și Tik.
1.9.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 O viață pentru o idee : 

Marie Curie.
20.35 Formații și ansambluri bucu- 

reștene. Ansamblul „Ciulean
dra" al sindicatelor din con
strucții. Dirijor : D. Isver- 
ceanu.

20.50 Bucureștiul, azi.
21,05 Tineri lnterpreți : Violonista 

Elena Popescu — studentă a 
conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București. La 
pian Marieta Leonte.

21.30 Publicitate.
21.35 Biblioteca pentru toți : Matei 

Caragiale (I) • Realism și 
fantezie în opera lui Matei 
Caragiale. Participă Eugen 
Simion, Al. Ivasiuc, Al. 
George • „Un om mindru și 
singuratic44 — film documen
tar. Evocări de loan D. Ghe- 
rea și Ovidiu Papadima 
• „Măștile44 Iui Matei Cara
giale. însemnări de A. Paleo- 
Iogu • „Pajere" — antologie 
lirică Lnterpretată de Geo 
Barton, Dinu Ianculescu, Da
mian Crișmaru • Fișă de 
istorie literară.

„Efectele bombarda
mentelor, care pot fi 
constatate în întreaga 
țară, m-au impresio
nat profund — scrie 
profesorul francez. In 
afara intenției eșuate 
de a demoraliza popu
lația, sînt convins că 
bombardamentele ur
măreau și obținerea 
unor rezultate cu ca
racter ecologic : acelea 
ca, prin pirjolirea pă- 
mintului și devastarea 
mediului înconjurător, 
să se compromită ba
zele înseși ale con
strucției economice. 
Nici acest scop nu a 
fost însă atins. Rănile 
lăsate de război sînt 
grele, dar munca pen
tru înlăturarea lor a 
început a doua zi după 
acordurile de la Paris 
și ea se desfășoară in 
continuare cu indiscu
tabil succes.

în prezent, în fața 
sarcinii de reconstruc
ție a țării și de extin
dere a Hanoiului, viet
namezii nu eludează 
cituși de puțin condi
țiile ecologice. Delta, 
teren agricol excepțio
nal, care este de altfel 
deosebit de bine ex
ploatat. nu este totuși 
locul cel mai indicat 
pentru implantarea 
noilor locuințe.

în ceea ce privește 
Hanoiul, autoritățile 
vietnameze sînt puse 
în fața unor opțiuni de 
persnectivă. Există po
sibilitatea de a se ex
tinde vechiul ora».

sau de a se construi 
un oraș satelit, la o 
distanță de 60 km 
in afara Deltei, pe 
coline, vechiul oraș 
răminînd capitala ad
ministrativă și istori
că, iar noul Hanoi ur- 
mînd a deveni capita
la economică. Mai 
există posibilitatea 
construirii unui nou 
oraș pe Fluviul Roșu, 
care ar asigura un 
trafic rutier și fero
viar corespunzător
spre Haifong și spre 
provinciile din Nord. 
In prezent, pe margi
ne» acestor alternati
ve se poartă ample 
dezbateri.

Preocupări intense 
suscită și agricultura. 
Partidul și guvernul 
au stabilit ca obiectiv 
principal pentru a- 
ceastă ramură a eco
nomiei, realizarea u- 
nei producții de 50 de 
qintale de orez la 
hectar pe ansamblul 
Deltei. Rezultatele 
muncii intense de re
facere a digurilor și 
canalurilor, care au a- 
vut de suferit de pe 
urma bombardamente
lor, ca și de regene
rare sau sporire a 
fertilității solului se 
pot constata de pe a- 
cum : trei sau patru 
provincii au și atins 
aceste obiective ; ce
lelalte regiuni le ur
mează îndeaproape.

Paralel, se depun e- 
forturi în direcția 
dezvoltării ramurii

zootehnice. Zootehnia 
trebuie insă să se 
concentreze în afara 
Deltei, pentru a nu 
prejudicia culturile 
de orez prin transfor
marea orezăriilor in 
pășuni pentru vite. 
Pe de altă parte, a 
crea pășuni pe coline 
presupune defrișarea 
acestora, ceea ce le 
expune la eroziuni 
rapide, datoritî ploilor 
abundente și caniculei 
permanente, care îm
piedică activitatea mi
croorganismelor, ne
cesare reîmprospătă
rii solurilor.

Sint numai cîteva 
aspecte legate atit de 
obiectivele imediate 
ale refacerii, cit și de 
Obiective pe termen 
lung care urmăresc 
statornicirea unui e- 
chilibru cît mai bun 
intre satisfacerea ne
voilor imediate ale 
populației și punerea 
la punct a infrastruc
turilor menite să 
transforme Vietnamul 
într-o țară modernă, 
cu o agricultură și o 
industrie înaintate.

Nu încape îndoială 
că poporul vietnamez, 
cu eroismul și geniul 
creator care îi sînt 
atît de caracteristice 
și cu sprijinul țărilor 
prietene și al forțelor 
progresiste din întrea
ga lume, își va rezolva 
toate problemele ri
dicate de anevoioasa 
operă de reconstrucție 
a țării.

„FRANCE PRESSE":

„Castafrica" - o treaptă 
spre progres

După cum s-a mai anunțat, Ia capătul a zece zile de dezbateri, re
cent și-a încheiat lucrările, în capitala Senegalului, Dakar, conferința 
„Castafrica", convocată sub egida UNESCO și consacrată problemelor 
aplicării științei și tehnologiei în scopul dezvoltării. Ea a reunit 132 de 
delegați, reprezentînd 32 state africane. Reproducem o relatare a 
agenției „FRANCE PRESSE" despre conținutul lucrărilor acestei re
uniuni. inspirată de preocuparea pentru accelerarea progresului în 
Africa.

„Raportul final al conferinței con
ține 84 de recomandări referitoare 
la politica în domeniul științei, or
ganizarea cercetării, pregătirea de 
oameni de știință și tehnicieni, mo
dalitățile de transferare de tehno
logii din țările industrializate spre 
țările africane, precum și recoman
dări privind sistemele de cooperare 
interafricană și intre Africa și orga
nismele internaționale.

„Castafrica" a constituit un prilej 
pentru țările africane de a întocmi 
bilanțul a ceea ce s-a făcut în ultimii 
zece ani și, mai ales, de a analiza 
ce trebuie făcut și cum trebuie pro- 
cedat_ pentru ca știința și tehnolo
gia să poată fi folosite în modul cel 
mai adecvat in scopul dezvoltării 
Africii.

Luind ca punct de perspectivă 
anul 1980, conferința a apreciat că Ia 
această dată toate țările africane ar 
trebui să consacre cel puțin 1 la sută 
din produsul lor național brut acti
vității de cercetare in scopul dezvol
tării și să posede minimum 200 de 
oameni de știință și ingineri la un 
milion de locuitori. Participanții au 
fost in unanimitate de părere că 
pentru a atinge aceste obiective 
„Africa nu trebuie să se rupă de ex
terior" și au cerut UNESCO ca, ime
diat după această conferință, să pro
cedeze la o serie de consultări și 
studii vizînd intensificarea acti
vității de cercetare în scopul dezvol
tării continentului african, creîn- 
du-se în acest scop un fond special 
al UNESCO.

Conferința a ajuns la concluzia că 
numeroase probleme comune țărilor 
africane se pretează la cercetări co
mune. Ea a stabilit în acest sens cir
ca 50 de domenii, din care aproxi
mativ zece au un caracter prioritar 
»i merită un 6tudiu aprofundat.

S-a subliniat rolul din ce în ce 
mai important pe care O.U.A. (Orga
nizația Unității Africane) este che
mată să-l joace in coordonarea acti
vității de cercetare a țărilor africa
ne și s-a insistat asupra necesității 
atragerii in mai mare măsură a ti
nerilor africani spre activități știin
țifice.

Doudon N’Gom, ministrul senega- 
lez al educației, a subliniat la în
cheierea conferinței că cercetările 
științifice preconizate trebuie să ur
mărească nu numai soluționarea 
problemelor imediate ale dezvoltării 
continentului, ci și crearea condiții
lor pentru continuarea și amplifi
carea activității de cercetare.

Rene Maheu, director general al 
UNESCO, a declarat, de asemenea, 
la închiderea lucrărilor conferinței 
că „in momentul de față esențialul 
depinde de guverne. Nici un fel de 
magie nu poate transforma cuvin
tele în fapte. Hotăririle cele mai 
importante depind de guverne, ele 
fiind o problemă de voință politică".

Directorul general al UNESCO a 
mai anunțat că intenționează ca la 
Conferința generală a UNESCO, ce 
urmează să aibă loc in toamna u- 
cestui an, să propună un program 
bugetar pe anul 1975—1976 care să 
țină cont de recomandările conferin
ței „Castafrica". El a invitat, pe de 
altă parte, colegii de la Comisia 
Economică pentru Africa și din 
O.U.A. să examineze împreună sau 
separat modalitățile de a răspunde 
la recomandările acestei conferințe.

Evocînd activitatea UNESCO în 
Africa, Maheu a declarat că acest or
ganism este gata să ajute Ia dezvol
tarea structurilor, a centrelor uni
versitare și la realizarea de progra
me internaționale, interesind conti
nentul african".



viața internațională
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a Adunării Generale a 0. N. II
consacrată examinării problemelor referitoare la materiile 

prime și dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— La 13 februarie, România a trans
mis secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite, prin inter
mediul reprezentantului său perma
nent la O.N.U., ambasadorul Ion 
Datcu, punctul de vedere cu privire 
la propunerea Algeriei vizînd con
vocarea unei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. 
erată examinării problemelor 
toare la materiile prime 
tare.

Comunicindu-se acordul 
ră cu convocarea sesiunii

Si

consa- 
referi- 

dezvol-
legătu-In 

extraordi-

nare a Adunării Generale. în răs
puns se precizează că, în concepția 
guvernului român, această sesiune ar 
reprezenta un prim pas pe calea e- 
forturilor comunității Internationale 
destinate examinării și soluționării 
unor probleme majore privind sur
sele de energie, materiile prime și 
dezvoltarea. Acest prim pas ar tre
bui continuat prin dezbaterea între
gii problematici din respectivul do
meniu in cadrul unei conferințe ge
nerale, sub egida O.N.U., la care să 
ia parte toate statele, pe bază de ega
litate.

In Marea Britanie continuă greva celor 269 000 de mineri, declanșată 
săptămîna trecută ca urmare a refuzului patronatului de a satisface 
revendicările acestora privind îmbunătățirea condițiilor de viață. Pi
chetele de grevă, înstelate la Intrarea în puțuri, și-au îndeplinit mi
siunea, statul major al greviștilor permițînd efectuarea numai a unor 
lucrări de 
sindicatul 
vizionarea 
Pichet de

securitate în galerii. în senin de solidaritate cu minerii, 
muncitorilor din transporturi a hotârît sâ nu permitâ apro- 
cu cârbune a termocentralelor electrice. în fotografie : 
greviști la una din minele de cărbuni din comitatul Kent 

Telefoto : A. P. ►— AgerpresA.F.
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Vizita delegației U. G. S. R.
CONGRESUL AL X-LEA LA

BELGRAD 14 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — întrunit Joi, 
Prezidiul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a hotărît ca al X-lea Con-

Ambasadorul României
in R. A. Yemen și-a prezentat 

scrisurile de acreditare
SANAA 14 (Agerpres). — Amba

sadorul Republicii Socialiste România 
in Republica Arabă Yemen, Florian 
Stoica, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Abdul Rah
man Iriani, care a transmis, cu a- 
ceastă ocazie, președintelui Consi
liului de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prie
tenie și sănătate. El a elogiat acti
vitatea depusă de șeful 
mân pentru rezolvarea 
internaționale și pentru 
lății ale țării noastre 
arabe.

Ambasadorul român a 
și de primul ministru, Hassan Makki, 
de alți demnitari ai Republicii Arabe 
Yemen, care au evidențiat in discuții 
clarviziunea politicii României pe 
plan internațional și și-au exprimat 
dorința de a dezvolta cooperarea 
toate planurile cu țara noastră.

statului ro- 
problemelor 
bunele re- 

cu statele
fost primit

pe

27 MAI
greș al U.C.I. să aibă Ioc la Belgrad, 
între 27 și 30 mal a.c. Totodată, a 
fost stabilită și ordinea de zi a con
gresului care cuprinde raportul inti
tulat „Lupta pentru dezvoltarea au- 
toconducerii socialiste în Iugoslavia 
și rolul U.C.I.“, 
de președintele 
dare de seamă 
tatea organelor
sele al IX-lea și al X-lea, adoptarea 
documentelor congresului și alegerea 
noilor organe ale U.C.I.

care va fi prezentat 
Iosip Broz Tito, o 

cu privire la activi- 
U.C.I. între congre-

în R. F.
^ONN 14 (Corespondență de Ia 

N. S. Stănescu). — Continuindu-și 
vizita în Republica Federală Germa
nia, delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, condusă 
de Mihai Dalea, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a fost pri
mită de Annemarie Renger, pre
ședinta Bundestagului. Cu acest pri
lej a fost exprimată dorința re
ciprocă de dezvoltare a relațiilor 
prietenești dintre cele două țări, din
tre cele două parlamente, pentru o 
mai bună cunoaștere și înțelegere re
ciprocă. La primire, care s-a des
fășurat lntr-o atmosferă cordială, au 
participat dr. Walter Althammer,

Germania DE PRETUTINDENI

Președintele Republicii
Islamice Pakistan a primit 

pe ambasadorul României
ISLAMABAD 14 (Agerpres). — Cu 

prilejul plecării definitive de la post, 
Mihai Magheru, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Islamabad, 
a fost primit de Fazal Elabi Chaudhry, 
președintele Republicii Islamice Pa
kistan. în cursul convorbirii care a 
avut loc au fost abordate aspecte 
ale bunelor relații existente între 
cele două țări.

IRAK ✓

agențiile de presă
Prima ședință a conferin

ței arabe cvadripartite - A1- 
geria, Arabia Saudită, Siria, Repu
blica Arabă Egipt — la nivel înalt 
de la Alger s-a încheiat. Potrivit 
relatărilor din presa algeriană, a- 
ceastă reuniune se înscrie în cadrul 
consultărilor periodice, la nivel bila
teral sau multilateral, între țările a- 
rabe, pentru a adopta atitudini co
mune asupra „unor probleme de ul
timă oră" atît din zonă, cit și din 
întreaga lume. La ședința de deschi
dere, președintele Houari Boumedie- 
ne a rostit o scurtă cuvîntare.

Guvernul peruan a promul* 
gat un decret cu caracter de lege 
care reglementează procesul naționa
lizării tuturor ramurilor industriale 
de bază ale economiei naționale, în 
conformitate cu prevederile Legii 
generale a industriilor, intrată în 
vigoare în septembrie 1970.

La Viena a avut loc’ 3o1, cea 
de-a 22-a ședință plenară a negocie
rilor privind reducerea reciprocă a 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală.

a propuș 
la 25 fe- 
convorbi- 
Societăți- 
Nordul șl

Forțele armate de elibe
rare cambodgiene au scos din 
luptă, în acțiunile inițiate în peri
oada 6 ianuarie—7 februarie, la vest 
și nord-vest de Pnom Penh, peste 
2 200 de militari inamici, potrivit 
unui bilanț transmis de Agenția 
khmeră de informații. Patriot» au 
capturat importante cantități de teh
nică de luptă și au distrus 65 de ve
hicule militare.

Convorbiri economice iu- 
goslavo-cehoslovace. Pe 
insula iugoslavă Krk au avut loc 
convorbiri între Trpe Iakovlevski, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, și Jindrich 
Zahradnik, vicepreședinte al guver
nului R.S. Cehoslovace, copreședinți 
ai Comitetului mixt iugoslavo-ceho- 
slovac de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Părțile au exami
nat probleme actuale ale relațiilor 
economice bilaterale, apreciind pozi
tiv stadiul schimbului reciproc de 
mărfuri, al cărui volum urmează să 
se cifreze, in acest an, la aproxima
tiv 500 milioane de dolari.

președintele Grupului parlamentar 
de prietenie R.F.G.—România, pre
cum și alți reprezentanți ai Bun- 
destagului. Delegația a fost Însoțită 
de Constantin Oancea, ambasadorul 
României în R.F.G.

★
Cu prilejul vizitei delegației 

U.G.S.R., ambasadorul Constantin 
Oancea a oferit un cocteil. Au luat 
parte, intre alții, H. O. Vetter, pre
ședintele Uniunii sindicatelor din 
R.F.G., dr. G. Schroeder, președin
tele comisiei de politică externă a 
Bundestagului, și dr. H. G. Sachs, 
secretar de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe.

transmit
prețurile produselor alimentare, ale 
locuințelor și articolelor de Îmbrăcă
minte. Calculele oficiale relevă că, 
pină in luna decembrie 1973, costul 
vieții în Chile a suferit un ritm de 
creștere de 600 la sută, ritm-record 
în întreaga Americă Latină și unul 
dintre cele mai ridicate din lume.

Acorduri sovieto-argentl- 
I16I16 3n Prezenta președintelui Ar
gentinei, Juan Domingo Peron, Ia 
Buenos Aires au fost semnate un 
acord de colaborare comercial-eco- 
nomică și tehnico-științifică Intre 
Argentina și Uniunea Sovietică și un 
acord privind livrarea de mașini și 
utilaje sovietice în Argentina — 
transmite agenția T.A.S.S.

Somalia a devenit mem
bră a Ligii Arabe - anun*ă •- 
genția M.E.N., adăugind că cererea 
de aderare a Somaliei a fost apro
bată în cadrul unei reuniuni a 
cretariatului ligii. Cu Somalia, 
mărul membrilor Ligii Arabe a 
juns la 20.

Se- 
nu- 

a-

Sa-

LONDRA 14 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). — In cadrul campaniei 
pentru alegerile generale de la 28 
februarie, la Londra a fost dat pu
blicității Manifestul electoral al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie.

Făcînd o analiză a actualei situa
ții economice, sociale și politice din 
Anglia, manifestul subliniază crește
rea vertiginoasă a prețurilor, deva
lorizarea lirei sterline, deficitul ba
lanței de plăți, șomajul cronic, 
înrăutățirea nivelului de trai al ma
selor populare, introducerea legisla
ției antimuncitorești.

Manifestul propune măsuri de 
urgență pentru soluționarea defici
tului balanței de plăți prin încetarea 
investițiilor de capital în străinătate, 
reducerea cheltuielilor militare peste 
hotare, controlul strict asupra im
porturilor care nu sînt necesare, ex
tinderea comerțului și cooperării cu 
țările socialiste. în ce privește marile 
monopoluri, băncile, societățile de 
asigurare, instituțiile financiare, re
zervele de petrol și gaze din Marea 
Nordului, manifestul propune tre
cerea lor în proprietate publică.

O atenție deosebită este acordată 
în manifest politicii externe, subli- 
niindu-se necesitatea intensificării

eforturilor în direcția realizării unui 
sistem de securitate în Europa, pen
tru o largă cooperare economică și 
tehnică între toate țările europene, 
pentru dizolvarea blocurilor militare.

Proiecte energetice
BAGDAD 14 (Agerpres). — Două 

centrale termoelectrice urmează să 
fie construite în Irak, una la Mos- 
soul (de 750 MW), iar cealaltă la Nas- 
siriyah (300 MW). La Taji, în apro
piere de Bagdad, va fi construită, 
de asemenea, o centrală de 150 MW 
echipată cu o turbină alimentată de 
gaze naturale.

R.P.D. Coreeana
Coreei de sud reluarea, 
bruarie, la Panmunjon, a 
rilor dintre reprezentanții 
lor de Cruce Roșie din 
Sudul Coreei — informează agenția 
T.A.S.S.

Președintele ales al Venezuelei anunță

Măsuri in apărarea bogățiilor naționale

La Havana au luat 5fîr?it lu' 
crările celei de-a patra consfătuiri 
naționale de zootehnie, care a făcut 
un bilanț , al realizărilor obținute în 
acest important seetor de activitate 
în cursul anului 1973. Totodată, au 
fost examinate critic problemele 
care afectează Încă dezvoltarea aces
tei ramuri a economiei naționale. La 
consfătuire au fost prezenți Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, președintele republicii, 
și alți conducători de partid și de 
stat cubanezi.

Inundații în Argentina
In urma ploilor torențiale care 

t-au abătut de cîteva zile asu
pra Argentinei, 14 persoane au 
pierit înecate, in vreme ce a- 
proape 10 000 au rămas fără 
adăpost. Astfel, la Santiago del 
Estero, opt persoane și-au gă
sit moartea și numeroase lo
cuințe au fost distruse in între
gime. In provincia Jujuy, inun
dațiile au produs 6 victiine, iar 
alte numeroase persoane au 
fost date dispărute. Un sat din 
regiunea San Pedro a dispărut 
practic sub ape și mii de locui
tori au trebuit să fie evacuați 
din zona sinistrată.

In ultima săptămînă, inunda
țiile au făcut, de asemenea, nu
meroase victime în provinciile 
Mendoza și Salta.

Emirul Kuweitului, 
bah el Salem al Sabah, a conferit 
cu președintele Republicii Zair, Mo
butu Șese Seko, care întreprinde o 
vizită în această țară. Convorbirile 
s-au referit la stadiul dezvoltării 
relațiilor bilaterale și la unele pro
bleme privind situația internațională.

Plenara C.C. al Partidului

WASHINGTON

Convocată — după cum s-a spus 
— fără o temeinică pregătire prea
labilă, fără consultarea statelor pro
ducătoare de țiței și, în general, a 
țărilor în curs de dezvoltare, confe
rința de la Washington a principa
lelor state occidentale importatoare 
de petrol s-a soldat cu rezultate 
care, după aprecierile observatorilor 
politici, sint departe de obiectivele 
prestabilite, evidențiind lipsa de u- 
nitate a participanților, în general, 
și a membrilor Pieței comune, în 
special, în abordarea și soluționarea 
complexei probleme a crizei de e- 
nergie. (La debutul conferinței, coti
dianul japonez „MAINICHI SCHIM- 
BUN" aprecia că „S.U.A. sînt prea 
optimiste dacă se așteaptă ca Japonia 
șl Europa occidentală să fie de a- 
cord cu ele în contextul marilor de
osebiri existente atît în ce privește 
politica internațională, cit și proble
mele specifice ale asigurării resur
selor petrolifere'*.).

Comunicatul comun dat publici
tății la sfîrșitul conferinței — ale 
cărei lucrări au fost prelungite cu 
24 de ore tocmai datorită faptului că 
nu s-a putut ajunge la un punct de 

unanim în finalizarea sa — 
fond, un „dublu comunicat'*,  
înscrie, cu asterisc, și punc- 
legătură cu care delegația 
și-a manifestat deschis dez-

vedere 
este, în 
întrucît 
tele în 
Franței , 
acordul. Or, este vorba tocmai de 
punctele esențiale ale agendei con
ferinței : consecințele financiare ale 
penuriei de țiței și modul lor de so
luționare, precum și problema creă
rii unui grup coordonator pentru

CARACAS 14 (Agerpres). — So
cietățile petroliere străine care ac
tivează în Venezuela vor trebui să 
retrocedeze statului, în termen de 
doi ani, concesiunile de care dispun 
și echipamentul de prospectare, ex
ploatare și prelucrare a țițeiului, 
conform prevederilor legii reversiu- 
nii petrolului, adoptată de către 
Congresul național — a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
președintele ales al Venezuelei, Car
los Andres Perez, care urmează să-și 
preia în mod oficial funcția luna vi
itoare.

Este pentru prima dată, remarcă 
agenția “ 
statului

Reuter, cind viitorul șef al 
venezuelean definește pe-

rioada în cadrul căreia urmează să 
se aplice această măsură de apărare 
a intereselor naționale, înscrisă în 
programul său electoral. Legea re- 
versiunii petrolului prevedea ca dată 
limită anul 1983, dar largi sectoare 
ale opiniei publice din Venezuela, o 
serie de organizații, personalități de 
frunte ale 
pronunțat 
imediată a

Cele mai importante companii pe
troliere care activează în Venezuela, 
producînd cea mai mare parte din 
cele 3,3 milioane barili extrași zil
nic, sint „Creole", subsidiară a fir
mei „Exxon", ..Mene Grande Oil", 
„Sun Oil", „.Mobil" și „Texaco".

întreprinderile industria
le din R.P. Albaniaau lndepli- 
nit cu succes sarcinile prevăzute în 
planul de stat pe luna ianuarie a 
acestui an — Informează un docu
ment al Direcției de statistică pu
blicat zilele trecute la Tirana.

Delegația tailandeză 
dusă de 
ședințele 
Tailanda, 
tuată în

Dawee Chullasapya, 
Comitetului olimpic 
și-a încheiat vizita 

R. P. Chineză.

con-

vieții politice etc. s-au 
ferm pentru aplicarea 
acestei hotăriri.

Primul ministru al Libiei, 
Abdel Salam Jalloud, aflat la Pa
ris, a fost primit de președintele 
Georges Pompidou. Convorbirile s-au 
referit, in principal, la posibilitățile 
de extindere a cooperării franco-li- 
biene în domeniul economic și in
dustrial.

pre- 
din 

efec- 
Agenția 

'China Nouă relatează că delegația a 
avut întilniri cu ministrul chinez al 
comerțului exterior, Li Cian, și cu 
ministrul adjunct al afacerilor exter
ne, Han Nien-lun, în cadrul cărora au 
fost discutate probleme de interes 
comun pentru cele două țări.

PHENIAN 14 (Agerpres). 
Phenian a avut loc Plenara 
tului Central al Partidului 
din Coreea, care a adresat o 
re membrilor de partid în 
cu mobilizarea tuturor forțelor" pen
tru continua intensificare a construc
ției socialiste în R.P.D. Coreeană. 
Scrisoarea cheamă la îndeplinirea 
înainte de termen a planului șesenal, 
ridicarea considerabilă a ritmului 
construcțiilor capitale, accelerarea 
lucrărilor la cele mai importante o- 
biecțive ale economiei naționale.

La 27 februarie
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pregătirea/ între altele, a unei con
ferințe a statelor importatoare și a 
celor exportatoare ' ",
fie precedată de o nouă conferință a 
„celor 13".

După încheierea

de țiței, care să

După încheierea lucrărilor, șefii 
diplomației Franței, S.U.A. și Cana
dei au organizat conferințe de presă, 
în cadrul cărora și-au susținut punc
tele de vedere reprezentate în șe
dințele desfășurate cu ușile închise. 
Ministrul de externe francez, Michel 
Jobert, a arătat că Franța consideră 
că „acest grup coordonator", despre 
care se vorbește în comunicat, „în 
nici un caz nu trebuie să fie un grup 
care să prelungească sau să asigure 
structuralizări permanente ale confe
rinței. De altfel, de la început am 
spus că această reuniune a fost gre
șit concepută, inoportună și cu o 
participare foarte restrînsă, lipsită de 
aportul statelor exportatoare și al al
tor țări în curs de dezvoltare". în 
schimb, secretarul de stat al S.U.A., 
H. Kissinger, a calificat conferința 
drept „un succes" și și-a exprimat 
părerea că în cele din urmă Franța 
va participa la lucrările „grupului 
coordonator" al „celor 13". La rîndul 
său, ministrul de externe canadian, 
Mitchell Sharp, răspunzînd unor în
trebări privitoare la lipsa de rezul
tate concrete a celor trei zile de dez
bateri, a declarat : „Meritul princi
pal al conferinței este de a fi pre
zentat intr-o formă dramatică situa
ția creată de criza de energie, fără 
insă a fi ajuns la un punct de ve
dere comun asupra modalităților de 
acțiune".

Evidențiind prăpastia dintre pozi
ția Franței și cea a S.U.A., minis
trul de finanțe al R.F.G., Helmut 
Schmitd, sugera că aceasta își are 
originea în disputa politică dintre 
cele două țări în legătură cu viitorul 
alianței atlantice. Aceeași opinie este 
exprimată și de „WASHINGTON 
POST" : „în spatele acestei confrun
tări stau divergențele profunde din
tre Franța și S.U.A. 
eforturile americane 
a alianței atlantice".

In aceste condiții, 
cane se întreabă , 
conferința mai mult a creat 
me decît a rezolvat". Lipsa 
zultate concrete ale reuniunii 
pusă de observatorii politici și în le
gătură cu faptul că s-a desfășurat în 
perspectiva propusei sesiuni apropia
te extraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. în problemele energiei, par- 
ticipanții preferind să nu întreprindă 
nici o acțiune care ar putea fi in
terpretată drept o încercare de for
mare a unui „cartel" al statelor oc
cidentale puternic industrializate, în 
vederea elaborării unei politici pro
prii în problemele energiei, fără a 
ține seama de interesele statelor pro
ducătoare și ale celorlalte 
curs de dezvoltare.

în această ordine de idei, 
riatul O.N.U. a anunțat 
miercuri seara, 58 de state 
puns pozitiv inițiativei Algeriei de a 
se convoca sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale și că pînă vineri 
seara se va obține adeziunea a încă

în legătură cu 
de reînviorare

, ziarele 
„dacă nu

ameri- 
cumva 

proble- 
de re- 

este

țări în

Secreta- 
că pînă 
au răs-

anunța 
sesiunii.

10 state pentru a se putea 
oficial hotărîrea convocării

Statele în curs de dezvoltare, ca 
și multe state industrializate, apre
ciază că O.N.U. este forul cel mai 
adecvat care să dezbată și să adopte

BONN

— La 
Comite- 

Muncii 
scrisoa- 
legătură

Spirala inflației a atins 
în Chile peste 16 la sută în ianua
rie, potrivit cifrelor oficiale, reluate 
de agenția 
național de 
informează 
procentuale

13 milioane de oameni 
ai muncii 
declara grevă generală

vor
Prensa Latina. Institutul 
statistică și recensămînt 
că cele mai mari sporuri 

au fost înregistrate la

hotăriri, cu participarea și țînînd 
seama de interesele tuturor statelor, 
pe baze suverane și egale în drep
turi, în problemele crizei de energie.

C. ALEXANDROAIE

DEBUT AL UNEI „PRIMĂVERI FIERBINȚI
mitatea participanților
— creînd perspectiva 
unei paralizări a ser
viciilor publice — au 
determinat, in cele din 
urmă, autoritățile 
ofere un spor de 
Ia sută, 
acceptat 
și greva 
mind ca 
compromis să fie su
pus unui nou „refe
rendum". Așadar, în 
ce-i privește pe func
ționarii publici și lu
crătorii P.T.T., lucru
rile par să se fi li
niștit.

în schimb, se pre
vede o veritabilă es
caladă a revendicărilor 
celorlalte sindicate, 
care vor negocia, pe 
ramuri, sporirea sa
lariilor membrilor lor
— pe măsura expirării 
contractelor de mun
că, începind din ur
mătoarele săptămîni. 
Presa vest-germană 
este unanimă în a 
prezice, din acest 
punct de vedere, „o 
primăvară fierbinte".

Greva muncitorilor 
și funcționarilor pu
blici, începută în R.F. 
Germania duminică, 
s-a încheiat în cursul 
serii de miercuri. Sa- 
lariații publici vest- 
germani au reluat lu
crul în urma „referen
dumului" organizat de 
sindicate. Tramvaiele, 
autobuzele, trenurile, 
metrourile și-au re
luat activitatea nor
mală, după ce în a- 
ceste zile rămăsese
ră în depouri. Cen
tralele telefonice, care 
refuzau, zilnic, un a- 
numit număr de ore 
să facă legăturile so
licitate, au reintrat în 
funcțiune cu întrea
ga capacitate. Se a- 
preciază însă că di
ficultățile zilelor de 
grevă se vor mai re
simți încă o perioadă 
de timD. mai ales in 
domeniile salubrității 
publice și P.T.T. Mi
lioane de scrisori, 
ziare, pachete poștale 
nu au mai fost carta
te și expediate în zi
lele grevei, umplînd 
pînă la refuz spațiile 
de depozitare.

Dificultățile gene
rate de grevă nu sint 
însă numai de ordin 
tehnic. După cum se 
știe, cauza declanșării 
actualului conflict de 
muncă este nemijlo
cit legată de proble
ma sporirii salariilor 
muncitorilor și func
ționarilor publici. Sin
dicatele salariaților 
publici au arătat că 
nivelul veniturilor 
au cunoscut o scădere 
pronunțată, din cauza 
ritmului rapid al creș
terii preturilor, chi
riilor, ca și sporirii 
impozitelor. Ca atare, 
pentru anul 1974 au 
solicitat o creștere a 
salariilor de 15 la 
sută. Cererii de spori
re a salariilor într-o 
astfel de proporție i 
s-au alăturat muncito
rii și funcționarii căi
lor ferate, poștelor și 
telecomunicațiilor. Au
toritățile au oferit un 
spor de numai 9,5 la 
sută. Respingind ofer
ta, sindicatele au de
clanșat greva.

Extinderea rapidă a 
mișcării greviste, fer-

H

să
11

Sindicatele au 
noua ofertă 
a încetat, ur- 

respectivul

N. S. STANESCU

ROMA 14 (Corespondență de la 
Radu Bogdan). — Ziarul „L’Unită" 
anunță că, in urma unei reuniuni a 
Consiliului Directiv al Federației ce
lor trei mari centrale sindicale din 
Italia — C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. — 
s-a hotărit organizarea, la 27 februa
rie, a unei greve generale de patru 
ore, în care vor fi cuprinși 13 mili
oane de lucrători și funcționari din 
industrie, comerț, agricultură și in
stituțiile de stat. Această acțiune re
vendicativă constituie un protest față 
de evoluția economică și socială ac
tuală și față de modul în care se 
acționează pentru frînarea fenome
nelor inflaționiste. Acțiunea sindica
telor urmărește, după cum se arată 
ip programul aprobat la încheierea 
reuniunii, să obțină garanții ferme 
din partea guvernului pentru pro
grame precise de investiții în dome
niul transporturilor publice, al agri
culturii, al asistenței sanitare, pentru 
controlul eficace al prețurilor la pro
dusele de primă necesitate și în ve
derea ocupării depline a forței de 
muncă.

ROMA

Rezistenței
14 (Corespondență de la R. 
— La Campidoglio — sediul 
orașului Roma — a avut 

comemorării celor

ROMA 
Bogdan), 
primăriei 
loc ceremonia 
șapte frați Cervi, uciși de cărte fas
ciști în urmă cu 30 de ani, la Regio 
Emilia.

La ceremonie a luat parte pre
ședintele Republicii Italiene, Giovanni 
Leone, președintele Camerei Depu- 
tăților, Alessandro Pertini, numeroși 
reprezentanți ai partidelor politice, 
între care Enrico Berlinguer, secre
tar general al Partidului Comunist 
Italian. în cuvîntul său, primarul 
Romei, Clelio Darida, a subliniat că 
jertfa celor șapte frați îndeamnă la 
respingerea cu fermitate a oricăror 
acțiuni ale fascismului, la edificarea 
statului democratic născut din Rezis
tență.

Rudele celor șapte dispăruți s-au 
întîlnit la Direcțiunea Partidului Co
munist Italian cu Luigi Longo, pre
ședintele P.C.I., și cu alți membri ai 
conducerii partidului.

• A SUPRAVIEȚUIT 
DUPĂ 40 DE MINUTE 
DE STOP CARDIAC. 
Un băiat în vlrstă de cinci ani, 
a cărui inimă a încetat să bată 
timp de 40 de minute, a revenit 
la viață. Activitatea cerebrală 
a copilului — Vegard Slette- 
moen, din localitatea norvegia
nă Lillestroem — nu a fost în 
nici o măsură afectată de pe 
urma accidentului. După cum 
relatează medicii, Slettemoen a 
căzut în apele înghețate ale rîu- 
lui Nitelva, adînc de trei metri, 
în timp ce se juca pe gheață. 
Un alt copil a văzut accidentul 
și a chemat un fermier aflat'în 
apropiere, care a anunțat poli
ția și salvarea. In cele din 
urmă, doi pompieri în echipa
ment de scufundare au găsit 
copilul, lipsit de viață, pe fun
dul rîului. în ambulanță, medi
cii au început să-i facă victimei 
masaj pe cord și respirație arti
ficială. La spital, inima a reîn
ceput să bată.

In istoria medicinii au med 
existat cîteva cazuri similare, 
dar nici unul nu a putut fi do
vedit. De data aceasta nu exis
tă nici o Îndoială că între acci
dent și revenirea la viață a co
pilului au trecut aproximativ 40 
de minute.

• GIOCONDA ARE 
CUVÎNTUL. Japonezii care 
vor merge să admire celebra 
pictură a lui Leonardo da Vinci, 
expusă între 15 și 28 februa
rie la Tokio, vor avea po
sibilitatea să asculte și glasul 
modelului renumitului pictor. 
Gioconda va vorbi 18 secunde și 
va spune admiratorilor ei japo
nezi : „M-am născut la Flo
rența și aveam 26 de ani atunci 
cind mi s-a făcut portretul". 
Specialiștii japonezi asigură că 
va fi vocea autentică a ce
lebrului model ; un ordina
tor a sintetizat datele oferite 
de forma buzelor, a nasului, a 
obrajilor și a capului, toate 
fiind „transformate" în frecven
țe și integrate în circuite
electronice. Ar fi posibil, spun 
aceiași specialiști, ca Mona

să și cinte, fără ca ine-
ei zîmbet să-i dispară
buze.

Lisa... 
fabilul 
de pe

„VOLSKWAGEN" 
SE ADAPTEAZĂ... Firma 
vest-germană constructoare de 
automobile „Volskwagen" a 
prezentat presei de specialitate 
mai multe prototipuri de mo
toare alimentate cu combusti
bili nepetrolieri. Printre aces
tea figurează un tip de motor 
alimentat cu gaze lichefiate, 
două modele care funcționează 
pe bază de alcool tnetilic și o 
camionetă dotată cu un motor 
cu turbină de gaze.

Serviciile de cercetare ale fir
mei au pus, de asemenea, la 
punct un motor electric și un 
model nou cu dublă propulsie : 
cu benzină și electricitate.

• ENCICLOPEDIA 
BASMULUI. Orașul vest- 
german Gottingen, faimos odi
nioară ca „centru al matemati
cii mondiale", e pe cale de a 
dobîndi un nou titlu de onoare: 
„Eldorado al cercetării interna
ționale în domeniul basmului". 
Aici se află în pregătire o lu
crare unică in felul ei : Enci
clopedia basmului mondial. îșl 
dau concursul 90 de cercetători 
din întreaga lume, secundați 
de alte cîteva sute de specia
liști din diferite țări, grupați în 
„Societatea internațională de 
cercetare a producțiilor epice 
populare" fondată în 1960 la 
Paris. Primul volum — litera 
A — se află în faza finală. 
Gama subiectelor tratate este 
extrem de variată : biografii, 
.teorii și metode ale cercetării 
basmului, probleme de stil și 
structură, delimitarea speciilor, 
scurte monografii ale celor mai 
frecvente teme și motive, bas
mul în contextul social etc.

• NOUTĂȚI IN CHI
RURGIA RENALĂ. In lu
mea medicală se știe că unele 
operații la rinichi se efectuează 
prin scoaterea acestora din or
ganism. Dar rinichii pot fi scoși 
în afara organismului numai 
timp de una sau două ore. Uro
logii americani au elaborat o 
nouă metodă, care permite pre
lungirea acestei durate pînă la 
30 de ore, ceea ce deschide noi 
perspective chirurgiei renale 
oferind posibilitatea să se „lu
creze" timp mai îndelungat a- 
supra rinichiului bolnav.

• ATENȚIE LA ILUS
TRAȚIILE COLORATE. ° 
sursă neașteptată de intoxicare 
cu plumb o constituie — potri
vit unor cercetări recente — 
hirtia intens colorată a reviste
lor ilustrate. Și mai nocive pen- 
tru organism sînt revistele, zia
rele, cărțile ilustrate tipărite 
pe hîrtie de bună calitate, sati
nată etc. în consecință, medicii 
recomandă ca, după răsfoirea 
publicațiilor ilustrate, mîinile 
să fie spălate cu cea mai mare 
grijă.

• O PLANTA UTILA. 
Cătina albă flat. Hippophae 
rnamnoides), o plantă rară și 
prețioasă, are, in condițiile cli
materice ale Mongoliei popu
lare, posibilități optime de dez
voltare. Specialiștii mongoli au 
reușit să obțină din fructele 
cătinei un ulei foarte util în 
tratarea arsurilor și a degera
turilor. Totodată, fructul ser
vește la prepararea unor sucuri 
bogate în vitamine, ca și a mai 
multor sorturi de vin.
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