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De pretutindeni

Cu deplină satisfacție pentru evoluția ascendentă a relațiilor româno-libaneze, 

pentru perspectivele extinderii și intensificării lor, continuă într-o ambianță
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de prietenie și cordialitate

Campania de primăvară

NICOLAE CEAUSESCU IN LIBAN

înaintea semnalului - o etapă 
esențială, obligatorie: 

Cercetarea atentă 
a stării solului

Solemnitatea decernării titlului de „Doctor Honoris Causa" președintelui Consiliului de Stat al României

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR

HONORIS CAUSA"

al Universității din Beirut
IN PAGINA A ll-A

„DOCTOR

NICOLAE CEAUSESCU

Manifestare de înalt omagiu

și cinstire

TOVARĂȘUL

>

Întîlnire

Sîmbătă seara, la Palatul pre
zidențial Baabda s-a desfășurat 
ultima rundă a convorbirilor ofi
ciale dintre președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Liban, 
Suleiman Frangieh.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș-

OFICIALE
tri, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, consilieri și ex- 
perți, iar din partea libaneză Ta- 
kieddine Solh, președintele Consi
liului de Miniștri, Fouad Naffah, 
ministrul afacerilor externe,. An- 
toin Fadal, secretar general ai. 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
și alte persoane oficiale.

Cei doi președinți au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele deo
sebit de fructuoase ale Vizitei șe

fului statului român In Republica 
Liban.

In încheierea convorbirilor a 
fost adoptat Comunicatul comun 
privind convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Liban, Suleiman Fran
gieh, document care va fi dat pu
blicității.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

și președintele Republicii Liban, 
Suleiman Frangieh.

întîlnirea dintre cei doi pre
ședinți s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

între președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și președintele
Suleiman Frangieh

Sîmbătă dimineața a avut loc la 
Palatul prezidențial Baabda o nouă 
întîlnire între președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu,

In acest an, pe baza sarcinilor tra
sate de conducerea partidului și sta
tului, este prevăzută realizarea unei 
producții vegetale sporite în agricul
tură. Este un lucru posibil de reali
zat, dacă avem în vedere dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a agri
culturii, concretizată în extinderea 
mecanizării, chimizării și irigațiilor, 
asigurarea unor cantități mari de se
mințe din soiuri și hibrizi de înaltă 
productivitate, perfecționarea tehno
logiilor fiecărei culturi — rod al cer
cetărilor științifice și al experienței 
Înaintate. Sînt deci reale posibilități 
tehnice și materiale care, folosite cu 
pricepere de fiecare unitate agrico
lă, constituie o garanție pentru a se 
obține anul acesta randamente spo
rite la fiecare cultură agricolă. Unii 
ar fi înclinați să creadă că, după fe
lul cum au evoluat condițiile clima
tice, acestea ar putea impieta asupra 
viitoarei recolte. Dar, conform ana
lizelor complexe efectuate asupra 
evoluției apei din sol de către sta
țiunile experimentale agricole, Insti
tutul de meteorologie și hidrologie, 
de către centrele de avertizare ale 
Centralei pentru exploatarea lucră
rilor de îmbunătățiri funciare reiese 
faptul că în zonele din vestul țării, 
din Transilvania, din partea de sud- 
vest a țării, precum și în unele zone 
subcarpatice gradul de aproviziona
re este favorabil efectuării în bune 
condiții a lucrărilor agricole, însă- 
mînțării și dezvoltării plantelor. Este 
adevărat, într-o bună parte a țării
— Moldova, nord-estul Bărăganului, 
Dobrogea, o parte din cîmpia de sud
— solul este insuficient aprovizionat 
cu apă. Dar tocmai in aceste condi
ții, specialiștii, toți oamenii muncii 
din agricultură trebuie să cunoască 
particularitățile solului și evoluția 
semănăturilor nu pe ansamblul unei 
unități agricole, ci pe sole și por
țiuni mai mici de teren, pentru a 
putea aplica diferențiat tehnologiile 
fiecărei culturi. în asemenea situații 
se verifică cel mai bine capacitatea 
tehnică și organizatorică a specialiș
tilor, a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole.

Pentru ca însămînțările și celelal
te lucrări agricole de primăvară să 
se execute in funcție de evoluția 
condițiilor climatice din acest an au 
fost întreprinse unele cercetări ale 
căror rezultate ne sînt cunoscute. Pe 
baza lor, consiliul producției vegeta
le din Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor — din care 
fac parte oameni de știință, cercetă
tori, cadre didactice, specialiști — a 
stabilit direcțiile în care urmează să 
se lucreze în această primăvară la 
pregătirea terenului, semănat, îngri
jirea semănăturilor de toamnă, efec
tuarea irigațiilor. In rindurile ce ur
mează mă voi referi la citeva parti
cularități și, mai ales, la măsurile 
deosebite care trebuie aplicate pe 
terenurile cu deficit de umiditate, 
cum sînt cele din estul și sud-estul 
țării.

Este de remarcat faptul că, în 
toamna trecută, s-au făcut arături 

pe aproape întreaga suprafață desti
nată însămînțărilor de primăvară. 
Au mai rămas de arat circa 250 000 
hectare, mai ales terenuri situate in 
pantă. Problema care se ridică este : 
cum le lucrăm acum, în primăvară 7 
Pe baza încercărilor efectuate la 
stațiunile experimentale Secuieni- 
Nearnț, Perieni-Vaslul și Podu- 
Iloaiei-Iași, situate în zonele cele mai 
afectate de lipsa apei din sol, s-au 
putut trage unele concluzii de care 
este bine să se țină seama la pregă
tirea acestor terenuri. Pe pante pînă 
la 18 grade se va ara cu plugul, la 
adîncimea de 12—14 cm. Terenurile 
cu pante mai mari, cele pe care prin 
arătură scot bolovani și cele pe care 
există multe resturi vegetale se vor 
discui repetat, pînă cind pămîn- 
tul se mărunțește pe adincimea 
de 8—10 cm.

Arăturile de toamnă trebuie lucra
te în mod diferențiat, dar ca regulă 
generală să se aibă în vedere ca 
să nu se piardă umiditatea din sol. 
Arăturile de bună calitate, nivelate 
din toamnă, este bine să rămînă în 
această stare pînă la pregătirea pa
tului germinativ. Arăturile bolovă
noase și neuniforme trebuie discui
te cît mai devreme. Pregătirea patu
lui germinativ să se facă numai în 
preajma semănatului, spre a se evi
ta pierderea apei din sol. Pe terenu
rile din sistemele amenajate pentru 
irigat e nevoie să se execute, conco
mitent cu discuirea, și lucrările de 
nivelare.

în agricultură se folosesc In acest 
an cantități mai mari de îngrășămin
te chimice și naturale. Pe conside
rentul că solul este mai puțin apro
vizionat cu apă, la unii specialiști se 
manifestă tendința de a nu mai face 
fertilizarea. Nu se poate renunța la 
îngrășăminte. Cele naturale și super- 
fosfatul trebuie încorporate odată cu 
arătura sau lucrarea de discuit, la o 
adincime potrivită. Gunoiul de grajd, 
în condițiile acestui an, poate con
stitui chiar un muici care împiedi
că evaporarea apei. Pe solurile cu 
rezervă mică de apă dozele de în
grășăminte azotate ce se dau la se
mănat se reduc la jumătate din can
titatea stabilită inițial, restul urmînd 
să se aplice fazial, in funcție de ne
voile plantelor și de rezerva de apă 
ce se va acumula în sol.

O deosebită atenție trebuie acor
dată semănăturilor de toamnă. Cer
cetările făcute de stațiunile experi
mentale ne-au oferit o situație cla
ră a evoluției vegetației acestora. Dar 
acest lucru nu este de ajuns. Cade 
în obligația specialiștilor din fie
care cooperativă să cunoască pe sole 
mai mici starea semănăturilor, pen
tru a putea ști prin ce lucrări să in
tervină. Un bun specialist trebuie să 
urmărească dezvoltarea culturilor în

Prof. dr. Nicolae GIOSAN 
președintele Academiei de științe 
agricole și silvice
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Dialog cu reprezentanții organizațiilor economice și oamenii de afaceri

Un nou pod peste Jiu
CRAIOVA (cores

pondentul ..Scinteii", 
Nistor Țuicu). — Ieri, 
16 februarie, s-a dat 
circulației rutiere un 
nou pod peste Jiu, la 
punctul Podari — Dolj, 
pe traseul Craiova — 
Calafat. „Premiera" au 
făcut-o însă 20 de au
tobasculante. cu o în
cărcătură de cite 23 
de tone fiecare, care 
au supus podul la e- 
forturi maxime. Apa
ratura de măsură mo
dernă, de înaltă tehni
citate. a înregistrat re
zultatul încercărilor,

dind lucrării califica
tivul „foarte bine". 
Podul are o lungime de 
276 metri, cu o bandă 
rutieră de 7,80 metri 
plus două trotuare 
pentru pietoni cu o lă
țime de cite 1.50 me
tri fiecare, și se si
tuează printre cele 
mai mari de pe rîuri- 
le interioare ale țării. 
Ca o noutate construc
tivă și de soluție teh
nică este faptul că a 
fost executat din grin
dă continuă cu tron
soane montate în con
solă, cu deschideri pînă

la 60 de metri, ceea 
ce a redus cu mult 
cheltuielile de con
strucție și a mărit gra
dul de siguranță. Po
dul a fost construit 
astfel incit oferă posi
bilitatea montării de 
cabluri electrice, te
lefonice, precum și a 
unor conducte de ali
mentare cu apă a o- 
biectivelor industria
le ce se construiesc în 
zonă. Noul pod îl în
locuiește pe cel vechi 
de peste 100 de ani, 
pe care se circula cu 
restricții.

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE BAC^U

Utilaje de înaltă tehnicitate
Cea mai tinără unitate indus

trială din Bacău — întreprinde
rea de mașini-unelte — produ
ce, între altele, mașini de alezat 
și frezat cunoscute sub denumi
rea de A.F.-85. Zilele acestea, 
de pe rampa întreprinderii au 
fost expediate primele 10 ma
șini de acest fel. La prima lor 
înfățișare cu beneficiarii, mași
nile fabricate la Bacău s-au 
bucurat de bune aprecieri. Vor- 
bindu-ne despre calitățile mași
nii A.F.-85, inginerul-șef al în
treprinderii, Corneliu Tarălungă, 
ne spunea că ea se caracterizea
ză printr-o mare precizie, de or
dinul micronilor, și poate exe
cuta o gamă variată de piese cu 
o greutate pînă la 5 tone. Cei

care realizează această mașină 
sînt, in marea lor majoritate, 
tineri.

Specialiștii din sectorul de 
concepție al întreprinderii bă
căuane lucrează in aceste zile la 
realizarea altor două variante 
ale mașinii A.F.-85.

La ora actuală. întreprinderea 
.băcăuană se află în cea de-a 
doua fază de dezvoltare. în 
halele nou construite vor fi 
montate pînă la sfirșitul anu
lui noi mașini și utilaje care, 
puse în funcțiune, vor dubla 
actuala capacitate de producție 
a unității.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Soîntell"
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu în Republica Liban
Manifestare de înalt omagiu și cinstire

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU - 
„DOCTOR HONORIS CAUSA" 

al Universității din Beirut 
-MOMENT SOLEMN ÎNTR-O ATMOSFERĂ ENTUZIASTĂ

Ziua de simbătă — cea de-a treia 
zi a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Liban — a prilejuit 
unul dintre cele mai emoționante 
momente : decernarea titlului de doc
tor honoris causa al Universității 
libaneze, șefului statului român.

în momentul sosirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în fața clădirii 
universității, o gardă militară pre
zintă onorul. Este intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

La Intrarea în universitate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este în- 
timpinat cu căldură de ministrul 
educației naționale al Libanului, Ed
mond Rizki, de Aii AI Khalil, mi
nistru de stat, de prof. dr. Edmond 
Naim, rectorul Universității libane
ze, de întreg Senatul universitar. In 
semn de omagiu adus înaltului oas
pete, rectorul și ceilalți membri ai 
Senatului poartă tradiționala togă 
universitară.

Președintele Nicolae Ceaușescu este 
invitat în sala de festivități a uni
versității. Interiorul sălii este pregă
tit sărbătorește pentru a fi Ia înăl
țimea marelui moment pe care îl 
trăiește această prestigioasă institu
ție de Invățămint superior : culorile 
drapelelor României și Libanului 
ocupă întregul fundal al prezidiului, 
ghirlande de flori întregesc cadrul 
festiv al ceremoniei.

Aici, în prezența unei asistențe 
numeroase — cadre didactice, stu- 
denți, personalități ale vieții științi
fice și culturale din Liban, șefi ai 
misiunilor diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic — are 
loc ceremonia decernării.

Asistența, în picioare, salută pe 
șeful statului român cu vii și înde
lungate aplauze. Asistăm la o im
presionantă manifestație de înaltă 
stimă și respect pentru conducătorul 
României socialiste, a cărui activita
te neobosită pusă în slujba idealuri
lor nobile ale umanității este cunos
cută și apreciată și aici, ca de altfel 
în toate țările lumii.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
oferă un frumos buchet de flori din 
partea studenților și cadrelor didac
tice.

Rectorul Universității libaneze, 
prof. dr. Edmond Naim, adresează 
un vibrant omagiu înaltului oaspete, 
elogiind personalitatea șefului statu
lui român. Rectorul dă apoi citire 
hotărîrii Senatului universitar prin

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule rector,
Domnilor miniștri,
Domnilor ambasadori,
Domnilor membri ai Consiliului 

universitar,
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine o mare cinste și 

plăcere de a primi astăzi acest înalt 
titlu de doctor honoris causa al 
universității dumneavoastră. Consi
der aceasta ca o expresie a relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
popoarele român și libanez, ca o 
apreciere a activității poporului ro
mân pe calea făuririi orînduirii so
cialiste. Văd în aceasta și o aprecie
re a felului în care personal am 
acționat și acționez pentru bunăsta
rea și fericirea poporului meu, îm
potriva exploatării și asupririi, pen
tru dreptate socială și națională, pen
tru prietenie și colaborare, între po
poare, fără deosebire de credințe re
ligioase și concepții filozofice, por
nind de la necesitatea unei coope
rări care să asigure prosperitatea și 
bunăstarea fiecărei națiuni, a între
gii omeniri.

Este adevărat că popoarele noas
tre — român și libanez — se cunosc 
de mult. Au cunoscut mult timp 
asuprirea străină și s-au întilnit în 
unele împrejurări. Acum aproape 300 
de ani, în România s-au tipărit in 
limba arabă unele lucrări. Am luptat 
împreună pentru eliberarea naționa
lă și istoria a demonstrat că, atunci 
cind popoarele sînt hotărîte să-și 
apere independența, să devină libe
re, să-și făurească o viață așa cum 
o doresc ele, nu există forță în lume 
care să le mențină sub asuprire și 
dominație. (Aplauze).

Poporul român și-a ales un drum 
nou încă acum 30 de ani, a pășit pe 
calea construirii societății noi socia
liste. Doresc să vă împărtășesc dum
neavoastră — care mi-ați făcut cin
stea de a-mi acorda acest titlu — că 
în acești ani poporul român a obți
nut succese remarcabile în dezvol
tarea sa economică și socială. Indus
tria a crescut de peste 28 de ori. S-a 
dezvoltat puternic agricultura. A 
crescut bunăstarea întregului nostru 
popor. S-au dezvoltat puternic învăță- 
mîntul, știința, cultura. De altfel, 
societatea socialistă, pe care noi o 
edificăm, are la bază cele mai noi 
și mai înaintate cuceriri ale științei 
și culturii, ee bazează pe concepția 
cea mai înaintată despre lume. Sin- 
tem conștienți că progresul general, 
făurirea unei societăți care să asi
gure satisfacerea din plin a tuturor 
necesităților omului, manifestarea 
plenară a sa în toate domeniile de 
activitate, nu este posibilă decît în- 
tr-o orinduire înaintată în care știin
ța, cultura să fie Ia cel mai Înalt 
nivel și, pe această bază, să se creeze 
o puternică industrie și agricultură, 
să crească nivelul de viață al tuturor 
oamenilor. O astfel de societate con
struim noi în România. Vă rog să 
nu credeți cumva că subapreciem 
greutățile pe care le-am avut, că 
subapreciem greutățile pe care le 
mai avem de învins spre atingerea 
acestor obiective. Sintem conștienți 
că mai avem încă multe de făcut, 
dar sintem hotărîți — unind efortu
rile întregului nostru popor — să 
asigurăm făurirea societății in care 
omul să fie stăpîn pe deplin pe des
tinele sale.

Ceaușescu rostindu-și cuvîntarea la Universitatea libanezâTovarășul Nicolae 

care, la propunerea Facultății de drept 
și științe social-politice, se confe
ră președintelui Nicolae Ceaușescu 
titlul de doctor honoris causa pen
tru inalte merite in activitatea sa 
îndelungată, pentru ridicarea Româ
niei, pentru sprijinul și inițiativele 
șale în favoarea luptei popoarelor 
pentru pace, libertate și indepen
dență.

In aplauzele asistenței, rectorul 
universității, înconjurat de membri 
ai Senatului, înmitiează președintelui 
Nicolae Ceaușescu Diploma de doc

In acest spirit ne-am pronunțat și 
ne pronunțăm împotriva oricărei a- 
supriri. a unui popor de către altul, 
pentru dreptul fiecărei națiuni de a 
fi stăpînă pe destinele sale, de a-și 
făuri viața așa cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară. (Aplauze).

Ne pronunțăm pentru o politică de 
largă colaborare între națiuni. In lu
mea de astăzi nici un popor nu 
poate să obțină succese în dez
voltarea sa economico-socială fără 
a colabora cu alte popoare. 
România dezvoltă multilateral cola
borarea cu statele socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu po
poarele care luptă pentru dezvolta
rea lor economico-socială indepen
dentă, precum și cu statele capita
liste dezvoltate, în spiritul coexis
tenței pașnice. Sprijinim activ lup
ta de eliberare națională, • conside
rând că este dreptul fiecărui popor 
asuprit să lupte pentru a-și cuceri 
independența națională, folosind 
toate formele, inclusiv să lupte cu 
arma in mină dacă este necesar.

România are relații pe multiple 
planuri cu aproape toate statele lu
mii. In acest context, avem relații 
bune și cu țara dumneavoastră. 
Dorim ca în viitor să punem la baza 
relațiilor dintre țările noastre posi
bilitățile care au rezultat în aceste 
zile din convorbirile pe care le-am 
avut cu președintele dumneavoas
tră. Dorim să extindem colaborarea 
în domeniile economic, științific, 
cultural, politic, pentru a contribui 
la dezvoltarea popoarelor noastre, 
cit și la cauza păcii și colaborării 
între toate popoarele lumii.

Știu că astăzi problema Orientu
lui Mijlociu stă în centrul atenției 
tuturor popoarelor. România s-a 
pronunțat întotdeauna și se pronun
ță pentru soluționarea situației din 
Orientul Mijlociu pe o bază care 
să asigure o pace dreaptă și trai
nică. Avem în vedere retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate și considerăm că tre
buie făcut totul pentru a se putea 
realiza in cel mai. scurt timp acest 
obiectiv. (Aplauze).

De aceea am salutat rezultatele 
dezangajării dintre Egipt și Israel

Cuvîntarea rectorului universității, 
prof dr. Edmond Naim

„Ca să-mi surîzi, vrei poate o pasăre să-ți caut
Cu un viers atit de dulce, parcă ar avea un flaut

Ori țiteră ascunsă-n gușe ?
Ce vrei ? Un fruct, o floare, vrei pasărea măiastră ?
— Ba vreau — mi-a spus copilul, rotind privirea-albastră — 

O pușcă și cartușe !“

Domnule președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România,

Domnilor ambasadori,
Stimați colegi,
Doamnelor și domnilor,
Aceste versuri, cu care se înche

ie o poezie celebră a lui Victor Hu

tor honoris causa, împreună cu 
însemnele acestei înalte , distincții. 
Toți membrii Senatului universitar 
felicită călduros pe conducătorul 
României socialiste.

Inveșmîntat în toga universitară, 
președintele Consiliului de Stat al 
României este invitat în prezidiul 
adunării, de unde rostește tradițio
nalul cuvint.

Cuvintul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în repe
tate rinduri cu aplauze îndelungate 

ca un pas spre realizarea obiecti
vului final, adică al eliberării tutu
ror teritoriilor ocupate. (Aplauze).

In același timp, pentru a vorbi de 
o pace dreaptă și trainică este ne
cesar să fie soluționată și problema 
poporului palestinean. Trebuie să se 
asigure poporului palestinean drep
tul de a-și hotărî destinele sale, 
dezvoltarea sa viitoare, corespunză
tor năzuințelor sale. (Aplauze). Fără 
îndoială, poporului palestinean, re
prezentanților săi, Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei și conduce
rii acesteia le revine sarcina de a ho
tărî cum trebuie acționat. După pă
rerea noastră, sint condiții prielnice, 
și trebuie folosite din plin, pentru a 
se asigura o soluție justă și în pro
blema poporului palestinean.

Iată de ce considerăm că repre
zentanții săi. Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, trebuie să partici
pe la Conferința de la Geneva și tre
buie să se creeze condiții — dacă 
poporul palestinean va dori și va 
hotărî aceasta — pentru crearea 
unui stat independent palestinean. 
Aceasta va deschide o eră nouă și o 
perspectivă nouă pentru unirea po
porului palestinean spre a-și asigura 
o viață liberă, independentă. (A- 
plauze).

Desigur sînt în lume multe pro
bleme. în Europa avem și noi pro
bleme. Am obținut unii pași spre 
soluționarea unora dintre ele. S-a 
început Conferința general-europea- 
nâ. Fără îndoială că această confe
rință, prin rezultatele ei, va exer
cita o puternică influență asupra co
laborării internaționale și păcii în 
lumea întreagă. Noi ne pronunțăm 
în mod hotărit pentru soluționarea 
tuturor problemelor dintre state pe 
cale politică, pașnică, pentru o parti
cipare activă a tuturor popoarelor 
indiferent de mărimea lor. la solu
ționarea problemelor internaționale.

Noi pornim de la aceea că fieca
re națiune, fiecare popor trebuie 
să-și spună părerea și să participe 
la găsirea soluțiilor privind organi
zarea relațiilor internaționale, la so
luționarea problemelor complicate, 
prin care să se asigure fiecărei na
țiuni posibilitatea de dezvoltare eco

go, inspirată de ocupația otomană 
a insulei Chios, ne îndeamnă să 
medităm puțin la consecințele re
flexelor naturale ale omului spoliat 
de pămîntul. său și lovit în demni
tatea sa, căci apărarea drepturilor 
omului este prin tradiție scumpă 
culturii libaneze, umanistă și uni
versală. 

de toți cei prezenți. Apoi, în saloa
nele universității, președintele Con
siliului de Stat al României primește 
felicitări din partea celorlalte per
sonalități ale vieții științifice și cul
turale, din partea studenților, se în
treține cqrdiaț cu persoanele prezen
te la solemnitate.

La plecarea de la universitate 
asistăm din nou la o manifestație 
entuziastă a studenților, de simpatie 
și prețuire față de conducătorul > 
României.

nomico-socială independentă, să se 
excludă forța, amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state, să se asigu
re o colaborare trainică în dezvol
tarea economică, tehnico-științifică, 
in ridicarea bunăstării fiecărui po
por.

în acest context, oamenii de știință, / 
învățămintul au un rol important. 
Știința, pînă la urmă, nu are gra
nițe. Cuceririle științei au servit în
totdeauna popoarelor, oamenilor, pen
tru progresul lor. Trebuie să facem 
totul ca aceste cuceriri ale științei și 
culturii să devină un bun al tuturor 
popoarelor. Trebuie să creăm aseme
nea condiții, și pe plan național și 
pe plan internațional, îneît toți oa
menii. fără nici o deosebire de na
ționalitate, de sex, de religie, să aibă 
acces la invățămint, cuceririle știin
ței să poată fi folosite de fiecare na
țiune pentru dezvoltarea sa econo
mico-socială. în acest sens, oamenii 
de știință pot și vor face, fără nici 0 
îndoială, și mai mult în viitor, pentru 
progresul general al omenirii, pentru 
pace și colaborare internațională.

Vă mulțumesc pentru decernarea 
acestui titlu înalt, de doctor hono
ris causa al universității dumnea
voastră. Sper că aceasta va marca 
un moment nou în relațiile dintre 
universitățile românești și libaneze, 
între Universitatea din București și 
Universitatea din Beirut. Sper că vom 
dezvolta mai mult legăturile și con
tactele pe linia învățămîntului, știin
ței, inclusiv pe linia schimbului de 
studenți, contribuind și pe această 
cale la dezvoltarea colaborării și 
prieteniei între popoarele român și 
libanez.

Urez universității dumneavoastră, 
tuturor profesorilor și studenților 
succese tot mai mari în întreaga ac
tivitate, de a exercita un rol și mai • 
puternic în dezvoltarea tot mai vigu
roasă a Libanului, a ridicării bună
stării și fericirii întregului popor li
banez !

Urez poporului dumneavoastră 
multă prosperitate, multă fericire, 
pace, libertate și să se dezvolte o 
prietenie trainică între popoarele 
noastre. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Copilul grec — și se poate spune 
copilul palestinean — învață din cea 
mai fragedă vîrstă să urască pe spo
liatori, el se antrenează cu arme, 
mai întîi din lemn, apoi reale, să-l 
izgonească pe ocupant. Acest lucru 
l-a remarcat și chiar simțit de cîțiva 
ani lumea occidentală care, în indi
ferența ei, ignora mizeria unui în
treg popor. De acest lucru își dau 
seama subit părinții care, crezîn- 
du-și copiii lor minori definitiv dis
păruți, află că aceștia s-au alăturat 
rezistenței palestinene, uneori pe un 
pămînt foarte îndepărtat.

Aceste drame nu sînt, după cum 
vă puteți da seama, decît consecința 

unei tragedii, aceea a ocupării de 
către străini, veniți din cele patru 
colțuri ale lumii, a unui pămînt care, 
din timpuri imemorabile, a aparți
nut, din tată în fiu, locuitorilor săi, 
palestlnenii, indiferent de rasă sau 
religie. Și, după cum a amintit alal
tăieri seară domnul președinte Su
leiman Frangieh, care a fost întot
deauna alături de cei oprimați, acest 
pămînt a fost răpit majorității po
sesorilor săi legitimi prin violență, 
violența celor care l-au uzurpat și 
violenta celor mari care i-au aju
tat.

Această spoliere a fost justificată 
cu mal mult decît un singur argu
ment.

Nu mai e nevoie să v-o spunem, 
domnule președinte, că religia prin ea 
însăși nu poate crea nici o legătură 
de atașament. Fiți sigur, pe de altă 
parte, că palestinenii din 1948 și cei 
din 1967 sint, în orice caz, în marea 
lor majoritate, descendenții palesti- 
nenilor de la începutul erei crești
ne, care însă, de-a lungul secolelor, 
și-au schimbat pur și simplu reli
giile. Și, oricum ar fi, nu mai e ne
voie să reamintim că numai națio
nalitatea, legătura între un pămînt

În decorul feeric al onumentului
natural de la Jeita

Părăsind universitatea, coloana ofi
cială se îndreaptă spre punctul tu
ristic Jeita, situat la o distanță de 
18 km de Beirut, pe versantul Mun
ților Liban. Aici este vizitată grota 
cu același nume , un splendid monu
ment al naturii, care se înscrie prin
tre cele mai spectaculoase grote din 
lume.

Milioane de stalactite și stalagmite 
creează un decor feeric, ingenios 
pus în valoare printr-o iluminație

UNANIME APRECIERI POZITIVE
ASUPRA DESFĂȘURĂRII VIZITEI

- REVISTA PRESEI LIBANEZE -

Presa libaneză din 18 februarie 
a continuat să acorde un larg spa
țiu vizitei oficiale in Liban a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pu- 
blicind pe pagini întregi ample re
latări însoțite de imagini sugestive 
din cursul desfășurării vizitei și 
numeroase comentarii evocînd în
semnătatea deosebită a acestui eve
niment de seamă, care înscrie o 
nouă și luminoasă pagină in leto
pisețul legăturilor seculare româno- 
libaneze.

Marcînd momentele principale 
ale convorbirilor și întîlnirilor avu
te în cursul zilei de ieri de către 
șeful statului român, ziarele subli
niază roadele concrete ale vizitei, 
perspectivele largi deschise coope
rării româno-libaneze pe cele mai 
diverse planuri. Sub titlul, pe în
treaga pagină I, „Societăți mixte li- 
bano-române constituie primul re
zultat al vizitei președintelui 
Ceausescu", ziarul „As Safa“ consa
cră un loc important întîlnirii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu 
reprezentanți ai cercurilor comer
ciale, industriale, bancare și agri
cole, evidențiind largile posibili
tăți pe care le are colaborarea eco
nomică dintre cele două țări. „Al 
Hayat" scrie că volumul schimburi
lor economice dintre cele două țări 
a înregistrat sporuri permanente. 
România ocupînd unul dintre pri
mele locuri în comerțul libanez cu 
statele europene și este de prevă
zut ca în viitorul ' apropiat să se

și cel care se stabilește acolo pașnic, 
este cea care dă acest drept de ata
șament.

Dacă vi s-ar spune, pe de altă 
parte, că timpul poate, în relațiile 
internaționale, să consolideze situații 
de fapt, născute din violență, s-ar 
nega, prin aceasta, marile principii 
fundamentale ale Cartei Națiunilor 
Unite, document de o profundă so
lemnitate, care are prioritate de apli
care in determinarea dreptului po
poarelor.

Ar fi poate bine să reamintim că 
o situație de fapt pentru a fi vala
bilă trebuie, în mod necesar, de la 
început, să fie conformă acestor 
principii sau să fie, în consecință, 
liber acceptată de înșiși aceia pe 
care se presupune că ea îi lezează. 
Altminteri, ce s-ar întîmpla ? „Da, 
zice copilul grec, zice copilul cu ochi 
albaștri, eu vreau pușcă și cartușe". 
Lezarea dreptului unui întreg popor, 
cu cit persistă mai mult, cu atît mai 
profund ea va angaja victimele pe 
calea terorii, pînă cînd, în sfîrșit, ele 
vor fi complet distruse sau pînă cind 
situația de oprimare, născută din 
violență, va fi la rîndul ei distrusă 
prin violență. Dar chiar distruse,

n

adecvată, transformînd această ca
podoperă a naturii într-un punct de 
atracție pentru turiști de pe toate 
meridianele.

Președintele Nicolae Ceaușescu fe
licită pe gazde pentru preocuparea 
lor de a scoate in evidentă frumu
sețile acestei grote, de a le pune la 
dispoziția publicului larg, de a trans
forma acest loc într-un centru de 
cercetări speologice.

La amiază, președintele Nicolae

înregistreze creșteri și mai impor
tante.

La rîndul său, „Muharrer", ca 
și alte ziare de dimineață, evocă 
perspectivele dezvoltării în conti
nuare a relațiilor economice din
tre cele două țări.

„La Revue du Liban", publica
ție ilustrată, cu largă răspîndire 
în întreaga zonă, inserează un ar
ticol pe două pagini însoțit de 
imagini de la ceremonia sosirii în 
Liban a șefului statului român, 
precum și de la intîlnirile pre
ședintelui Ceaușescu, pe parcursul 
anilor, cu conducători ai țărilor 
arabe sau ai altor țări ale lumii. 
Articolul este intitulat „Bun ve
nit în Liban președintelui Nicolae 
Ceaușescu, omul reînnoirii socia
liste" și semnat de o cunoscută 
ziaristă libaneză Mary Azoury. 
Articolul începe în felul următor : 
„Libanul, pavoazat în culorile sale 
naționale, verde-alb-roșu, și ale 
drapelului românesc, roșu-galben- 
albastru, a primit pe Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat și secretar general al 
Partidului Comunist Român. O 
vizită pecetluită de prietenia 
dintre două țări, unite prin nume
roase afinități și care nu aspiră 
decît la pace și justiție".

Autoarea articolului aduce un 
cald omagiu personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, „omul 
reînnoirii socialiste, al înțelegerii 
și umanismului", prezentînd pe 

popoarele renasc din propria lor ce
nușă. Cite exemple nu există In is
toria omenirii care ilustrează acest 
fenomen ! După ce au văzut că si
tuațiile născute din violență deveni
seră definitive și incontestabile, fos
tele victime și-au dezgropat titlurile 
și, amenințînd, își reclamă dreptu
rile.

Domnule președinte al Consiliului 
de Stat,

Universitatea libaneză, la propune
rea Consiliului Facultății de drept, 
confirmată de Consiliul universității, 
sensibilă la intenția pe care ați ma
nifestat-o public de a fraterniza cu 
oprimații pentru recunoașterea drep
tului lor, are înalta onoare, astăzi, 
de a vă decerna titlul de doctor ho- 
norîs causa, titlu pe care îl meritați 
deplin, în plus față de titlurile ante
rioare pe care le posedați, prin lu
crările dumneavoastră și prin exer
citarea marilor dumneavoastră res- 

■ ponsabilități de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Fie ca acest titlu să facă chiar și 
mai puternice legăturile culturale 
între cele două popoare ale noastre! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Ceaușescu și persoanele care 11 În
soțesc au fost oaspeții președintelui 
Republicii Liban, Suleiman Frangieh, 
la un club de agrement, situat pe 
malul Mării Mediterane.

Au luat parte președintele Consi
liului de Miniștri, Takieddine Solh, 
ministrul afacerilor externe, Fouad 
Naff ah, și alți membri ai guvernului 
libanez.

In cursul după-amiezil, președinte
le Nicolae Ceaușescu s-a înapoiat la 
reședința din Beirut.

larg viața și activitatea șefului 
statului român.

„Negocieri, dialog, diplomație ac
tivă, neamestec în treburile interne 
ale altor țări, acestea sînt princi
piile conducătoare ale politicii ex
terne a României. Același lucru se 
poate spune și despre Liban. Pre
ședintele român este un om 
politic, un perfect diplomat. Surî- 
zător întotdeauna, subliniind prie
tenia, el refuză, totodată, orice 
concesie la principiile independen
ței, suveranității naționale, egali
tății în drepturi și neamestecului 
în treburile interne".

In continuare, revista mențio
nează vizitele reciproce și întîlni- 
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și numeroși conducători 
de stat din toate continentele.

Posturile de radio libaneze au 
prezentat și la 16 februarie emi
siuni întregi dedicate vizitei ofi
ciale de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și programe 
speciale despre România, înfățișind 
realizările țării noastre, frumuse
țile sale naturale, viața muzicală și 
artistică.

Sîmbătă seara, posturile de tele
viziune libaneze, în limbile arabă 
si franceză, au transmis aproape in 
întregimea spațiului rezervat tele
jurnalelor imagini însoțite de co
mentarii din cursul celei de-a treia 
zi a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Liban,

Crăciun IONESCU
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA LIBAN

.-a

Întrevederi ale tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Convorbire cu Nodlm Aboul Somod, membru ol Biroului Politic, eecretar ol CC. al P.C. Libanez

întrevedere cu Assem Kansou, secretar general al Partidului Baae

In timpul convorbirii cu Emil Torbey, secretar al C.C. al Partidului Socialist Progresist

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
în cursul dimineții de simbătă au 

avut loc la Beirut întilniri de lucru 
între membri ai delegației române și 
oameni politici, din domeniile econo
miei și învățămintului.

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, s-a întilnit 
cu Joseph Geagea, președintele Aso
ciației băncilor din Liban, Gabriel 
Badaro, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț și Industrie, precum și cu 
președintele „Litex Bank". Au fost

discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice intre cele două țări.

Ministrul afacerilor externe, tova
rășul George Macovescu, a avut o 
convorbire cu Fouad Naffah, minis
trul de externe libanez, în legătură cu 
relațiile dintre România și Liban, 
precum și în unele probleme ale si
tuației internaționale. Cei doi mi
niștri au semnat Acordul de coope
rare turistică, Convenția sanitar-ve- 
terinară și au făcut un schimb de

note cu privire la acordarea de faci
lități în domeniul vizelor.

Tovarășul Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului de Stat, 
s-a întilnit cu Edmond Rizki, minis
trul educației naționale, ’ cu prof. dr. 
Joseph Naffak, secretar general al 
Centrului național de cercetări știin
țifice, Camille Abousouan, președin
tele Pen-clubului libanez. Au fost a- 
bordate probleme privind schimbu
rile româno—libaneze în domeniile 
educației și culturiL

Ecoul chemării la întrecere socialistă 
în abatajele Văii Jiului (II)

Cuvîntul - și mai ales faptele - minerilor de la Lunea:

în cotidianul „Steagul 
roșu", care apare la Pe
troșani, ortacii de la Lo- 
nea au răspuns, în ziua 
de 13 februarie 1974, 
chemării la întrecere 
lansată de colectivul 
minei Vulcan. Extra
gerea suplimentară a 
4 000 tone cărbune brut, 
creșterea productivității 
muncii cu 1,5 tone pe sa
lariat și an, reducerea 
cheltuielilor de producție 
cu 200 000 lei — iată prin
cipalele prevederi ale 
angajamentului mineri
lor de la Lonea. Sînt 
obiective mobilizatoare, 
dar, așa cum aveam să ne 
convingem la fața locu
lui, pe deplin realizabile. 
La Lonea, bătălia pentru 
realizarea planului și a 
angajamentelor se desfă
șoară zi de zi, schimb cu 
schimb.

Mai lntii, in mină, in
trăm în citeva abataje din 
sectorul IV. Ne însoțește 
inginerul Viorel Boantă, 
șeful sectorului. în abata
jul 14 lucrează brigada 
lui Constantin Chițoiu. 
Pereți lucioși de cărbune, 
căldură, zgomotul cioca
nelor de abataj, șuieratul 
liniștitor al aerului -proas
păt venit prin conducte 
largi de afară, lumina 
lămpilor minerilor, ben
zile transportoare care 
duc cărbunele spre gale
rii, puțuri, suprafață — 
acesta e abatajul. în aba
tajul 15, ortacii lui Gheor- 
ghe Cuzelov. Aceeași at
mosferă densă, de lucru, 
aceleași mișcări sigure, 
economice, cunoscute. în
trecere, întrecere pentru 
cărbune.

Urcăm la suprafață. De 
Ia dispeceratul minei — 
adevărat „turn de con
trol" — urmărim evoluția 
cifrelor statistice care, în 
esență, reflectă munca

V __________

din adîncurl a sute și sute 
de oameni.

Ora 8,00 : sectoarele I 
șl II au șl expediat Ia 
suprafață cite 20 vagoneți 
de cărbune, III și IV — 
cite 40 vagoneți, iar V — 
nimic.

Ora 9,00 : sectorul I a 
ajuns la 40 vagoneți, III 
și IV — la 90 și, respec
tiv, 60 vagoneți, V a ex
pediat și el primii 10 va- 
goneți, in timp ce secto
rul II a rămas la canti
tatea de acum o oră.

Marcăm „timpii" în

Pe ultimul loc — secto
rul I.

La ieșirea din mină ne 
adresăm cîtorva mmeri 
șefi de brigăzi :

— Ce cantitate de căr
bune ați extras azi ?

• Constantin Chițoiu, 
de la sectorul V : 70 va
goneți ; am trecut de 9 
tone cărbune pe post ;
• Ion Miclea III, sec

torul IV : 80 vagoneți ;
• Constantin Solomon, 

de la același sector : 83 
vagoneți ;

• Hristache Borș, tot

De la trimișii speciali ai „Scînteii"

continuare. Clasamentul 
sectoarelor pare a se 
menține neschimbat. La 
ora 12,00 însă înregis
trăm o spectaculoasă răs
turnare a situației : sec
torul III cu cei 240 va
goneți expediați la supra
față pînă la această oră 
își menține locul I, dar 
sectorul V, „lanterna ro
șie pină atunci", ajunge 
în imediata sa apropiere, 
anunțind pentru ultimele 
ore ale șutului o revenire 
deosebit de puternică ; 
paradoxal, sectoarele I și 
II rămîn încheietoare de 
pluton, numărul vagone- 
ților incărcați cu cărbune 
de aceste compartimente 
fiind doar cu puțin peste

ora 14,00 — ora ieșirii din 
șut — minerii de aici 
ajung la 380 vagoneți ; ei 
sint urmați de cei de la 
sectoarele IV, III și II

jumătatea realizărilor din
sectoarele trecute în
frunte.

Finișul In forță pe
care-1 anticipam Ia sec
torul V se confirmă ; ta

din sectorul IV : 60 va
goneți ;
• Zaharia Bălăuță, sec

torul IV : 50 vagoneți.
Cum apreciați în conti

nuare Întrecerea, locul pe 
care vă veți clasa 7 Iată 
și răspunsurile: „Acum ci
teva zile, într-un schimb, 
brigada lui Gheorghe Cu
zelov ne-a învins net. Ce 
altceva pot să vă spun de- 
cit că-l vom întrece și pe 
el, ca și pe toate celelalte 
brigăzi pe care, de altfel, 
le-am chemat la între
cere ? Și dacă am fost 
primii in anul trecut, 
vom fi primii și în acest 
an“ (Constantin Chițoiu); 
„Cine vrea să rămînă in 
urmă, să nu fie printre 
primii ? I Vreau să spun că 
cel ce dorește să învingă 
in întrecere trebuie să 
treacă de noi. Și nu va fi 
ușor". (Hristache Borș) ; 
„Toamna se numără bo
bocii !“ (Ion Miclea III): 
„Luptăm !“ (Constantin 
Solomon).

Am relatat fazele prin
cipale ale întrecerii din- 
tr-un singur șut — cel

din dimineața zilei de 14 
februarie.

Am fost în mina Lonea 
și în ziua, și în noaptea 
precedente. Și, în schim
burile respective, une
le sectoare și brigăzi 
au extras cantități re
cord de cărbune. Dar 
telefoanele de la dis
pecerat au sunat des
tul de des : „Lipsă va
goane goale" (ora 9,40) ; 
același semnal se înregis
trează și la ora 11,00 ; la 
16,15 se anunță că în aba
tajul cameră nr. 92 s-a 
infiltrat apa (în fiecare 
caz, intervenții operative 
repun lucrurile în ordine); 
la 23,30 circulația în 
mină este blocată, pe li
nia principală căzînd mai 
multe druguri (sînt aler
tați inginerii Ioana Cris- 
tescu și Ion Mîrlogeanu, 
drumul e deblocat rapid 
și circulația reintră în 
normal) ; la ora 3,20, pe 
puțul principal de la sec
torul I, un vagonet loveș
te conducta de aer com
primat (puțin mai tîrziu 
se raportează că defec
țiunea a fost remediată); 
ora 3,40 : la puțul Jleț — 
lipsă de vagoane goale ; 
un semnal asemănător e 
recepționat și la ora 
5,00 de la sectoarele IV și 
V. Au fost o noapte și o 
zi grele, dar, așa cum ară
tam mai înainte, produc
ția realizată s-a inscris 
in plan, iar in cazul unor 
brigăzi și sectoare a de
pășit chiar prevederile 
din grafice. în schimbul 
de noapte, de pildă, la 
suprafață s-au adus 1690 
vagoneți cu cărbune.

în Valea Jiului, întrece
rea pentru cărbune conti
nuă de ...răsună valea.

(Următoarea transmisie, 
de la Lupeni).

Dan M ATTES CU 
Sabin IONESCU 

_____  J

Ample acțiuni în folosul obștii, 
inițiate de

CONSILIILE FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII'' TRANSMIT;

Interesante manifestări educativ-științifice
SIBIU

în peste 20 localități din județul 
Sibiu au loc ample manifestări edu
cativ-științifice, organizate sub egida 
consiliului județean al F.U.S., in ca
drul ciclurilor de acțiuni : „Enigme 
care se dezleagă", „Cunoștințe des
pre Univers", „Probleme de ateism 
și istoria religiei" și altele.

Peste 500 părinți ai elevilor școlii 
generale nr. 4 din Sibiu au partici
pat vineri, 15 februarie, de pildă, la 
expunerea „Familia în sprijinul șco
lii pentru educația ateist-științifică a

elevilor", care a avut loc la clubul 
„Independența", în cadrul lectoratu
lui școlii. Joi, 13 februarie, la Casa 
de cultură a tineretului din Sibiu, 
numeroși elevi și muncitori au par
ticipat la simpozionul „Sensul ateist 
al revoluției tehnico-științifice con
temporane".

La casa de cultură a sindicatelor, 
după prezentarea cărții „Galaxia în 
Univers" de George Demetrescu șl 
Corina Pîrvulescu, după expunerea 
profesorului Gheorghe Buțiu — „As
pecte inedite privind fenomenul 
O.Z.N." — la care au luat parte peste 
400 salarlați din diferite întreprinderi

ale orașului — zilele acestea (joi, 21 
februarie), doctor docent C.V. Oprea, 
vicepreședinte al Federației europe
ne pentru protecția mediului ambiant, 
va conferenția despre „Problema 
poluării și echilibrul om-natură“.

O fructuoasă activitate desfășoară 
și cele 10 universități populare din 
județ, care, de la începutul anului 
universitar, au prezentat, in cadrul 
diverselor cicluri de conferințe — în 
limbile română, germană și maghia
ră — teme de larg interes educativ- 
științific, pe care le-au audiat peste 
2 500 cursanțl.

N. BRUJAN

Echipele controlului obștesc în școli
BUZĂU

Sub directa îndrumare a consi
liilor Frontului Unității Socialiste 
din județul Buzău, cele 68 echipe de 
control obștesc — antrenate pentru 
urmărirea vieții și activității tinere
tului din școlile de cultură generală 
și profesională, precum și a condi
țiilor ce le oferă internatele, canti
nele și cluburile — desfășoară o ac
tivitate susținută. în acest an, echi
pele de control obștesc au efectuat 
20 de controale în unitățile de învă- 
țămînt din oraș, propunînd o serie

de măsuri ce vizează îmbunătățirea 
cazării și ■ alimentației elevilor. De 
exemplu, la Grupul școlar coopera
tist, la sesizarea echipelor de con
trol obștesc a fost schimbată vesela 
cantinei ; la școala profesională de 
construcții, calitatea necorespunză
toare a meniului a făcut obiectul in
tervențiilor echipelor de control ob
ștesc, în urma cărora atît gramajul, 
cît șl calitatea preparatelor s-au îm
bunătățit simțitor. Urmărind și mo
dul de viață în cămin al elevilor din 
această școală, s-au făcut numeroase 
propuneri privind furnizarea apei 
calde, aspectul și condițiile din dor

mitoare, organizarea timpului liber. 
Materializarea propunerilor a fost 
consecvent urmărită, astăzi elevii 
dispunînd de condiții mai bune de 
locuit, precum și de un club dotat 
cu televizor, jocuri de șah și colec
ții de ziare. ,

Pentru a întări și mai mult res
ponsabilitatea conducerilor adminis
trative ale unităților controlate, în 
vederea aplicării măsurilor propuse 
de echipele de control obștesc, pe
riodic au loc analize la consiliul 
municipal al Frontului Unității So
cialiste și în biroul municipal de 
partid.

Mihai BAZU

Acțiunea
IALOMIȚA

Anul trecut, din inițiativa consi
liului orășenesc al F.U.S., locuitorii 
orașului Slobozia au pornit o largă 
acțiune de masă, intitulată acțiunea 
„V“ - verdeață. La Bfîrșit de an, 
primul bilanț înregistrat: s-au plantat 
35 000 pomi, arbori, arbuști orna
mentali.

Din primele zile ale anului 1974, 
acțiunea „V“ a pornit cu și mai mare 
intensitate. Pînă acum, în viitorul

„V“ într-o nouă ediție
parc de odihnă și recreere, amplasat 
în zona de sud a orașului, care va 
avea 33 de hectare, de-a lungul 
bulevardului Chimiei, pe strada Ma
tei Basarab, în piața centrală 
„8 Mai", pe bulevardul Unirii s-au 
plantat peste 10 000 arbori : pin, 
molid, tuie, stejar, tei, mesteacăn, 
dud, plop și altele. „De citeva zile 
am început trasarea aleilor parcului, 
tinerii și-au amenajat un teren de 
sport — ne informează tovarășul 
Gheorghe Glodeanu, președintele 
consiliului orășenesc al F.U.S. Ur
mătoarele obiective vor fi teatrul în

aer liber, a cărui construcție va În
cepe in primăvară, și amenajarea 
unei baze sportive complexe, cu te
renuri de baschet, volei, tenis, atle
tism și altele. Acțiunea noastră se 
bucură din plin de sprijinul cetățe
nilor".

Grija pentru înfățișarea străzii se 
materializează șl prin lucrările de 
pavare a străzilor Gheorghe Doja, 
Ana Ipătescu, Steagul roșu, Horia 
și altele.

Lucian CIUBOTARU

VEȘTI 
DE PE ȘANTIERE
Veștile primite, în aceste zile 

de iarnă, de pe șantiere con
firmă încă o dată hotărirea co
lectivelor de constructori de a 
îndeplini încă din primul tri
mestru aproximativ 25 la sută 
din planul anual, asigurindu-și 
astfel condiții pentru înfăptuirea 
exemplară a investițiilor lui 
1974.

Colectivele Trustului de mon
taj utilaj chimic București — 
întreprindere care are șantiere 
deschise în întreaga țară — au 
montat în primele 40 de zile ale 
anului aproximativ 10 000 tone 
de utilaj tehnologic, din cele 
27 000 tone cit s-au angajat să 
realizeze în trimestrul I. Cele 
mai importante realizări au fost 
obținute la lucrările etapei a 
IlI-a de dezvoltare a rafinăriei 
Pitești, unde pină la această 
dată s-a efectuat un volum în
semnat de lucrări de sudură la 
asamblarea marilor rezervoare 
și Ia diverse instalații.

La rindul lor, constructorii hi
drocentralei de pe Lotru au 
consemnat în bilanțul realizări
lor din acest an însemnate de
pășiri ale prevederilor de plan. 
Astfel, la betonarea galeriilor 
captărilor secundare de apă din 
zonele de nord, vest și sud, ei 
au înregistrat un spor de 550 
metri liniari, față de grafice, 
iar la lucrările de excavare a 
galeriilor de pe Cerna-Olteț și 
Bistricioara-Luncavăț, ca și a 
celor de la Voineșița-Uria sarci
nile de plan au fost depășite cu 
peste 150 m liniari.

în punctul Cîrligul Mare, de 
pe Lotru-Aval, a început con
strucția stațiilor de transforma
re și de compresoare. în uzina 
subterană de la Ciunget a în
ceput montajul carcasei rotoru
lui celui de-al treilea — și ul
timul — hidroagregat al hidro
centralei, urmînd ca el să fie 
conectat la sistemul energetic 
național în zilele premergătoa
re aniversării eliberării patriei. 

(Agerpres)

Realizări 
peste plan

GORJ
TG. JIU. — în prima lună a 

anului, în întreprinderile indus
triale din județul Gorj producti
vitatea muncii pe salariat a cres
cut față de nivelul stabilit în 
plan cu 4,1 la sută. Succesul, care 
sintetizează atenția ce o acordă 
colectivele unităților din acest 
județ realizării indicatorilor ca
litativi ai planului, a fost înso
țit de îndeplinirea în bune con
diții a sarcinilor ce le-au 
revenit, la toți indicatorii 
principali de plan. Menționăm, 
de exemplu, că minerii din ba
zinul carbonifer Rovinari au ex
tras în plus 51 000 tone lignit, 
iar energeticienii termocentralei 
Rovinari—Rogojelu au pulsat 
suplimentar in sistemul națio
nal mai mult de 20 000 MWh 
energie electrică. Succese im
portante au înscris și petroliștii 
schelei de extracție Țicleni, mi
nerii exploatărilor Ploștina și 
Leurda din bazinul Motrului, 
colectivul Combinatului de pre
lucrare a lemnului Tg. Jiu, pre
cum și muncitorii ce servesc 
liniile de fabricație a cimentu
lui de la Combinatul de lianți 
și azbociment Bîrsești.

CARAȘ-SEVERIN
REȘIȚA (Corespondentul 

..Scînteii", Nicolae Cătană). — 
Colectivele de muncă din în
treprinderile industriale ale ju
dețului Caraș-Severin au des
fășurat ,in prima decadă din 
luna februarie o activitate sus
ținută pentru realizarea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă. 
La cărbune brut, bunăoară, in 
prima decadă a lunii februarie 
s-au obținut peste plan încă 
371 tone, care se adaugă celor 
peste 1 000 de tone realizate su
plimentar in luna ianuarie. In 
același timp, producția supli
mentară de fontă obținută de la 
Începutul anului pînă în prezent 
a ajuns la 2 834 tone. De reți
nut este și faptul că oțelarii re- 
șițeni, care s-au angajat să rea
lizeze în acest an 1 milion tone 
de oțel, au înregistrat o pro
ducție zilnică cu 200 tone de 
oțel mai mare decit cea pre
văzută inițial pentru realizarea 
angajamentului.

PAȘCANI
PAȘCANI (Corespondentul 

„Scînteii", Manole Corcaci). — 
Tînărul colectiv de muncă de la 
Fabrica de perdele și tricotaje 
din Pașcani, unitate care a în
ceput să producă în urmă cu 
cinci luni, a demarat viguros in 
producția acestui an. Acum, după 
încheierea lunii ianuarie și a 
primei decade din februarie, 
rezultatele se concretizează în 
realizarea a peste 12 000 mp 
perdele peste prevederi. S-au 
produs, totodată, 100 000 bucăți 
tricotaje, lenjerie pentru copil și 
femei. Tovarășul Mircea Barbu, 
inginer-șef al unității, ne pre
cizează că in prezent se lucrea
ză cu o productivitate aproape 
dublă pe fiecare muncitor față 
de luna ianuarie, fapt ce con
stituie o garanție că angaja
mentul luat pentru anul în curs, 
acela de a atinge parametrii pro
iectați cu cel puțin 2 luni îna
inte de termen, va fi realizat.

HUNEDOARA
HUNEDOARA (Coresponden

tul „Scînteii", Sabin Ionescu).— 
Siderurgiștii hunedoreni își o- 
norează consecvent obligațiile 
contractuale față de beneficiarii 
interni și externi. Prin depăși
rea substanțială a sarcinilor de 
plan încă din prima lună a anu
lui — cînd au produs supli
mentar, printre altele, mai rr.ult 
de 2 500 tone oțel și 3 500 tone 
laminate — ei au livrat în a- 
vans beneficiarilor de peste ho
tare, în luna ianuarie 1974, pro
duse în valoare de peste 1 mi
lion lei valută. Alături de oțe- 
lari, Ia acest succes și-au adus 
din plin contribuția laminato- 
rii, îndeosebi colectivele ce de
servesc liniile finisoare ale 
combinatului hunedorean.
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O PREOCUPARE DE ACTUALITATE:

CUM PREDĂM
LIMBILE STRĂINE ?

Intr-un număr recent, o revistă 
franceză încerca să schițeze metodo
logia predării limbilor străine în 
anul 2000 ; sint contribuții reijiarca- 
bile de viitorologia didacticii limbi
lor, la care se adaugă statistici, prog
noze.

Lăsind la o parte unele detalii, 
trebuie reținut că problema limbilor 
străine poate fi abordată corect nu
mai în funcție de împrejurările con
crete in care acest proces se reali
zează, de cerințele epocii și ale co
lectivității.

Țara noastră dispune de o fru
moasă tradiție în această direcție : 
sîntem recunoscuți peste hotare ca 
buni cunoscători ai limbilor de lar
gă circulație, cum sint franceza, en
gleza, rusa, germana, dar și ai al
tor limbi care ne sînt familiare, dată 
fiind zona geografică în care trăim 
și prezența unor naționalități conlo
cuitoare. Experiența lingvistică este 
insă susținută și de cultivarea ge
neroasă a valorilor culturii univer
sale, care adeseori și-a pus ampren
ta pe motivația cunoașterii marilor 
capodopere literare în original.

Dezvoltarea vertiginoasă a relații
lor internaționale în multiple sec
toare , de activitate a dat un 
impuls nou cunoașterii limbilor 
străine în lumea întreagă, care 
și-a găsit un ecou deosebit la noi. 
Așa se explică grija deosebită a- 
cordată în documentele de partid și 
de stat promovării limbilor străine ; 
menționăm în acest sens lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iulie 
1973, consacrată dezvoltării invăță- 
mintului în general, care insistă și 
asupra predării limbilor străine. 
Printre măsurile preconizate, trebuie 
semnalată predarea acestora la o 
virstă cit mai mică, începînd chiar 
cu grădinița și cu primii ani de școa
lă, intensificarea predării la toate 
celelalte niveluri, inclusiv însușirea 
de limbi străine de către adulți. In 
cadrul acestor însemnări ne-am pro
pus să conturăm cîteva experiențe în 
ce privește predarea limbilor străine 
in universitate.

In Facultatea de limbi romanice, 
clasice și orientale din București se 
predau circa douăzeci și cinci de 
limbi. Acest mare evantai lingvis
tic a dus la o adevărată eferves
cență a preocupărilor pentru moder
nizarea predării, concretizate in cer
cetări fundamentale și aplicative. 
S-au efectuat investigații în scopul 

mai 
con-

rii să constituie o specializare 
strictă.

De altfel în noile planuri de în- 
vățămint am propus ca după 
trunchiul comun (anii I și II) stu
denții să se specializeze în litera
tură. in limbă sau in interpretariat- 
traducere, in funcții de viitoarea lor 
profesiune. In acest fel se dă curs 
indicației precise cuprinse în docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iulie 1973.

Principala concluzie care am do
rit să se desprindă din rindurile de 
față se referă la necesitatea ca fa
cultățile de limbi străine ale Uni
versității din București și secțiile de 
limbi străine din celelalte facultăți 
filologice din țară să acorde o a- 
tenție deosebită modernizării cerce
tării și predării limbilor străine. 
Lingvistica modernă și-a găsit re
flectarea în diferitele culegeri de e- 
xerciții care sint folosite direct, fără 
explicații, la însușirea diferitelor as
pecte ale limbii străine. în domenii 
mai strict delimitate, ea sintaxa, s-au 
obținut descrieri bazate pe cele mai 
noi date ale științei limbii ; în ultimii 
ani acestea au fost corelate cu nece
sitățile practice ale predării limbii. 
De asemenea, noile descrieri sint fo
losite în facultăți ca și în unele licee, 
în laboratoarele de limbă, mai ales 
in cel organizat cu sprijinul UNESCO 
și destinat traducerilor simultane și 
altor tipuri de lucrări desfășurate în 
secția de interpreți-traducători a fa
cultăților de limbi străine din Bucu
rești.

Bineînțeles, întreg acest complex 
de forme și metode poate prinde 
viață, conducind la rezultate optime, 
numai prin priceperea și competen
ta profesorului de limbi străine.

Prof. dr. Paul MICLĂU
decanul Facultății
de limbi romanice, clasice 
și orientale a Universității 
din București

Oamenii magistralelor

de fier
Cu cine să-i asemă

năm ?
Siderurgiștii lucrează 

„foc continuu" — cefe
riștii la fel ; energeticie- 
nii stau zi și noapte lin
gă turbine sau pupitre de 
comandă — ca și oamenii 
de la calea ferată ; pe 
mări și oceane, marinarii 
stau la post 24 de ore din 
24 — feroviarii, de ase
menea. Acest vast sistem 
circulator, vital pentru 
țară, care este calea fera
tă cu întregul său sistem 
de artere, magistrale și 
secundare, se dezvoltă și 
modernizează necontenit, 
grație politicii partidului 
și statului nostru.

Azi e ziua ceferiștilor. 
Lor, acestor oameni dîrji 
și harnici, le este adresat 
salutul cald al întregului 
popor, ca un omagiu a- 
dus glorioaselor lupte 
muncitorești revoluționa
re de acum 41 de ani, 
conduse de partidul co
munist. precum și muncii 
lor neobosite, din ultime
le trei decenii, pentru 
înflorirea României socia
liste.

Integrat organic în an
samblul de preocupări 
majore ale clasei noastre 
muncitoare, detașamen
tul ceferiștilor s-a im
pus printr-o contribuție 
tot mai mare la dezvol
tarea economică a 
printr-o disciplină
fier, fără de care nu 
fi posibile 
securitatea 
călători și 
teriale pe 
ferate. Ne-am mîndrit 
dintotdeauna cu ceferiștii 
noștri, le acordăm și le

țării, 
de 
ar 
$> 

de
siguranța 

traficului 
de bunuri ma- 

căile noastre 
Ne-am

vom acorda mereu stima 
și prețuirea noastră.

Firesc este să stăruim 
cu deosebire asupra per
spectivei sectorului fe
roviar, în ansamblul preo
cupărilor și străduințelor 
noastre comune, 
pentru realizarea 
naiului înainte de 
men, devenită 
Întregului popor, continuă 
cu succes pretutindeni. 
Obținerea unei eficiente 
economice sporite, în toa
te domeniile de acti
vitate, a devenit o sar
cină de prim ordin. 
In acest sens acționea
ză și ceferiștii. S-au fă
cut, după cum se știe, 
mari pași in moderniza
rea transporturilor pe ca
lea ferată, în direcțiile 
indicate de conducerea 
partidului. Introducerea 
pe scară largă și in
tr-un ritm susținut a 
tracțiunilor Diesel și e- 
lectrice are o mare în
semnătate pentru balan
ța energetică a țării și 
determină, în transportul 
feroviar, o etapă calita
tiv superioară : se elec- 
trifică magistrale de cale 
ferată și s-a mărit con
siderabil, de la an la an. 
parcul de vagoane pen
tru călători și mărfuri. 
Problema care se pune 
azi, mai mult ca oricînd, 
este întreținerea și ex
ploatarea cit mai eficien
tă a tuturor 
lor aflate în 
căilor ferate 
considerabilă parte 
avuția națională — pen
tru satisfacerea cit 
deplină a solicitărilor ță
rii în privința transpor-

Lupta 
cinci- 

ter- 
cauză a

mijloace- 
dotarea 

o 
din

mai

turilor — toate acestea 
în condițiile unui strict 
regim de economii de 
combustibil și energie e- 
lectrică.

Există, de altfel, un 
program complex de op
timizare a transporturilor 
sub toate aspectele. Se 
prevede, între altele, ex
tinderea tehnologiilor a- 
vansate, cu eficiență e- 
conomică sporită, cum 
sint pachetizarea, pale- 
tizarea, conteinerizarea și 
transconteineț-izarea, sis
teme prin care se vor 
transporta, numai în a- 
cest an, peste 7 milioa
ne tone de mărfuri. De 
asemenea, se va extin
de utilizarea calculatoa
relor electronice la re
zolvarea problemelor 
complexe ale exploată
rii și gestiunii economi
ce. Dar acesta este 
proces de durată, 
nat. care necesită 
investiții și nu se 
face totul dintr-o
Statul alocă, în acest an, 
în sectorul transporturi
lor, un fond de investi
ții reprezentînd peste 10 
la sută din totalul pre
văzut pentru 
rea economiei

Așa stînd 
ceferiștii au 
a concentra
forțele lor spre toate mo
dalitățile, tehnice și orga- 

■ nizatorice, de creștere a 
eficienței acestor investi
ții, concomitent cu mai 
buna gospodărire a mij
loacelor de transport din 
dotare. Este lăudabil fap
tul că oamenii căilor 
noastre ferate au prevă
zut ca, în acest an, 80,3

un 
eșalo- 
mari 

poate 
dată.

dezvolta- 
naționale. 
lucrurile, 

datoria de 
atenția și

• adnotări • adnotări • adnotări • adnotări •
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la sută din sporul de 
transport să fie realizat 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Exis
tă, intr-adevăr, mari po
sibilități de ridicare, prin 
efort propriu, 
economice în 
rile pe calea 
năoară, o 
mai rațională a 
nilor pe diferite mijloa
ce de transport, ținîn- 
du-se seama de parame
trii lor tehnico-econo- 
mici, astfel incit pe an
samblu și în fiecare caz 
să se obțină costuri, de 
transport cit mai mici ; 
o abordare mai largă 
a problemelor privind 
mecanizarea operațiilor 
de întreținere și repara
ții. Mari posibilități ofe
ră optimizarea relațiilor 
de transport în economie. 
O anchetă întreprinsă re
cent de ziarul nostru a 
scos la iveală mari imo
bilizări de vagoane de 
marfă, la beneficiarii de

a eficienței 
transportu- 
ferată. Bu- 
repartizare 

sarci-

transporturi feroviare — 
întreprinderi și combi
nate aparținînd diferite
lor ramuri economice. 
Perfecționarea colaboră
rii departamentului
C.F.R. cu marii săi be
neficiari va avea darul 
să repună în circuit o 
considerabilă capacitate 
de transport, in prezent 
imobilizată la rampele de 
incărcarș-descărcare din 
industrie.

Așadar, oamenii mun
cii de la calea ferată 
au, în chiar perimetrul 
lor de activitate, Însem
nate rezerve de creștere 
a eficienței economice 
în transporturi. Și cum 
în toți acești ani ceferiș
tii ne-au obișnuit cu 
realizări de prestigiu, 
cum tradiția lor de hăr
nicie ne este bine cunos
cută tuturor, avem tot 
temeiul să credem că se 
vor achita și de astă dată 
cu succes de sarcinile 
mari ce le revin.

Ștefan ZIDAR1ȚA

Campania de primăvară
(Urinare din pag. I)

de vigilență
în 30 de unități economice și 

comerciale din Ploiești, organele 
de pază și ordine ale miliției au 
organizat un test de vigilență 
asupra modului în care este a- 
sigurat accesul în întreprinderi 
și instituții. Mai concret : felul 
în care sînt respectate prevede
rile Legii 23 din 1971 privind 
păstrarea secretului de stat. Ce 
s-a constatat ? 380 de salariați 
nu aveau legitimațiile vizate pe 
anul în curs, alți 220 nu aveau 
nici un fel de legitimații — fie 
că nu li se eliberaseră, fie că, 
pur și simplu, le pierduseră — 
iar 13 nu le aveau întocmite co
rect. Pe lingă avertismentele și 
sancțiunile aplicate, conduceri
lor unităților respective li s-a 
mai amintit o dată proverbul cu 
„paza bună...".

Un final
| ca-n filme!

Râmați singuri acasă, copiii 
lui N. Dionisie din Pătîrlagele 
(Buzău) s-au apucat să se joace 
cu tăciunii din sobă, pină au a- 
juns la un inceput de incendiu. 
Dar „punctul culminant" in 
joaca lor l-a constituit butelia 
de aragaz. I-au deschis robine
tul, i-au smuls furtunul, au pus 
mina pe chibrit și... Și, o sec
vență de suspans : drama nu 
s-a produs, pentru că — exact 
ca-n filmele de groază — in a- 
ceeași secundă a intrat pe uși 
echipa de pompieri voluntari, 
condusă de Nlchifor Neagu. In- 
timplarea a făcut ca tocmai in 
ziua respectivă Voluntarit să 
facă obligatoriul control preven
tiv. Cind au aflat de tragedia 
care ar fi putut să se intimple, 
părinții copiilor le-au , 
pompierilor o mulțumire 
binte. Aveau ți de ce.

adresat
! fier-

elaborării unei metodologii 
eficace de predare a limbii 
crete, vii.

Cum trebuie predate, așadar, 
bile străine în universitate ?

Pe ansamblu, in predarea limbilor 
străine considerăm că accentul tre
buie pus pe limba vorbită, concretă, 
lucru de care ne-am convins în di
ferite împrejurări în înseși facultă-' 
țile sau secțiile de limbi străine, în 
dezbaterile avute cu profesorii din 
învățămintul de cultură generală și 
mai ales în situații; speciale, cum sînt 
cursurile postuniversitare intensive. 
Trebuie să se facă mai puțină teo
rie, să se predea structurile ca a- 
tare, fără explicarea lor savantă. 
Altfel spus, subliniem insistent, 
importanța predării și însușirii 
limbii vii, debarasată de anali
zele lingvistice superflue, fără a în
țelege ca aceasta să ducă la un 
practicism îngust, măcar printre 
universitari. De pildă, in facul
tatea noastră cercetăm în prezent 
folosirea vocabularelor fundamenta
le la primele clase de limbi străi
ne. Concluziile • vor fi cit se poate 
de practice, sperăm eficace, pe li
nia ușurării însușirii limbii.

Se preconizează chiar simplificarea 
metodelor de predare pînâ la simu
larea în clasă a comunicării spon
tane. în momentul cînd o asemenea 
practică se va extinde, vom încerca 
să-i dăm o fundamentare cu ajuto
rul principiilor teoriei comunicării, a 
enunțării, care dispune de o doctri
nă riguroasă, chiar filozofică. înso
țită de o tehnică exactă a aplica
țiilor practice.

Predarea limbilor străine nu poa
te fi, desigur, ruptă de fenomenele 
de civilizație, de cultură in gene
ral și de cele de literatură în spe
cial.

Vom distinge însă între un spe
cialist . într-o literatură străină și un 
bun cunoscător ai limbii respective, 
însușirea acesteia se poate face pe 
baza unor elemente de literatură, 
dar aceasta nu trebuie să îngreu
neze achiziția limbii ; in cadrul u- 
nui program de predare a limbilor 
trebuie dozată precis proporția din
tre faptele de limbă și cele literare, 
urmînd ca numai la nivelurile supe
rioare de predare studierea literatu-

spus,

lim-

r

Beția cuvintelor
O victimă a cuvintelor 

și a lipsei unui sistem 
ideatic personal este 
Magda Ursache in cartea 
sa A patra dimensiu
ne (editura Junimea). 
Dintr-un Cuvînt in
troductiv aflăm că vo
lumul apare după o peri
oadă dc indecizie, pe 
parcursul căreia autoa
rea ar fi încercat să se 
dumerească 
se adreseze 
senzația că 
tea pentru 
poezie", pe 
mi se pare 
pentru 
zie"), dilema fiind rezol
vată tranșant după un 
zbuciumat colocviu inte
rior, în urma căruia se 
constată că „ea (cartea 
— n. n.) nu constituie 
decit discuții cu mine în
sămi despre poezie". Au- 
toclarificată, Magda Ur
sache discută cu sine în
săși pe 250 de pagini, cu 
un debit verbal frenetic, 
deși nu văduvit 
oarecare 
Mai întîi 
finirea 
personal 
comod de opinii formu
late de critici și filozofi 
de autoritate („așa cum 
arată Kant,1 artistul ade
vărat este în același 
timp și individualitate"), 
in interstiții fiind strecu
rate platitudinile autoarei. 
Banalitățile ar fi, poate, 
suportabile dacă Magda 
Ursache nu și-ar lua in 
permanență aerul că o- 
feră răspunsuri definiti
ve la întrebări îndelung 
controversate. Sentenți
oasă și fără îndoieli, ră
masă in lecturile critice 
doar la nivelul vorbelor

Lumea știe 
că dăm
divorț...

- Și dacă lu
mea ar afla 

nu maiv ca

— E voie ?
— Poftiți.
O pereche 

președintelui

dati?

tinără intră în cabinetul vice- 
r _____ Judecătoriei sectorului 6.
r — Ce s-a întîmplat ?

— Tovarășe judecător, am adus 
actele și chitanța că am

— Știți, pentru divorț, 
năra.

Magistratul îi poftește 
fără să cerceteze actele,

— De cît timp sînteți
_ Luna aceasta împlinim un an...
— Dar să știți că împreună n-am stat 

decît trei luni, apoi ne-am certat...
— De ce ?

toate
plătit taxa... 
completează tî-

să ia loc. Calm, 
îi întreabă : 

căsătoriți ?

cui vrea să
(„am uneori 

am scris car- 
cititorii de 

cînd „alteori, 
că am scris-o 

creatorii de poe-

de un 
spirit metodic, 
se încearcă de- 
unui program 

prin colajul

frumoase, Magda Ursa
che rezolvă cu o siguran
ță, să zicem, deplasată, 
ecuațiile operelor comen
tate, dînd — în 
bogate — soluții 
mână ca două 
de apă : „Faptele se ex
plică prin natura specia
lă a discursului poetic în 
cadrul căruia autorul NE- 
CUVINTELOR încifrea- 
ză îndeosebi metafore fi
lozofice" ; „Descifrarea 
lor însă impune trecerea 
de la simplul pian al 
discursului și al repre
zentării, care este recep
tat in primul rind, Ia al
tul superior prin abstrac
țiunea ideii și construi
rea imaginarului". „Au
torul (Marin Sorescu — 
n. n.) este un mare in
ventator de substitute 
relevabile prin așezarea 
obiectelor in relație, prin 
supradimensionarea 
și, mai ales, prin 
cerea proporțiilor 
țio-temporale. El 
pune mereu puncte 
observație și, in 
caz, obiectele și ființele 
micro ori 
deopotrivă, 
figurație", 
împrumut 
te forțat, 
abracadabrant : 
siunea opticii 1 
poetice a unui 
este un imperativ comu
nitar care constă în ge- 
hialitatea sa".

Amestecînd manierele 
și cuvintele altora, au
toarea ajunge să se 
încurce în propria „ma
nieră", derutînd cititorul. 
Iar „educația" pe care 
lasă de înțeles că o face 
în felul acesta publicu-

vorbe 
ce sea- 
picături

lor 
redu- 
spa- 
pro- 

de 
acest

macrocosmice, 
fac simplă 

Cuvintele de 
sint înșira- 
într-un stil 

„Dimen- 
filozofico- 

scriitor

— Păi... pentru un obiect fără valoare 
care a dispărut...

A urmat aproape o oră de discuții: sfa
turi și apeluri la rațiune. Tactul și răbda
rea magistratului i-au determinat pe cei 
doi să-i mărturisească că de fapt se iubesc 
și n-au motiv să ajungă la despărțire. în 
afara... ambiției.

— Deci vă retragețl cererea ?
— O, nu... nu putem ! Lumea știe că dăm 

divorț.
— Și dacă ar afla că nu mai dați ?
— Nu ne-am gindit...
Li s-a dat un termen de gîndire de șase 

luni. „în orice zi puteți veni la mine să vă 
retrageți cererea și aș fi foarte bucuros ca 
ziua aceea să fie cit mai apropiată".

Era o modes 
tă gheretă

...dar au
făcut-o

de băcănie
...Cu doi ani în urmă, pe bd. N. Titu- 

lescu, la nr. 73, exista o modestă gheretă 
de lactate, pendinte de I.C.L. Alimentara 
sector 8. Și poate că ar fi rămas la fel de 
modestă, dacă n-ar fi fost preluată de 
Constantin Gagiu, un tip ambițios să iasă

lui se completează, cul
mea, și cu o lecție pe 
care o dă criticilor toc
mai pe motivul incom
petenței lor pedagogice. 
Surprinzînd „neînțelege
rea realistă" a concepte
lor de valoare și modern 
ce caracterizează pe 
„unii care, prin meseria 
lor, își asumă răspunde
rea educării prin presă a 
gustului public contem
poran". Magda Ursache 
avertizează cu ton alar
mat că „situația pare a fi 
generală, căci este sem
nalată și în viața fran
ceză de către un cunos-

apreciat al lite- 
contemporane"

cător 
raturii 
(s. n).

Cartea ; 
sache este 
a ravagiilor 
cuvinte, 
care 
sului" 
aceea 
le. E 
tr-un 
log interior, autoarea n-a 
descoperit că in absența 
ideilor. cuvintele nu 
fac (vorba sa) decit 
„simplă figurație".

Magdei Ur- 
o ilustrare

■ beției de 
Dimensiunea 

. lipsește „demer- 
său critic este 

a ideilpr persona- 
regretabil că din- 
atît de intens dia-

I. MOLDOVEANU

Accidente pe banda
sonora

comedie 
domnule 

astăzi,
Spumoasa

Bună 
Wilde 
după 
tații, săli 
aplaudă 
muzica ; 
lă verva 
Caropol — Ștefan lorda-. 
che, Emil Hossu — Mela-' 
nia Cirje, se distinge jo
cul actriței Carmen Stă- 
nescu, 
Repan, 
Ștefan 
Avram-Nicolau.
seara, domnule 
este un musical suculent, 
deconectant. Partitura 
muzicală, semnată de 
H. Mălineanu, este inspi
rată, dă reprezentației 
nota de tinerețe, de exu
beranță. Și, fără indoia- 
lă, într-un astfel de 
spectacol, coloana sonoră 
își spune un important 
cuvînt în întreaga desfă
șurare. Dar acum, după 
atltea și atîtea reprezen-

seara, 
face și 

zeci de reprezen- 
pline. Publicul 
jocul actorilor, 

este remarcabi- * 
cuplurilor Anda’

al lui Alexandru 
participarea
Radof,

Iui
Migry 
Bună 

Wilde

tații, tocmai această coor
donată principală a spec
tacolului se lasă cu greu 
deslușită. Benzile de 
magnetofon sînt uzate, 
din cauza timpului, s-au 
supramodulat. Pentru a 
„masca" această deficien
tă, cred că s-a propus o 
mărire a intensității su
netului. Atunci, benzile, 
cu toate defecțiunile lor, 
sînt transmise într-un 
„forte" asurzitor, 
care muzica nu se 
distinge cu claritate, 
torii cu greu fac 
fondului muzical, 
lor nu au torța necesară 
și fac efort și...

Reimprimările muzicii 
sau ale ilustrației muzi
cale la spectacolele care 
sînt pe afișele teatrelor 
— spectacole care durea
ză ani de zile — sînt ab
solut necesare.

din 
mai 
ac- 

fată
vocile

S. OȚEANU

cîmp prin ridicarea de monoliți, care 
îi dau posibilitatea să cunoască cum 
evoluează semănăturile în timpul ier
nii și, in funcție de aceasta, să sta
bilească cele mai potrivite măsuri. Ca 
regulă. generală, trebuie avut în ve
dere ca pe solurile cu rezervă sa
tisfăcătoare de apă să se facă o fer
tilizare cu circa 50 kg azot substanță 
activă la hectar, iar pe cele unde re
zerva de apă este mai mică e ne
voie să administrăm îngrășăminte cu 
azot în cantități mai mici cu 30—50 
la sută față de normal.

Zilele frumoase și mai călduroase 
îi determină pe cercetători și specia
liști să dea răspuns la întrebările : 
cind începem semănatul și căror cul
turi trebuie să li se acorde priori
tate ? In condițiile naturale din a- 
cest an se impune ca semănatul să 
înceapă mal devreme, pentru ca se
mințele să poată beneficia de ume
zeala din sol, factorul limitativ al 
germinației in acest an fiind apa. 
Unii ar putea să spună că acest lucru 
ar fi riscant datorită gerurilor care 
ar putea interveni. Dar, trebuie a- 
vut in vedere că la majoritatea cul
turilor care se însămînțează in prima 
urgență, sămînța încolțită suportă 
temperaturi de minus 6—8 grade. 
Succesul depinde numai de munca și 
răspunderea specialistului, care tre
buie să respecte ordinea însămînțării 
diferitelor culturi, să asigure adînci- 
mea optimă de incorporare a semin
ței, un contact cit mai bun cu solul 
prin lucrări de cea mai bună calita
te. In unele zone sint create deja 
condiții și a început semănatul unor 
culturi cum sint : grîu de primăvară, 
borceag, mazăre, ovăz și orzoaică. Pe 
măsură ce va crește temperatura în 
sol se va putea trece la semănatul 
lucerne!, trifoiului și apoi al inului și 
sfeclei de zahăr.

După cum se cunoaște, există circa 
1 300 000 ha amenajate pentru irigat, 
terenuri de pe care se pot și trebuie 
să se obțină — in orice condiții cli
matice — recolte mari la hectar. De 
pe această suprafață, prin aplicarea 
corectă a tehnologiilor, se poate rea
liza o recoltă totală echivalentă cu 
cea care se obținea cu 10—15 ani in 
urmă de pe 4—5 milioane de hec
tare în cultură neirigată. Este insă 
necesar ca irigațiile să se facă cu 
cea mai mare răspundere, pentru ca,

♦

in 
la 
posibil, dovedit de experiența mul
tor unități agricole fruntașe. Tot atît 
de adevărat este că in unele unități nu 
se aplică numărul necesar de udări 
și cu normele de apă prevăzute, nu 
se respectă celelalte elemente ale 
tehnologiei de cultură. De aceea, 
sînt necesare măsuri hotărîte pentru 
a se face în acest an o cotitură ra
dicală în exploatarea sistemelor de 
irigații și in efectuarea lucrărilor. 
Cu alte cuvinte, trebuie asigurate, 
incă de pe acum, condițiile materia
le și tehnice pentru aplicarea corec
tă și la timp a udărilor. In condi
țiile acestui an trebuie să se facă, 
acum, în primăvară, irigarea griului 
din sistemele irigate, cu norme de 
cel puțin 300 mc apă la hectar, apli
cate, cit mai devreme, la pornirea 
în vegetație a plantelor. La cultu
rile care se însămînțează în a doua 
epocă și au o înrădăcinare adincă — 
porumb, floarea-soarelui, soia, fasole 
și altele — este bine să se facă o 
udare de completare sau de aprovi
zionare cu cantități de apă de 600— 
800 mc la hectar, care să asigure 
umezirea solului pînă la adîncimea 
de cel puțin un metru. In felul a- 
cesta se asigură o bună răsărire și 
dezvoltare a plantelor încă din pri
mele faze de vegetație.

Executarea la un înalt nivel teh
nic a lucrărilor . agricole de primă
vară, care să permită obținerea unor 
recolte mari in-acest an, impune ca 
specialiștii din agricultură să se 
preocupe cu cea mai mare răspun
dere de aplicarea corectă a tuturor 
tehnologiilor. Măsurile amintite, rod 
al unor ample cercetări și analize 
efectuate pe teren, trebuie adaptate 
condițiilor specifice din fiecare coo
perativă agricolă, fermă și între
prindere agricolă de stat. Aceasta 
presupune cunoașterea amănunțită 
a stării terenului sau a semănături
lor de toamnă și, in funcție de a- 
ceasta, să se stabilească și cele mai 
potrivite măsuri. La stabilirea lor 
trebuie să concure specialiștii din 
unități și de la direcțiile agricole, 
cercetătorii din stațiunile experi
mentale, iar aplicarea lor întocmai 
să fie socotită ca o obligație de mare 
răspundere pentru toți oamenii mun
cii din agricultură. Aceasta este, de 
altfel, o condiție esențială pentru a 
se obține în acest an recoltele su
perioare prevăzute.

fiecare sistem, recolta să ajungă 
nivelul prevăzut, lucru pe deplin

| trezească!
In zorii zilei, pe marginea 

drumului național care trece 
prin satul Racu (Harghita) a 
fost găsit tinărul S.B. grav ac
cidentat. Alertată, miliția a în
ceput cercetările. Deși nu se 
putea deduce, după modul cum 
arăta accidentatul, dacă fusese 
lovit de un autoturism, tractor 
sau camion, in foarte scurt timp 
făptașul a fost prins. Era șofe
rul Enuță Traian, cu camionul 
21—BV—2775. Fugise de la locul 
accidentului de teamă că va fi 
prins circulînd cu camionul în 
interes personal. Și, încă un „a- 
mănunt" : conducea în stare de 
ebrietate. Acum, o să i se dea 
timp să se „trezească" de-a bi
nelea.

„D. N. C. P “
Nu este denumirea prescurta

tă a vreunei unități, ci a unui 
așa-zis „principiu", de la care 
D. David, responsabilul unei 
crame din Turda, nu se abătea 
nici cu un... strop. Pentru el, 
D.N.C.P. însemna : „Dacă Nu 
Curge, Pică". Și de picat ii 
picau surplusuri de vin din trei 
izvoare deodată : canistre aduse 
de la „omul lui", direct de la 
depozitul de vinuri din comuna 
Baciu. Asta, una la mină. A 
doua : vinurile erau pe calități 
diverse, iar prețurile... Sticlele și 
damigenele aveau piturile prea 
lungi și nu se umpleau nicioda
tă. Asta, a treia la mină. Si 
toate cele trei... izvoare, „pe sub 
mină". Pină a ajuns la o sumă 
de 54 200 lei. Un singur lucru nu 
știa D.D. : inițialele „principiu
lui" său, D.N.C.P., mai însem
nau : „Dacă Nimerește Contro
lul, Pic". Și a picat. Prea se 
umpluse paharul.

a

lu’ tovarășu’ revizor- 
bine la inventare, și 
la comercial ca să-mi 
planificare, și lu’... 
misterul ! în schimbul

(cu gheretă cu tot) din anonimat. La pu
țin timp, micuța gheretă a devenit un a- 
devărat magazin de băcănie și delicatese, 
punind in umbră chiar- și magazinele cu 
tradiție din sector. Era un mister : cum 
de-a reușit un om fără experiență în ma
terie (pină atunci fusese... zugrav !) să 
facă dintr-o gheretă de lapte o „unitate 
model" ? Minunea n-a durat decit un an, 
pină cînd s-a constatat că zugravul-băcan 
avea o lipsă în gestiune de 277 599 lei.

— Onorată instanță, eu n-am luat pen
tru mine decit vreo 50—60 de mii. Restu’...

— Restul ?
— Păi i-am dat și 

șef ca să mă scoată 
lu’ tovarășu’ șef de 
trimită marfă, și la

Iată care era deci
unor substanțiale avantaje materiale, fos
tul șef al serviciului comercial și cel al 
serviciului de planificare au eludat legea, 
l-au promovat pe întreprinzător și i-au 
asigurat aprovizionări masive, preferen
țiale, cu mărfuri rapid vandabile. Din ace
leași motive, o serie de revizori de 
gestiune, între care și fostul revizor șef 
Stelian Dragnea, in loc să denunțe frauda, 
au falsificat 
și l-au scos 
toții „colegi" 
cu C. Gagiu 
care se bucurau de 
ție“...

Piesele dosarului
scot in evidență și culpa fostei 
I.C.L. Alimentara sector 8. Așa se face că 
în fața Tribunalului municipal București 
au fost chemați și cei doi foști directori — 
ca părți civilmente responsabile. Cine nu 
deschide ochii, deschide punga 1

Dar cu privire la „justificările" revizori-

in mod grosolan inventarele 
basma curată. Acum sînt cu 
pe banca acuzaților. împreună 
și alți doi gestionari necinstiți 

același gen de „protec-

(cîteva mii de pagini) 
conduceri a

lor necinstiți și explicațiile foștilor direc
tori vom reveni într-o altă rubrică, pe 
măsură ce ele vor fi depuse in fața instan
ței.

mai lungă. Sfirșitul firesc al unor „călă
torii"... fără început.

— Eu i-am dat 1 000...
— ...Și eu tot 1 000...
Păi de ce i-ați dat? Ca să rămineți fără?

Sfirșitul unor 
călătorii...

fără început

de

— Eu i-am dat 1 000.
— Și eu tot 1 000...
— Am împrumutat-o cu 30 000 de lei ! 

Cînd o să-i primesc Înapoi ?
Ce ți-e și cu încrederea asta ! Nu

puține ori, oameni în toată firea iau de 
bune și finanțează cele mai fanteziste pro
puneri. Și atît așteaptă escrocul 1

— Zicea că e ocazie rară : o excursie de 
colaborare (formulă, de altfel, inexistentă 
in nomenclatorul O.N.T. — n.a.), care re
vine mai ieftin chiar decît prețul 
lui.

— Părea o persoană serioasă și ne 
recomandată...

— De cine ?
— De alți viitori excursioniști...
,.Betty", pe numele său adevărat 

beta Stănciulescu, de meserie 
tehnic, prinsese gust de călătorii și le „or
ganiza" pe cont propriu. Naivi ? Găsise 
destui : o listă lungă și zeci de mii de lei. 
Pentru „autenticitate". înscrierile erau în
soțite de datele personale și poze tip bu
letin...

Pînă una alta. Betty va face o „excursie"

trenu-
fusese

Elisa- 
desenator

Totul pină 
la ...poșetă!

Cine-1 ajută ?
Ieri, sîmbătă, ne-a vizitat la 

redacție Gheorghe Mitrofan din 
București, strada Ștefan cel 
Mare nr. 162 : „Vă rog din suflet 
să mă ajutați să-mi găsesc 
mama. M-am adresat și organe
lor de miliție, și altor autorități, 
dar din octombrie, anul trecut, 
de cind a plecat, nevindecată, 
dintr-un spital din Bacău, nu 
i-am putut da de urmă nicăieri. 
Se numește Neagu Mitrofan 
Aglaia, o bătrînică de 73 de ani, 
cu ochii căprui și cu pistrui pe 
față..." Omul ne-a rugat pe noi, 
iar noi, la rîndu-ne, pe cititori. 
Cu bucurie vom consemna nu
mele celui care-1 va putea ajuta 
să-și găsească mama.

Intr-o după-amiază plăcută, care anunța 
o seară pe măsură, Cristi (tip simpatic 
dar... fără ocupație), a cunoscut-o în tram
vaiul 18 pe Tudorița cea pornită după 
cumpărături (cu bani peșin în geantă). 
Faptul n-ar fi rămas memorabil dacă lu
crurile s-ar fi oprit aici. Dar te pui cu 
neprevăzutul ? Tudoriței i-a surîs invitația 
ad-hoc ; a lăsat baltă cumpărăturile și 
„hai la local", Cristi — cuceritor. „Mare 
lucru și neprevăzutul ăsta !“, gîndea Tu- 
dorița, uitînd de-a binelea de cumpărături.

„Din vorbă-n vorbă", iată simpatica pe
reche la Atlantic-bar : dans, antren... Cînd. 
nu se știe cum, vraja ,s-a destrămat brusc : 
Tudorița a observat cum simpaticul cavaler 
ii cotrobăie prin poșetă. Poșeta cu cei o 
mie și ceva de lei cu care pornise la cum
părături.

Intr-adevăr, mare lucru și neprevăzutul I 
Epilogul tulburătoarei aventuri se con

sumă deocamdată în tribunal. Pe urmă. 
Cristi (pe numele său adevărat. Bogobia 
Corneliu din str. Băiculești nr. 23) va ple
ca pentru o vreme într-un loc unde-și va 
pierde dexteritatea...

Emil MAR1NACHE 
Dinu POPESCU

J

Ceapă și gaz
Tare se mai minunau vecinele 

Anicăi Cazan din Huși văzind-o 
mai mereu, in zilele de vizită, 
mergind la spital. „O fi avînd, 
sărăcufa, pe cineva bolnav" — 
o compătimeau ele. A.C. se du
cea și ducea, pe ascuns, in niște 
borcănașe, la citeva paciente in
ternate pentru reumatism, cite 
un supliment de medicament de 
„fabricație proprie". „Ungeți-vă 
cu leacul ăsta și-o să mă pome
niți toată viața" — le îndemna 
ea. Acum, credulele paciente au 
de ce s-o pomenească. Experti
za întreprinsă a stabilit compo
ziția leacului : ceapă macerată, 
amestecată cu petrol lampant. 
Si. culmea : întrebată la anche
tă de ce s-a făcut doftoroaie 
„specialistă" in reumatism. A.C. 
a răspuns textual : „Aveam ne
voie de niște bani să plec și eu 
la un tratament pentru... reuma
tism". Poți să mai zici ceva 1

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scînteii'
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Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada

Sîmbătă dimineața, Ia Ambasada 
Republicii Zair din București a a- 
vut loc prezentarea de condoleanțe 
în legătură cu încetarea prematură 
din viață a lui Madrandele Tanzi, di
rectorul Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției.

La ambasadă au venit tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu. membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

Depunerea unor 
cu prilejul zilei

în semn de omagiu adus memoriei 
eroilor ceferiști căzuți in marile bă
tălii de clasă ale proletariatului ro
mân din ianuarie-februarie 1933, re
prezentanți ai Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, Uniunii 
sindicatelor din transporturi și tele
comunicații. întreprinderii „Grivița 
roșie". Regionalei C.F.R.-București și 
Sindicatului salariaților depoului 
C.F.R.-București-călători au depus, în

Semnarea convenției de cooperare științifică
și tehnologică intre

La București a fost semnată, sim- 
bătă, convenția de cooperare științifi
că și tehnologică intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Argentina.

Documentul a fost semnat de loan 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, și 
Juan Carlos Marcelino Beltramino, 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București.

Acordul prevede, între altele, rea
lizarea în comun sau coordonat a 
unor programe de cercetare și de 
proiecte cu caracter științific și teh
nologic, vizite de documentare a ex- 
perților, oamenilor de știință, tehni
cienilor, schimburi de informare ști
ințifică și tehnologică, precum și în

• SPORT * * SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" ((la Ateneul român — 
sala Studio) : Ciclul „După-amie- 
zele muzicale ale tineretului" — 
Recital de pian susținut de Ro
xana Lazăr ; Recital de vioară 
susținut de Mihaela lonescu, la 
pian : Florența Barbalat — 18.
• Opera română : Mireasa vîn- 
dută — 11. Văpaia — premieră 
— 19.
• Teatrul de operetă : Vînt de 
libertate — 10,30, Mătușa mea. 
Faustina — 19.30.
8 Teatrul Național (sala mare) : 

n fluture pe lampă — 10,30, Sim
fonia patetică — 19,30. (sala Co
media) : Prizonierul din Manhat
tan — 10,30, Dulcea pasăre a tine
reții — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 10, Fata Morgana — 
15, Buffalo Bill și indienii — 20.
• , Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

RUGBI« ' VOLEI:

Farul Constanta, la a doua victorie 
în turneul din Țara Galilor

LONDRA 16 (Prin telefon de la co
respondentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu). — Echipa de rugbi Farul 
Constanta a obținut o nouă victorie 
în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în Țara Galilor. Jucînd pe 
stadionul Aberavon din Faibah cu 
formația locală, bine cunoscută în 
rugbiul galez, sportivii români au 
cîștigat cu scorul de 10—6. Toate 
punctele echipei constănțene au fost 
realizate de Mihai Bucoș (o încer
care și două lovituri de pedeapsă). 
Echipa Farul a jucat bine atît la

TENIS. Năstase $1 Tiriac, 
in semifinalele turneelor 
de la Toronto și Bologna
• Ion Tiriac s-a calificat în semi

finalele turneului international de 
tenis de la Bologna (circuitul 
W.C.T.). Intr-o partidă apreciată de 
bun nivel tehnic, sportivul nostru l-a 
învins cu 6—4, 3—6, 7—5 pe austra
lianul Colin Dibley. Surpriza sfertu
rilor de finală a fost furnizată de 
englezul Roger Taylor, care l-a În
trecut cu’ 7—5, 6—1 pe australianul 
Rod Laver. Celelalte rezultate : Ar
thur Ashe (S.U.A.) — Graham Stil
well (Anglia) 6—4, 6—4 ; Mark Cox 
(Anglia) — Adriano Panatta (Italia) 
6—1, 6—4.

• Turneul international de tenis-
de Ia Toronto a continuat 'cu parti
dele sferturilor de finală ale probei 
de simplu bărbați. Invingîndu-1 (cu 
6—4, 7—6) pe americanul Erik Van 
Dillen, Ilie Năstase s-a califi
cat în semifinalele turneului. Iată 
și celelalte trei rezultate : Marty 
Riessen — Bob Hewitt 4—6, 7—6,
6— 1 ; Tom Okker — Tony Roche
7— 6, 6—2 ; John Alexander — Phil 
Dent 7—6, 6—4.

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului 
A Gimnastica pentru toți.

8.10 Cravatele roșii.
9,35 Film serial : „Comoara din 

13 case" — episodul III .
10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre... • Robot inteligent
• Zbor la micâ înălțime
• Viitorul resurselor energe
tice • Caleidoscop.

11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. '
13.00 Album duminical.
15.30 Magazin sportiv. Rugbi în 

15 : Țara Galilor — Franța, 
în cadrul „Turneului celor 5 
națiuni". Transmisiune de la 
Cardiff. Comentează Anton 
G roman.

17,00 Film serial pentru tineret î 
„Pistruiatul". Episodul IX.

17.35 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean.

18.35 Publicitate.
19,00 Lumea copiilor D-I-O-D-I-X ! 

Cine este... Diodix ?
lfi,30 Telejurnal • Săptămîna poli

tică internă și internațională 
în Imagini.

20.10 Reportajul săptămînii : „Iar
na femeilor".

20.30 Film artistic : „Prietenul nos
tru Fred". Premieră pe țară

22,00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00 — 11,30 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de stat

Republicii Zair
La prezentarea de condoleanțe a 

asistat Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Erau prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Zair, in frunte cu 
ambasadorul Bokingi Embeyolo.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
întregului popor român, tovarășul 
Gheorghe Pană a exprimat condo
leanțe ambasadorului Republicii Zair.

După ce au păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului îndo
liat al lui Madrandele Tanzi, con
ducătorii de partid și de stat au sem
nat in cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

coroane de flori 
de 16 febuarie
dimineața zilei de 16 februarie, co
roane de flori Ia plăcile memoriale 
de la întreprinderea ,.Grivița roșie" 
și Palatul Căilor Ferate.

★
Cu același prilej, la cluburile fe

roviarilor din Ploiești. Buzău, Titu, 
Găești, Moreni, Cîmpina. Tirgoviște 
etc. au avut loc emoționante ma
nifestări consacrate acestui eveni
ment. (Agerpres)

România și Argentina 
domeniul organizării și coordonării 
cercetării, acordarea reciprocă de 
burse pentru formarea de specialiști, 
crearea și participarea la înființarea 
unor institute de pregătire și per
fecționare profesională, de laboratoa
re și centre de cercetare.

Relevînd importanța deosebită pe 
care guvernele României și Argen
tinei o acordă documentului semnat, 
prof. Ioan Ursu și ambasadorul Juan 
Carlos Marcelino Beltramino au ară
tat, în alocuțiunile rostite, că această 
convenție se înscrie în cadrul gene
ral al relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, des
chide largi posibilități cooperării ști
ințifice și tehnice in numeroase do
menii. (Agerpres)

înaintare cit și pe linia de trei sfer
turi. Toți jucătorii au muncit mult 
pentru a face fată handicapului pre
zentat de terenul desfundat. Con- 
stăntenii și-au depășit adversarii fo
losind chiar armele acestora — vi
teză in teren, pase precise și schim
buri rapide de ritm.

Duminică, rugbiștii de la Farul 
Constanta vor asista la Cardiff la 
meciul de rugbi Țara Galilor — 
Franța, din cadrul „Turneului celor 5 
națiuni", iar luni vor susține un nou 
meci la Kenfig Hill.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMA. Sabreri români 

la concursul de la Moscova
Proba individuală de sabie din ca

drul concursului internațional de 
scrimă de la Moscova a revenit so
vieticului Viktor Sidiak, urmat de 
românul Dan Irimiciuc. Montano 
(Italia), Krovopuskov (U.R.S.S.), 
Nazlimov (U.R.S.S.), Cornel Marin 
(România). In turneul final, Irimiciuc 
a obținut trei victorii. De remarcat 
că în preliminarii au fost eliminați 
foștii campioni mondiali Maffei (Ita
lia) și Rakita (U.R.S.S.).

ATLETISM. Noi recorduri 
mondiale

Cu prilejul concursului atletic de 
sală de la Toronto, americanca Fran- 
cie Larrieu a stabilit un nou record 
mondial pe teren acoperit în proba 
de 1 500 m cu timpul de 4’12”2/10. 
Vechiul record, deținut de Tamara 
Panghelova (U.R.6.S.), era de 
4T4”3/10. Un nou record mondial de 
sală a realizat canadianca Yvonne 
Saunders : 600 yarzi în I’18”4/10. ‘

ȘAH. A 12-a partidă 
Petrosian — Portisch

Cea de-a 12-a partidă dintre marii 
maeștri Tigran Petrosian (U.R.S.S.)

„George Enescu". Dirijor 
Remus Tzincoca (Canada). în 
program : Debussy : Marea 
— Trei schițe simfonice ; 
Brahms — Simfonia a IV-a. 
în pauză : Viața muzicală în 
actualitate.

20,10 Film serial pentru copii : 
„George". Episodul „Dieta lui 
George".

20,35 Pagini din operele lui Pucci
ni în interpretarea soliștilor 
Victoria Bezetti, Eugenia Mol- 
doveanu. Cornel Stavru, Lu
dovic Spiess.

20,35 Publicitate. 
21,00 Film serial : „Columbo".

cinema
• întoarcerea lui Magellan :
SCALA — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,43, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cercul : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13.43; 16; 18,16; 20.30.
• Cojocelul fermecat : DOINA — 
9,30; 11,30; 13,45; 17,30.
• Program de filme documentare 
în premieră : DOINA — 16.
• Ceața î 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 î MO
DERN — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20,30. MELODIA — 8.45; 11,13: 
13,30; 16; 18,30; 20,45.

Primire la C. C. al P. C. R. Cronica
Simbătă dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Secției relații ex
terne a C.C. al P.M.U.P., condusă de 
Henryc Jebrowski, prim-adjunct al 
șefului Secției relații externe a C.C. 
al P.M.U.P., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in țara noas
tră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Dumitru Tur- 
cuș și Constantin Vasiliu, adjuncți 
ai șefului Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R.

Se dezvoltă 
cooperarea economică 
între România și Irak
Intre România și Irak s-au stator

nicit și se dezvoltă relații pe multi
ple planuri. Alături de schimburile 
comerciale, care de la an la an con
semnează o creștere continuă, un loc 
aparte îl ocupă cooperarea economică 
dintre cele două țări. Astfel, numeroși 
specialiști din România efectuează in 
Irak lucrări în domeniul foraju
lui, precum și cercetări,, privind 
seismicitatea. Conlucrarea româno- 
irakiană în acest domeniu se desfă
șoară în baza Acordului de cooperare 
economică și tehnică pentru dezvol
tarea industriei de petrol din Irak, ’ 
încheiat între ministerele de resort 
din cele două țări, potrivit căruia 
partea română livrează utilaje, insta
lații și materiale, execută diverse lu
crări și acordă asistență tehnică.

O colaborare fructuoasă intre cele 
două țări există și în domeniul con
strucțiilor. în baza înțelegerilor con
venite între firme din Irak și 
ARCOM, care a deschis o repre
zentanță la Bagdad, se află în deru
lare convențiile privind construcția 
de drumuri și Străzi, precum și a 
fabricii de ciment de la Um-Qasr.

în perspectiva relațiilor dintre 
România și Irak se preconizează ex
tinderea conlucrării reciproc avanta
joase și in alte domenii de activita
te, cum ar fi industria chimică, in
dustria materialelor de construcții și 
alte sectoare economice.

(Agerpres)

Dinamovistele, în turneul 
final al „Cupei cupelor"
La Istanbul, in meci retur pentru 

„Cupa cupelor" Ia volei feminin, e- 
chipa Dinamo București a învins cu 
scorul de 3—0 (15—5, 15—2, 15—1) 
formația Fenerbahce. învingătoare cu 
3—0 și în primul joc, dinamovistele 
s-au calificat pentru turneul final al 
competiției.

• Aseară, in sala Giulești. în meci 
retur pentru „Cupa campionilor eu
ropeni", echipa feminină N.I.M. Bu
dapesta, deținătoarea trofeului, a în
trecut cu 3—2 (15—13, 13-15, 15—12, 
3—15, 15—13) pe Rapid București. 
N.I.M. (care ciștigase și primul joc ; 
3—0) s-a calificat în turneul final.

și Lajos Portisch, care își dispută la 
Palma de Mallorca unul din meciu
rile candidaților la titlul mondial de 
șah, s-a Întrerupt în poziție aproxi
mativ egală. în prezent scorul la vic
torii este favorabil cu 2—1 șahistuluî 
sovietic.
HOCHEI. Juniorii noștri 8—3 

cu Juniorii bulgari
Patinoarul „23 August" din Capi

tală a găzduit ieri seară meciul in
ternational amical de hochei pe 
gheată dintre selecționatele de ju
niori ale României și Bulgariei. Ho- 
cheiștii români au terminat învingă
tori cu scorul de 8—3 (4—1, 3—1, 
1-1).

Astăzi, cu începere de la ora 18,30. 
se va disputa partida revanșă.
RUGBI. Țara Galilor — Franța 

16—16
Pe stadionul „Arms Park" din Car

diff, în prezența a peste 60 000 de 
spectatori, s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Țării Galilor și Fran
ței, contînd pentru „Turneul celor 
cinci națiuni" la rugbi. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 16—16 (13—13). 
In clasament conduce Țara Galilor 
(4 puncte din 3 jocuri), urmată de 
Franța — (3 puncte din 2 meciuri).

• Capcana : BUCEGI — 15.45: 18; |
20,15. GIULEȘTI — 15,30; 18: 20.15, 
ARTA — 15,30; 16; 20,15.
• Aventura lui Darwin : FESTI
VAL _ 9; 1,1,15; 13,30: 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Coloana de Ia miezul nopții : 
DACIA — 9; 1143; 13,30: 16; 18.15:
20.30.
• Insula misterioasă : VOLGA — 
9: 11,15; 13,30: 15,45; 18.15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,13; 13,30; 15,45: 
18; 20,13.
• Acea pisică blestemată : VIC
TORIA — 9: 11,45; 14,30; 17,15: 20
• Abracadabra — 14,30, Sîmbătă 
seara, duminică dimineața —
16.30, Din nou Împreună — 16,45, 
Timp în soare — 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Tudor : MUNCA — 16; 19.
• Luna furioasă : EXCELSIOR — 
945; 12; 14,45; 18; 20.30.
• Vifornița ; LIRA — 15,30: 18;
20,15.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : LUMINA — 9: 1145; 13,30: 
16, CRÎNGAȘI — 18; 18,15.
• P&mîntul strămoșilor noștri : 
LUMINA — 18,30 : 20,45.
• Nu trișa, dragă ; UNIREA — 
15,45; 18; 2045.
• Veronica se întoarce : PACEA
— 16; 1»; 20.
• Judo : BUZEȘTI — 9 : 11,15:
13,30; 16; 18,15: 20.30. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30.
• Pe aripile vîntului s ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 
15; 19.
• Marele vals : DRUMUL SARD 
— 10: 15,30; 19. COTROCENI — 11; 
16; 19.
• Fellaga ; PROGRESUL - 18: 
18; 20.
• Nunta — 11; 14; 16, Doi pe un 
balansoar — 18; 20,15 : VIITORUL. I

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

> ★
In timpul vizitei în țara noastră, 

delegația Secției relații externe a 
C.C. al P.M.U.P. a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R. pentru convenirea 
planului de relații între P.C.R. și 
P.M.U.P. pe anii 1974—1975, în vede
rea dezvoltării continue a legături
lor frățești dintre cele două partide, 
a vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din Capitală, precum 
și din județele Galați și Vrancea.

SOLEMNITATEA ÎNMÎNARII 
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII 

Decorarea întreprinderii „Mătasea populară"
întreprinderea „Mătasea popu

lară" din Capitală a aniversat 50 de 
ani de la înființare.

Cu acest prilej, pentru contribuția 
deosebită la dezvoltarea și diversi
ficarea producției, pentru partici
parea colectivului la opera de con
struire a socialismului, întreprinde
rii sărbătorite i-a fost conferit, prin 
Decret al Consiliului de Stat, „Or
dinul Muncii" clasa I.

înalta distincție a fost înmînată 
șîmbătă intr-un cadru festiv.

De asemenea, au fost înmînate 
titlul de Erou al Muncii Socialiste și 
Medalia de aur „Secera și Ciocanul", 
precum și ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România unor 
muncitori, tehnicieni, ingineri, eco
nomiști, cadre de conducere de la 
această întreprindere, distinși pen
tru merite deosebite în muncă.

Titlul de Erou al Muncii Socialiste 
și Medalia de aur „Secera și Cioca
nul" a fost conferit tovarășelor Ma
ria Popa, ajutor maistru, și Niculina 
Mișca, țesătoare ;

„Ordinul Muncii" clasa a II-a to
varășelor Teodora V. Baronian, 
muncitoare la secția preparație, Fi- 
lofteia S. Ruxandra, țesătoare, și 
Maria I. Ștefan, ajutor maistru im- 
primer.

Ordinul „23 August" clasa a IlI-a 
tovarășului Constantin A. Stăniiă, 
directorul întreprinderii „Mătasea 
populară" — București.

Prin același decret au mai fost 
conferite 33 de ordine și 105 me
dalii unor muncitori, tehnicieni, in
gineri, funcționari și cadre de con
ducere ale întreprinderii „Mătasea 
populară".

In cadrul aceleiași solemnități, 
pentru merite deosebite în muncă și 
activitate îndelungată în cadrul în
treprinderii de comerț exterior

„R O M A NIA - FIL M" prezintâ:

„Aurulnegru din Oklahoma"

Producție a studiouiilor americane. Regia : Stanley 
Kramer. Cu : George C. Scott, Faye Dunaway, John 

Mils, Jack Palance
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• Vîntul călătoriilor : FEREN
TARI — 15.30; 17,45; 20.
• Joe Kidd : MOȘILOR — 9; 
1145; 13,30: 15.45; 18; 20,15, FLA- 
CÂRA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Intimplări cu Cosa Nostra : 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
• O floare și doi grădinari : 
FLOREASCA — 11; 16,30; 19.
• Ultimele șase minute : COS
MOS — 15.30; 18; 20,15.
• Articolul 420 : VITAN — 10;
16; 19.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20.30.

teatre

zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat președinte
lui Adunării Naționale a Republicii 
Populare Bangladesh, Abdul Malek 
Ukil, o telegramă de felicitare cu 
prilejul alegerii sale în această 
funcție.

..Agroexport", tovarășului Alexandru 
C. Alexandrov, șef de serviciu, i-a 
fost conferit „Ordinul Muncii" clasa 
a II-a, iar tovarășilor Ioan V. Rosa, 
economist, și Vasile N. Vicol, pen
sionar, Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a IlI-a.

De asemenea, un număr de 25 
de tovarăși din cadrul intreprinderii 
„Agroexport" au fost distinși cu alte 
ordine și medalii.

înaltele distincții au fost Înmîna
te de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., care, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Româri, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a adresat 
calde felicitări celor decorați, 
urîndu-le noi și mari succese in 
muncă.

Mulțumind conducerii partidului 
și statului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta apreciere 
și prețuire acordate colectivelor din 
care fac parte, muncii lor, tovarășii 
Constantin Stăniiă și Maria Popa, de 
Ia întreprinderea „Mătasea popu
lară" și Silvia M. Pîriianu, de la în
treprinderea de comerț exterior 
„Agroexport", în numele celor distinși, 
s-au angajat să contribuie și în vii
tor cu toată energia la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le vor l'i 
încredințate, la realizarea cincinalu
lui în patru ani și jumătate.

A avut loc apoi o adunare festivă 
prilejuită de aniversarea a 50 de ani 
de la înființarea întreprinderii „Mă
tasea populară". Cu acest prilej, 
participanții au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)
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gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere — 10, Joc de pisici — 
15. Leonce și Lena — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Noile suferințe 
ale tînărului ,,W" — 10, A două
sprezecea noapte — 15, Valentin 
și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 10,30, A opta minune
— 19,30.
a Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 10, Oratoriu pentru 
Dimitrie Cantemir — spectacol 
pentru elevi — 15,30. Cei șase —
19,30, (sala Studio) : Hotelul aste
nicilor — 10,30, Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10, Comedie cu olteni — 15, 
Casa care a fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) : Scufița 
cu trei Iezi — io, Nota zero la 
purtare — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 11, 
(sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi bani — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 11, Lozul cel 
mare — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. ,J. L. Cara- 
giale" : Labdacizii — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară ! — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 10. 
Dansul maimuțelor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
16,30: 19.30.
a Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Rob 
land" — 10; 16; 19,30.

R. D. GERMANĂ

Printre chimiștii - artizani 
ai solurilor fertile

Sondershausen este 
o așezare de mineri 
cu un peisaj industrial 
specific ; imaginea in
stalațiilor de ascen
soare, a liniilor ferate 
derivate pe care aș
teaptă platforme meta
lice este completată 
de geometria compli
cată a conductelor care 
împinzesc un relief 
puțin ondulat, pe 
care, distonant, se ri
dică dealuri de sterii. 
Cele șapte mine de 
extracție a potasiului, 
împreună cu instala
țiile de prelucrare, 
centrala electrică și co
loniile de locuințe for
mează, in această zonă, 
pe o distantă de 12 
kilometri, un tot uni
tar.

Ne oprim la mina 
„Karl Liebknecht", 
care aparține între
prinderii „Siidharz" și 
unde, ca toți cei ce 
coboară în subteran, 
căpătăm un scurt in
structaj privind regu
lile care trebuie res
pectate și cunoștințe
le necesare minuirii 
unui aparat de oxi
gen. Dar la „altitudi
nea răsturnată" de 600 
metri, unde ne oprim, 
galeriile n-au nimic 
amenințător. Sînt, de 
fapt, niște străzi largi 
pe care circulă in vi
teză transportoare, 
basculante, autoutili
tare și chiar... motoci
clete. Realizările do- 
bindite în mecanizarea 
și automatizarea lu
crărilor au eliminat, in 
bună măsură, contac
tul dur dintre om și 
rocă. Minerii mînuiesc 
cu abilitate mijloacele 
tehnice de care dispun 
— de la perforatorul 
pentru săparea orifi
ciilor în care se intro
duce explozibilul, pînă 
la instalațiile de gra-

nulare și la eleva
toare.

...Peste citva timp 
ne aflăm la sediul 
combinatului. Aci, di
rectorul general, Hein
rich Tauben, ne pre
zintă explicații cu pri
vire Ia procesul de 
producție al întreprin
derii și la importanța 
industriei de îngrășă
minte potasice pentru 
economia R. D. Ger
mane. Zilnic — arată 
el — pe căile ferate

DE LA CORES
PONDENTUL NOS
TRU LA BERLIN

ale republicii sînt 
transportate peste 600 
vagoane încărcate cu 
îngrășăminte potasice ; 
parte, cu destinația 
portul Wismar, de 
unde produsele res
pective sint exportate 
in peste 30 de țări.

Considerabilele ză
căminte de săruri de 
potasiu, formate aci 
de-a lungul unor mile
nii fără număr, sînt 
de un neprețuit ajutor 
pentru agricultură. Ce
lebrul chimist Justus 
von Liebig, care a trăit 
pe aceste meleaguri, 
a demonstrat încă în 
secolul trecut că zăcă
mintele de potasiu, ig
norate vreme îndelun
gată, reprezentau. în 
fapt, calea spre viito
rul belșug al ogoare
lor. De altfel, prima 
fabrică de clorură de 
potasiu din lume a fost 
înființată la Stassfurt, 
localitate în care as
tăzi se află una din
tre întreprinderile 
combinatului de po
tasiu.

Deși are o veche 
tradiție in această zonă,

„PARIS MATCH" și „CHRISTIAN

SCIENCE MONITOR"

Sînt plantele capabile 
de senzații?

Experiențe cu rezultate uimitoare și vii controverse 
științifice

„Liniștea profundă a pădurilor" este o expresie condamnată la dis
pariție, căci se pare că pînă și cel mai singuratic dintre arbori între
ține in realitate un permanent „dialog" cu tot ceea ce-I înconjoară, 
(iei puțin așa afirmă cercetătorul american Cleve Backster, ale cărui 
revelații au stirnit aprinse controverse științifice, numeroase ziare 
și reviste consacrindu-le ample articole. în cele ce urmează repro
ducem pasaje «lin articolele apărute în revista franceză „PARIS 
MATCH" și cotidianul american „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR"

„Pasiunea lui Backster pentru stu
diul plantelor s-a născut într-o fri
guroasă dimineață de februarie din 
1966 — scrie „Paris Match". Pe bi
roul său din New York, alături de 
un aparat denumit poligraf (căruia 
i se mai spunea și „detectorul de 
minciuni") se afla o imensă plantă, 
pe care specialiștii o numesc „dra
caena massangaena". Deodată s-a 
simțit tentat să aplice electrozii u- 
nuia din galvanomhtrele aparatului 
pe fiecare parte a unei frunze de 
„dracaena". Backster și-a pus între
barea dacă frunza va manifesta vreo 
reacție în momentul in care rădă
cinile plantei vor fi udate. Galva- 
nometrul este acea parte a poligra
fului care face să oscileze o peniță 
pe ruloul de hîrtie în mișcare, de 
fiecare dată cind diferite imagini 
sau emoții tulbură într-o măsură sau 
alta persoana supusă testării. Poli
graful este utilizat intr-o serie de 
țâri occidentale pentru • anchetarea 
persoanelor suspecte, cărora li se 
pun întrebări special alese, notîn- 
du-se acele răspunsuri la care pe
nița galvanometrului se mișcă. După 
aspectul diagramei, specialiștii afir
mă că iși pot da seama dacă persoana 
a spus adevărul sau nu. Trebuie spus 
că folosirea acestui aparat pentru 
cercetarea suspecților este foarte 
discutabilă, deoarece nu se ține sea
ma de emotivitatea foarte diferită 
de la un individ la altul, însăși ca
drul in care are loc „audierea" su
biecților puțind crea reacții speciale, 
în linii mari însă, principiul de la 
care se pornește este admis. Corpul 
omenesc înmagazinează un potențial 
electric care se modifică — crește 
sau scade — de fiecare dată cind 
omul incearcă diferite sentimente — 
de bucurie, de teamă etc. Se credea 
că aceste reacții există doar la om. 
Spre uimirea lui Backster, el a con
statat o astfel de reacție și la planta 
investigată din pură întimplare. 
Curba trasată de „dracaena" era 
foarte asemănătoare celei înregis
trate în cazul unui om supus unei 
stimulări de scurtă durată. Deci 
planta putea să aibă emoții ?

Backster, bizuindu-se pe faptul că 
în general metoda cea mai sigură de 
a declanșa o reacție emotivă puter
nică la om este de a-1 amenința, a 
hotărît să aprindă un chibrit și să-I 
apropie de frunză. în acel moment, 
penița de înregistrare a deviat vio
lent, trasînd o curbă ascendentă, 
care a depășit limita superioară a 
diagramei. Ceea ce l-a surprins și 
mai mult pe Backster a fost insă 
faptul că planta nu a manifestat nici 
o „emoție" atunci cind doar s-a pre
făcut din nou că vrea să ardă frun
za. Reieșea că planta manifesta ne
liniște numai în fața unei amenin
țări reale.

Repetind. împreună cu colabora
torii săi, experiența, folosind de fie
care dată alte varietăți de plante — 
lăptuci, ceapă, portocale, banane — 
precum și alte poligrafe, Backster a 
ajuns să constate mereu același sur
prinzător fenomen. 

industria de potasiu a 
cunoscut adevăratul ei 
avînt abia în anii pu
terii populare : dacă în 
1945 pe teritoriul ac
tual al R.D.G. s-au 
produs 200 000 tone de 
îngrășăminte potasice, 
in 1955 producția era 
de 1,5 milioane tone, 
pentru ca în 1973 să 
ajungă la 2,5 milioane 
tone. în prezent, R.D.G. 
este a treia producă
toare de potasiu din 
lume, după U.R.S.S. și 
Canada. în 1975, ulti
mul an al actualului 
cincinal, producția res
pectivă se va ridica 
la 3,1 milioane tone. 

,La realizarea ei o con
tribuție hotărîtoare va 
avea uzina de pota
siu de la Zielitz. încă 
de la începutul anului 
1973, prin intrarea sa 
parțială în funcțiune,, 
uzina a devenit cea 
mai mare unitate din 
R. D. Germană în a- 
ceastă ramură și, tot
odată, una dintre cele 
mai moderne din Eu
ropa.

Pe porțile celor cinci 
întreprinderi ale com
binatului de potasiu, 
în care lucrează 31 000 
salariați, ies aproxi
mativ 90 de tipuri de 
produse chimice, com
binatul dispunînd tot
odată de un centru de 
cercetări, în care lu
crează 500 de oameni.

Sint date și fapte 
care ilustrează în mod 
convingător hărnicia șl 
talentul creator ale co
lectivului acestei mari 
întreprinderi indus
triale. hotărîrea lui de 
a contribui, alături de 
ceilalți oameni ai mun
cii din R, D; Germa
nă. la progresul eco
nomic continuu al pa
triei lor.

C. VARVARA

Backster a înregistrat în lunile ee 
au urmat mii și mii de grafice pri
vind reacțiile plantelor. El a desco
perit astfel că fenomenul pe care I-a 
botezat „efectul Backster" se pro
duce în toate cazurile, chiar și cind 
frunza examinată este desprinsă de 
tulpină, tăiată sau ruptă in bucăți.

Pentru a răspunde întrebării dacă 
plantele sînt dotate cu „memorie", 
Backster a pus la cale un scenariu 
care să permită identificarea „uci
gașului" unei plante, alese dintre 
două exemplare asemănătoare. Șase 
studenți, cărora li s-au acoperit in 
prealabil ochii, au tras la sorți cine 
va distruge planta. Singurul martor 
a fost planta cruțată. După comite
rea „crimei", cei șase studenți au 
fost interogat! în prezenta plantei 
rămase în viață. Se stabilise dinain
te că „vinovatul" trebuie și el să 
nege. Rezultatele au fost cele pre
supuse de Backster : planta, care nu 
a reacționat nici într-un fel la răs
punsurile celor cinci „nevinovați", a 
fost literalmente cuprinsă de „pani
că" atunci cînd vinovatul s-a apro
piat de ea.

Revelațiile lui Backster au dat, fi
rește, naștere unor aprige controver
se. în legătură cu aceasta, ziarul 
„Christian Science Monitor", după 
ce reproduce pe larg experiențele 
Întreprinse, consemnează o serie de 
păreri ale - unor oameni de știință 
americani. Biologul Otto Solbrig, de 
la Universitatea Harvard. consi
deră că experiențele! lui Backster 
sînt „o pierdere de timp". „Cunoaș
tem destule despre plante și cind ni 
se prezintă asemenea concluzii sin- 
tem tentati să afirmăm că ne aflăm 
in fața unei șarlatanii", spune el. 
Părerile altui specialist, prof. Arthur 
Galston, de la Universitatea Yale, 
sînt mai nuanțate. „N-aș spune că 
■«efectul Backster» este imposibil. 
Consider însă că sînt alte domenii 
mai importante asupra cărora să ne 
îndreptăm atenția — de pildă, miș
cările frunzelor. Se știe că acestea 
au caracter ritmic. Plantele viețuiesc 
potrivit unui anumit orar. Lumina, 
ca și întunericul, afectează ritmul 
lor", declară profesorul american, 
subliniind totodată că mulți savanți 
sînt de acord că muzica poate sti
mula creșterea plantelor. Exis
tă și partizani ai teoriilor lui Back
ster. „Nu consider experiențele a- 
cestuia ea șarlatanie, declară dr. Ha
rold Puthotf de la Institutul de cer
cetări Stanford. Modul in care iși 
conduce experiențele este ireproșa
bil. Cred că acest domeniu merită o 
investigație mai profundă".

Eeproducind aceste păreri, ziarul 
relevă totodată experiențele similare 
ale fiziologului sovietic prof. 
V. N. Pușkin și citează opiniile a- 
cestuia : „S-ar părea că există o 
conștiință a celulelor vii lipsite do 
sistem nervos. Un lucru este sigur. 
Cercetările în acest domeniu al con
tactelor între om și plantă pot faca 
lumină asupra unora din problemei» 
cele mai importante ale fiziologiei 
contemporane".



viața internațională
„Criza energetică trebuie rezolvată DACCA

prin cooperare si no prin confruntare"
Conferință de presă a secretarului general al O.N.U

NOUAKCHOTT 16 (Agerpres). - 
într-o conferință de presă ținută în 
capitala mauritaniană, înaintea ple
cării sale spre Dakar, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, și-a expri
mat părerea că „pentru prima oară 
există șanse pentru a găsi Io soluțio
nare a situației din Orientul Apro
piat".

Referindu-se Ia aspectele legate de 
petrol și materiile prime, Kurt 
Waldheim a menționat că a primit 
72 de răspunsuri pozitive la propu
nerea algeriană de convocare a unei 
reuniuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. asupra energiei, 
materiilor prime și dezvoltării. 
Aceasta îl permite să convoace, în 
termen de 15 zile. Adunarea Gene
rală, conform acordului diferitelor 
grupări regionale. El a calificat ca

propunerea al- 
o 
a 

Și

„foarte rezonabilă" 
geriană și s-a pronunțat pentru 
rezolvare a crizei energetice și 
materiilor prime „prin cooperare 
nu prin confruntare".

în ce privește admiterea Republi
cii Guineea-Bissau în O.N.U., Kurt 
Waldheim a relevat că Adunarea 
Generală a adoptat deja o poziție 
pozitivă în această problemă, urmînd 
ca autoritățile acestui nou stat inde
pendent să facă demersurile necesare. 
După cum precizează agenția France 
Presse, secretarul 
dului African al 
Guineea-Bissau și 
Verde (P.A.I.G.C.) 
dere, la Nouakchott, 
general al O.N.U., în cadrul căreia 
și-a afirmat intenția de a ridica a- 
ceastă chestiune în timpul apropia
tei sesiuni a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite.

general al Parti- 
Independenței din 
Insulele Capului 
a avut o întreve- 

cu secretarul

SESIUNEA CONSILIULUI PARIS Reuniunea
MONDIAL AL PĂCII
SOFIA 16 (Corespondență de la 

C. Amariței). — Simbătă au început 
la Sofia lucrările Sesiunii Consiliu
lui Mondial al Păcii. Timp de patru 
zile, peste 700 delegați reprezentînd 
120 de țări vor dezbate. în acest înalt 
forum, probleme actuale ale mișcării 
pentru pace. Delegația română pre
zentă la sesiune este condusă de 
prof. Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii.

în prima ședință plenară, partici- 
panții la lucrări au fost salutați de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președinte al Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria.

unor partide de
PARIS 16 (Agerpres). — La în

cheierea unei reuniuni a reprezen
tanților din exteriorul țării ai unor 
partide de stînga din Chile — Parti
dul Socialist. Partidul Comunist, 
Mișcarea pentru Acțiune Populară 
Unitară (M.A.P.U.), Partidul Radical, 
Mișcarea Revoluționară 
(M.I.R.) și M.A.P.U. al 
muncii — la Paris a fost 
citații o declarație.

Reliefînd că „cei trei 
vernare a Unității Populare au adus 
o schimbare profundă și istorică în 
societatea chiliană", documentul a- 
rată că, in prezent, „muncitorii sînt 
privați de drepturile lor cele mai 
elementare, a fost decretată dizol
varea Centralei Unice a Oamenilor

de Stingă 
oamenilor 

dată publi-

ani de gu-

Constituirea Asociației de prietenie
Bangladesh — România

DACCA 16 (Agerpres). — La 
Dacca a avut loc adunarea de con
stituire a Asociației de prietenie 
Bangladesh—România. Au participat 
miniștri, conducători ai partidelor 
politice, deputați, oameni de cultură 
și de afaceri, ziariști și un numeros 
public. A fost prezent ambasadorul 
României în Bangladesh. în cadrul 
adunării au luat cuvîntul mai multi 
participanți, precum și ambasadorul 
Iosif Chivu, care au evidențiat legă
turile de prietenie dintre România și 
Bangladesh, dorința dezvoltării con
tinue a colaborării și cunoașterii re
ciproce dintre 
poare, la care 
să contribuie.

A fost apoi 
conducere reprezentativ, format din 
25 de persoane.

Asociația de prietenie este patro
nată de Shamsul Haque, ministrul 
iutei și industriei iutei, Abdus Rah
man Samad, ministrul agriculturii, 
Amirul Islam, ministru de stat al 
alimentației, Mohiuddin Ahmed,

cele două țări și po- 
asociația este chemată

ales un comitet de

reprezentanților 
stînga din Chile

sîntMuncii din Chile (C.U.T.) și 
continuate încercările de prohibire a 
funcționării tuturor sindicatelor". Pe 
de. altă parte, documentul relevă că 
partidele chiliene de stingă „își spo
resc continuu nivelul de organizare, 
propunîndu-și ca principală sarcină 
realizarea unei depline unități".

★
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager

pres). — Aproximativ 30 de ofițeri 
superiori chilieni sînt acuzați de 
„înaltă trădare", pentru a fi conti
nuat să întrețină relații cu partide
le și organizațiile politice de stingă, 
interzise de autorități. Grupul de 
ofițeri va fi judecat de un Consiliu 
de Război, care urmează să fie in
stituit la 3 aprilie.

\

prim-vicepreședinte al partidului de 
guvernămint Liga Awami, Moni 
Singh, președintele C.C. al Partidu
lui Comunist din Bangladesh, și pro
fesorul Mazaffar Ahmed, președin
tele Partidului Național Awami. 
Președinte al asociației a fost ales 
deputatul Shawkat Aii Khan, unul 
din liderii partidului de guvernămint 
Liga Awami.

Tezele C.C. al P.M.U.P. 
pentru a XXX-a aniversare 

a Poloniei populare
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Ple

nara a 13-a a C.C. al P.M.U.P. a 
aprobat tezele Comitetului Central 
pentru a XXX-a aniversare a Po
loniei populare, chemind organiza
țiile de partid să desfășoare o largă 
activitate ideologică, educativă și 
politico-propagandistică în direcția 
adîncirii unității moral-politice a în
tregului popor și intensificării acti
vității pe tărîm obștesc și profesio
nal a tuturor oamenilor muncii.

în cuvîntarea rostită la plenară, 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a evidențiat însem
nătatea sarcinii partidului de educa
re a poporului în spirit patriotic șl 
socialist.

Delegația U.G.S.R. și-a încheiat
vizita in R

corespondentul 
Uniunii Gene- 
din România,

BONN 16 (De la 
nostru). — Delegația 
rale a Sindicatelor 
condusă de Mihai Dalea, președinte
le Consiliului Central al U.G.S.R., 
și-a încheiat sîmbătă vizita între
prinsă în Republica Federală Ger
mania.

Delegația U.G.S.R. a avut convor
biri cu o delegație a Uniunii Sindi
catelor din R.F.G. (D.G.B.), condusă 
de H. O. Vetter, președintele D.G.B. 
S-a căzut de acord asupra intensi
ficării colaborării dintre organiza
țiile sindicale din cele două țări, și 
a principiilor care vor sta la baza

F. Germania
extinderii acestor relații, precum și 
în ce privește . lărgirea consultărilor 
bilaterale in legătură cu activitatea 
sindicală internațională. A fost a- 
bordată și problema contribuției pe 
care cele două uniuni sindicale tre
buie să o aducă la consolidarea 
cursului spre destindere, securitate 
și cooperare pe continentul euro
pean, a înțelegerii internaționale.

Delegația U.G.S.R. s-a întilnit, de 
asemenea, cu ministrul federal al 
muncii și prevederilor sociale, Wal
ter Arendt. Convorbirile purtate cu 
acest prilej s-au referit la probleme 
de interes comun. ,

MANIFESTUL ELECTORAL 
AL P. C. DIN BELGIA

BRUXELLES 16. (Corespondență 
de la N. Popescu-Bogdănești). — 
Partidul Comunist din Belgia a dat 
publicității manifestul său electoral 
în vederea scrutinului de la 10 mar
tie. Documentul face o amplă ana
liză a condițiilor care au dus la ac
tuala criză guvernamentală, subli
niind că la originea acesteia s-au 
aflat, între altele, scumpirea vieții, 
șomajul crescînd, alte fenomene în
grijorătoare ale economiei și care a- 
fectează interesele 
verselor categorii 
muncii. Manifestul 
imediate avînd ca

legitime ale di- 
de oameni ai 

propune acțiuni 
obiective princi-

pale lupta împotriva creșterii costu
lui vieții și apărarea dreptului la 
muncă, precum și un program care 
reprezintă o alternativă de progres 
și înnoiri sociale.

în domeniul relațiilor externe, 
manifestul subliniază că P.C. din 
Belgia militează pentru o politică 
constructivă, de pace, canalizată în 
direcția stabilirii unui sistem efi
cient de securitate în Europa, pen
tru promovarea relațiilor cu statele 
socialiste, cu „țările în curs de dez
voltare", pentru sprijinirea luptei 
popoarelor aflate sub dominație im
perialistă și colonialistă.

• CAMPIONI Al INO
VAȚIILOR. Dacă s"ar lnstitul 
un concurs pentru cele mai pre
țioase inovații în domeniul eco
nomisirii de materii prime și 
materiale, fără îndoială că pe 
unul din primele locuri s-ar si
tua francezul Michel Lefebvre, 
un tinăr în vîrstă de 30 de ani, 
directorul laboratorului de cer
cetări OPI. Laboratorul dispune 
de 90 de salariați — dintre care 
40 ingineri și doctori în știință 
— vîrstă lor medie fiind de 30 
de ani. „Inventatorii de profe
sie" au prezentat pînă acum un 
larg evantai de inovații și pro
cedee noi, de la reducerea con
siderabilă a consumului de lină 
pentru fabricarea covoarelor, 
ori folosirea laserului in vede
rea economisirii energiei și a 
materiilor prime și pînă la fa
bricarea economicoasă a armă
turilor de beton, ori a rinichilor 
artificiali. Selecția ideilor no
vatoare este extrem de riguroa
să : în momentul expunerii, 
doar una din zece idei este lua
tă in considerare ; una din două 
idei este acceptată după expe
rimentarea în laborator, în 
schimb cele ce au supraviețuit 
își găsesc, în 9 din 10 cazuri, 
aplicarea în industrie.

agențiile de presă transmit:

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Se face tot posibilul pen
tru a evita o nouă frustrare în re
lațiile Americii Latine cu S.U.A. — 
se spune într-o_ declarație referitoa
re la lucrările 
dad de Mexico 
mericani, care 
le oficiale ale 
lor de externe din America Latină, 
convocată înaintea Conferinței miniș
trilor de externe ai țărilor de la sud 
și nord de Rio Grande. Declarația, 
făcută ziarului mexican „El Dia“ de 
ambasadorul argentinean Carlos Qui
jano, președintele Reuniunii experți
lor latino-americani, subliniază că re
prezentanții guvernelor latino-ameri- 
cane au convenit să inițieze cu 
S.U.A. un dialog colectiv și direct.

Referindu-se la restructurarea 
O.S.A., oficialitatea argentineană a 
relevat că nu este de așteptat ca în 
cadrul Conferinței de la Tlatelolco 
(Conferința miniștrilor de externe 
din America Latină și S.U.A.) să fie 
creată o nouă organizație regională, 
dar că se va proceda la o atentă 
analiză a structurii sale, în vederea 
adaptării ei la noile condiții social- 
politite din regiune.

Reuniunii de la Ciu- 
a experților latino-a- 
pregătesc documente- 
Consfătuirii miniștri-

Guvernul peruan a dispus naționalizarea întreprinderii nord-americane „W. R. 
Grace and Co." și a sucursalelor sale „Sociedad Paramonga Ltd.", „Cartavlo 
S.A.", „Compania Papellera Trujillo S A." și „Envases Sanmarti",' producă
toare de hîrtie, cartoane, saci de plastic, spirtoase? cutii de chibrituri, pastâ 
de dinți. Totodată, cea mai importantă întreprindere producătoare de ci
ment din țară, „Cementos Lima", a fost încorporată ariei proprietății de 
stat, urmînd a fi coordonată de Ministerul peruan al Industriilor și Turis
mului. Măsurile au fost luate odată cu intrarea în vigoare, acum două zile, 
a decretului-lege care prevede naționalizarea tuturor ramurilor industriale 
de bază ale economiei naționale peruane. In fotografie: demonstrație mun
citorească în sprijinul politicii guvernului președintelui Juan Velasco Alvarado

Reprezentantul român în 
Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia, Petre Vlâ8‘ 
ceanu, a fost ales în funcția de pre
ședinte pe anul în curs al Comite
tului permanent pentru problemele 
economice și juridice al consiliului. 
Comitetul permanent — care este or
ganul de conducere al consiliului — 
are ca misiune aplicarea rezoluțiilor 
O.N.U. privind Namibia.

La Sofia a avut loc o Întreve
dere între Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, și o dele
gație a P.C. Peruan, condusă de 
Jorge del Prado, secretar general al 
C.C. al P.C.P., aflată in vizită la 
Sofia. în cursul convorbirii dintre 
cele două părți a fost relevată do
rința acestora de a dezvolta relații
le și colaborarea dintre cele două 
partide.

G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud 3 dat publici- 
tății o declarație in care salută des
chiderea, la Geneva, la 20 februarie, 
a conferinței diplomatice pentru în
tărirea și dezvoltarea dreptului uma
nitar internațional aplicat la conflic
tele armate, subliniind, totodată, 
dreptul G.R.P. de a lua parte la 
această conferință, pentru a-și adu
ce contribuția la dezvoltarea dreptu
lui umanitar în scopul unei protecții 
cît mai eficiente a victimelor de 
război.

0 declarație a Agenției 
Centrale Telegrafice Co
reene arat® că> 'a 15 februarie, au
toritățile sud-coreene au trimis o

r DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI_____________ - * *

TOKIO

niponă a ajuns în
de cotitură" — scrie 
Japan Times", refe- 
implicațiile pe care

„Economia 
tr-un punct 
ziarul „The 
rindu-se la 
criza energetică le are pentru Ja
ponia. Atenția autorităților și a 
specialiștilor este concentrată in di
recția depistării căilor și modalită
ților de adaptare a economiei la 
un consum mai mic de energie. Se 
pornește de la premisa că, deși 
nu este probabilă o reducere ma
joră a importurilor de petrol pe 
anul în curs — după estimările 
oficiale, ele se vor cifra la aproxi
mativ 270 milioane tone — în viitor 
acestea vor fi limitate în funcție 
de posibilitățile de plată pe care 
le va avea Japonia în condițiile 
creșterii masive a prețului petrolu
lui. Se află în vigoare mă
suri de reducere obligatorie a 
consumului de energie electri
că și petrol, în funcție de po
ziția consumatorului în sistemul e- 
conomic. Au fost, de asemenea, în
chise stațiile de benzină duminica 
șl in zilele de sărbătoare.

Totodată, se caută formule
pentru aplicarea unui complex 
de măsuri vizînd diminuarea 
perturbărilor resimțite de Ja
ponia ca urmare a crizei mon
diale de energie. In ultimele 
luni, prețurile la bunurile de con
sum au crescut într-o cadență ra
pidă, ajungînd ca, în luna ianuarie, 
să fie cu 20,4 la sută mai mari de
cît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Este de remarcat însă că o 
serie de firme au urcat artificial 
preturile, sub pretextul crizei pe
trolului, cu scopul de a obține pro
fituri cît mai mari. Ziarul „Mai- 
nichi Daily News" relatează, de 
pildă, cazul firmei „Miyoshi oii 
and fats co.“, care în ultimul tri
mestru al 
medie cu 
produsele 
turi de 20 
anul 1972. 
opoziția și-a 
tocmai asupra acestui aspect,

V --------------

anului trecut a sporit în 
28 la sută prețurile la 
sale. înregistrînd proti
de ori mai mari decît în 
în dezbaterile din Dietă, 

concentrat criticile 
ce

rînd adoptarea unor măsuri ener
gice împotriva firmelor 
țin profituri extrem de 
mijloace ilicite.

Oficialitățile consideră 
rile guvernamentale de 
a inflației și de reducere a consu
mului de energie, cu evitarea unei 
recesiuni economice, își vor face 

prima 
dezvol- 
sub 2,5 
ulterior 
fi pusă

cu țările in curs de dezvoltare". 
Acțiunile diplomatice întreprinse 
recent de o serie de personalități 
ale vieții politice nipone au avut 
ca obiectiv principal stimularea re
lațiilor de cooperare economică cu 
o serie de state exportatoare de 
petrol și alte materii prime. Se ur
mărește ca pe această cale Japonia

schimburi economice 
țări din diverse zone 

să-și 
necesare

să-și asigure 
constante cu 
geografice, in cadrul cărora 
procure materiile prime 
și, în același timp, să contribuie cu 
tehnologia sa la dezvoltarea indus
trială a statelor respective.

Paul DIACONU
care ob- 

mari prin
că măsu- 
combatere

BONN

navă-spion în adîncimea apelor teri
toriale ale R.P.D. Coreene. Folosin- 
du-se de dreptul la autoapărare, na
vele militare ale R.P.D. Coreene, în
sărcinate cu paza apelor teritoriale, 
au zădărnicit acțiunea părții sud- 
coreene.

Ministrul de externe al 
Greciei, ^pyridon Tetenesz, a rea
firmat la o conferință de presă po
ziția guvernului elen în problema 
Ciprului, declarind că acesta „insistă 
pentru sprijinirea tratativelor inter- 
comunitare, în vederea găsirii unei 
soluții pașnice, asigurînd existența 
unui stat cipriot independent, suve
ran și unitar". „Grecia a condamnat 
în repetate rînduri violența — din 
orice parte ar proveni — ca mijloc 
de impunere a unei soluții politice 
în problema cipriotă", a adăugat mi
nistrul.

cursul căreia a avut, cu omologul său 
austriac Rudolf Kirchschlaeger, con
vorbiri în probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări și ale situației 
internaționale actuale, inclusiv cele 
privind desfășurarea ~ 
pentru securitate și 
Europa.

Conferinței 
cooperare in

romfinesc
fost expus de

Autocamionul 
„ROMAN—R-8" a 
firma importatoare „Euro-Truck" la 
ediția de anul acesta a Salonului in
ternațional de la Amsterdam pentru 
mijloace de transport auto cu utili
zări comerciale (autocamioane, auto
furgonete, autosanitare). Calitățile 
constructive și parametrii funcționali 
ai autocamionului s-au bucurat de 
aprecierea specialiștilor.

• CINE ERA PATRO
NUL TRIPOULUI ? Z1Me 
trecute, poliția saigoneză a fă
cut o descindere de rutină în
tr-o serie de tripouri clandes
tine. In primele opt, „apărăto
rii ordinii" n-au găsit nimic 
deosebit, tripourile constituind 
un „decor" obișnuit vieții saigo- 
neze. Surpriza a apărut în cel 
de-al nouălea. S-a constatat că 
tripoul e amenajat în aparta
mentele soției generalului-mi- 
nistru Dong. Adevăratul patron 
al tripoului era însuși genera
lul. Cazul amenințînd să ia pro
porții, ministrul a fost demis 
din funcție. Un caz în plus care 
dezvăluie descompunerea regi
mului de la Saigon.

„ZILELE ROMANEȘTI" 
LA GENEVA ,

Timp de două săptămîni, la 
Geneva se desfășoară „Zilele 
românești" — manifestare com
plexă menită să contribuie la 
mai buna cunoaștere, in Elveția, 
a realităților României socia
liste. La inaugurarea „Zilelor 
românești" au luat parte Henri 
Schmitt, ministrul economiei 
publice al guvernului cantonu
lui Geneva, președinte al Par
tidului Radical Democrat din 
Elveția, alți reprezentanți ai 
cantonului și municipalității 
Geneva, un numeros public el
vețian. Această manifestare a 
fost precedată de publicarea, 
in săptăminalul „Construire", a 
unui ciclu de articole privitoa
re la tradițiile istorice, dezvol
tarea economică și viața cultu- 
ral-artistică a României.

Ministrul de externe al
R.P. Ungare, Frigye3 Pu3a’ «i a

Viena, înîncheiat vizita oficială la

Comitetul Popular Cen
tral al R.P.D. Coreene l a nu* 
mit, printr-un decret, pe Kim Iăn Ju 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ al acestei țări.

Acord bulgaro—chinez, 
în urma convorbirilor purtate la So
fia de către delegațiile guvernamen
tale comerciale ale R. P. Bulgaria șl 
R. P. Chineze, intre cele două țări a 
fost semnat un acord cu privire la 
schimburile de mărfuri și plățile pe 
anul 1974.

300 de persoane au fost 
UCiSe *n luPtele dintre trupele gu
vernamentale și rebelii musulmani, 
în Insula Jolo din sudul Filipinelor, 
a declarat ministrul filipinez al apă
rării, Juan Ponce Enrile. Peste ju
mătate din populația insulei — eva
luată la circa 70 000 locuitori — a 
fost nevoită să-și părăsească locuin
țele, a spus ministrul, adăugind că 
aproximativ două treimi din insulă 
au fost cuprinse de incendiile provo
cate de lupte.

Romanul „Haiducii" 311U1
Panait Istrati a apărut în editura 
cehoslovacă „Svoboda".

ACCIDENTUL A FOST EVITAT DE ORDINATOR
Ultima orâ de zbor a echipajului misiunii „Skylab-3"

• UN BALON... RO
BUST Un simPlu S*  obișnuit 
balon, lansat de un copil din 
Bamberg (Bavaria), a parcurs 
14 000 kilometri, bătînd probabil 
recordul mondial de distanță. 
Lansat la 21 octombrie 1973, cu 
prilejul sărbătoririi unui mileniu 
de existență a orașului bavarez, 
acest balon, pe care era fixată 
o carte poștală de răspuns, s-a 
oprit în grădina unui locuitor 
din Arizona (S.U.A.).

• PERFORMANȚE HI
BERNALE. De cura dă frigul» 
la Praga începe „sezonul de na- 
tație" al unor temerari spor
tivi : femei și bărbați trecuți de 
60 de ani. Duminică la amiază, 
ei traversează de cîteva ori înot 
apele Vltavei sub privirile ad
mirative ale praghezilor. Ca și 
cum s-ar afla într-o lună obiș
nuită de vară, ei ies din apa 
rece ca gheața zimbind, pozînd 
fotoreporterilor și adresîndu-se 
spectatorilor cu invariabilul 
„pe duminica viitoare...". Deca
nul de vîrstă al asociației „tare 
ca oțelul" este medicul Jan No
vak, care practică înotul „hiber
nal" de 15 ani.

recesiuni ccuiiuiiHLt, j-»?*  
simțit efectul în vară. în 
jumătate a anului, ritmul 
tării economice ar putea fi 
la sută, scontîndu-se că 
spirala prețurilor va putea 
sub control și că se vor crea, con
diții pentru o accentuare a activi
tății economice. Potrivit obiec
tivului de a se ajunge la o 
diversificare a surselor de ener
gie și la o reducere cît de cît 
a dependenței de petrolul impor
tat actualmente în proporție de 
99,6 la sută, sînt în studiu proiec
te de valorificare, la nivelul con
dițiilor tehnologice actuale, a re
surselor de cărbuni, prin gazeifl- 
care sau lichefiere, trecerea cen
tralelor electrice pe cărbuni, utili
zarea mai intensă a energiei nu
cleare, a potențialului hidroener
getic și geotermic, găsirea unor 
înlocuitori pentru benzina folosită 
de autovehicule. Ministerul Comer
țului Internațional și al Industriei 
a elaborat, în acest sens, un pro
gram de anvergură, denumit „Sun
shine", care își propune ca pînă la 
sfirșitul secolului să găsească so
luții pentru problema energeticii 
viitorului, prin valorificarea depli
nă a energiei solare, geotermice și 
utilizarea hidrogenului drept com
bustibil.

Politica energetică, constituie^ de 
asemenea, o preocupare majoră a 
diplomației nipone. Vicepremierul 
Takeo Miki arăta recent că actuala 
conjunctură, în care țările exporta
toare de petrol sînt interesate în 
realizarea unor acorduri bilaterale 
directe de cooperare cu țările im
portatoare, „oferă Japoniei un bun 
prilej de a-și reexamina relațiile

Vineri, în parlamentul vest-ger- 
man s-au încheiat dezbaterile de 
două zile asupra problemelor a- 
părării și respectării Constituției. 
Aceste ședințe s-au desfășurat la 
inițiativa opoziției, care a încercat 
să pună Ia îndoială constituționali
tatea unor măsuri ale guvernului 
de coaliție.

Observatorii consideră că opoziția 
creștin-democrată a urmărit prin 
declanșarea acestei discuții cel pu
țin două scopuri : pe de o parte, să 
atragă o parte a electoratului în 
preajma apropiatelor alegeri în pa
tru landuri ale Germaniei federa
le, iar, pe de altă parte, să evite 
legiferarea și aplicarea unor pro
iecte de reforme care ar afecta in
teresele unor cercuri financiare de 
a concentra într-o măsură cit mai 
mare și în mîini cit mai puține

, puterea economică.
In acest sens este semnificativă 

reacția chiar și a unor publicații a 
căror orientare politică este foarte 
îndepărtată de cea a guvernului. 
Astfel, în ultimul său număr,, re
vista „Stern" scrie : „Este puțin 
prea, mult faptul că Uniunea Creș
tin Democrată vrea să apară ca 
singurul apărător al Constituției și 
că provoacă o dezbatere parlamen
tară — evident inutilă — cu sin
gurul scop de a pune Ia îndoială 
loialitatea constituțională a parti
delor cu care concurează și, în pri
mul rînd, a Partidului Social-De
mocrat". De altfel, observatorii po-

litici constată caracterul pur pole
mic al cuvîntărilor reprezentanților 
opoziției, care, acuzînd guvernul de 
„neloialitate constituțională", n-au 
adus în sprijinul pozițiilor lor ar
gumente convingătoare. Deputății 
partidelor din coaliția guvernamen
tală au arătat că, în fond, acuza
țiile opoziției se bazează pe o vi
ziune conservatoare asupra Consti
tuției, considerată ca o pavăză a 
statu-quo-ului privilegiilor sociale*  
economice și politice. Vorbitorii au 
apreciat că actuala Constituție a 
R.F.G. dă posibilitatea de a se în
făptui o serie de schimbări nece
sare în vederea diminuării inechi
tăților sociale.

In ampla sa cuvîntare, cancelarul 
Willy Brandt a precizat că țelurile 
partidului său sînt orientate în di
recția realizării efective a dreptu
rilor și libertăților înscrise în Con
stituție. Pentru ca ele să fie tra
duse în viață și să nu rămînă doar 
pe hîrtie, este necesară realizarea 
unor reforme. Nemulțumirea și 
neliniștea invocate de opoziție — a 
arătat cancelarul — se datorează 
tocmai faptului că guvernul se do
vedește hotărit și pregătit să reali
zeze, în concordanță cu prevederile 
Constituției, reformele cuprinse în 
programul său electoral, pe baza 
căruia Partidul Social-Democrat și 
Partidul Liber Democrat au cîștigat 
majoritatea în parlament.

N. S. STANESCU J

HOUSTON 16 (Ager- 
pres). — La Centrul 
spațial de la Houston 
s-a anunțat că ultima 
oră petrecută în cabi
na spațială „Apollo" de 
astronauții Carr, Gib
son și Pogue a fost 
cea mai periculoasă de 
pe toată durata acestui 
zbor record de 84 de 
zile. în timp ce nava 
se apropia de straturi
le superioare ale at
mosferei, a Intervenit 
o defecțiune la rache
tele direcționale, cei 
trei astronauți fiind în 
imposibilitate să con
troleze oscilațiile capsu
lei. în felul acesta, as-

tronauții riscau fie să 
intre prea brusc 
atmosfera terestră 
capsula să se dezinte
greze în flăcări, fie ca 
aceasta să „ricoșeze" 
de primele pături de 
aer și, în acest ultim 
caz, pieirea lor ar fi 
fost inevitabilă, dar 
mai lentă, capsula spa
țială înscriindu-se pe o 
orbită în jurul Terrei, 
lnvîrtindu-se astfel 
infinit.

Astronauții, care 
fi trebuit să apese 
un buton pentru a asi
gura controlul automat 
al cabinei, nu au făcut 
acest lucru. Experții de

în
Și

la
ar 
pe

la N.A.S.A. se strădu
iesc acum să elucideze 
cauzele acestui incident 
atît la Houston, cît și la 
Downey, unde se află 
în prezent cabina spa
țială.

La Houston se preci
zează că echipajul a 
recurs la sistemul de
numit „autoritate direc
tă completă" (complete 
direct authority), care 
a transmis comenzile 
unui ordinator, acesta 
avind toate datele co
recte, și care a înscris 
vehiculul spațial pe 
orbita perfectă, necesa
ră întoarcerii 
mint.

• „PRINȚESA" DIN 
SECOLUL 7 I.E.N. Una 
din cele mai interesante desco
periri arheologice din Italia în 
ultima vreme : lîngă castelul 
di Decima, la peste 15 km de 
centrul Romei, au fost găsite 
100 de morminte ale unui cimi
tir datlnd din secolele VII-VIII 
î.e.n. Atenția specialiștilor a 
fost atrasă îndeosebi de mor- 
mlntul „prințesei", a cărei ori
gine nobilă e atestată de pre
zența în cavou a unor care fu
nerare. Remarcabile sînt țesă
tura fină de argint împodobită 
cu mărgele de chihlimbar, aco
perind în întregime corpul fe
meii, precum și diferitele po
doabe găsite, din aur, perle. S-a 
emis ipoteza că cimitirul ar 
aparține anticului oraș Polito- 
rium, o așezare încă neidentifi
cată a latinilor, din perioada 
Începuturilor Romei.

Specialiștii care supraveghează activitatea vulcanului Etna au anunțat 
câ a încetinit considerabil ritmul de scurgere a lavei din craterul apărut 
pe versantul de nord-est al muntelui cu două săptămîni în urmă. Șuvoiul de 
magmă incandescentă, au precizat el, se deplasează în prezent cu numai 
6 metri pe secundă. In fotografie: Nori groși de fum ridicîndu-se din cra

terul de pe versantul de nord-est al muntelui

• DISPARIȚIA TRAU- 
LERULUI. După o săptămină 
de căutări asidue, la care au 
participat și elicoptere, traule- 
rul britanic „Gaul", de 1100 
tone, a fost dat dispărut, în 
largul coastelor septentrionale 
ale Norvegiei, iar cercetările au 
fost sistate. Autoritățile brita
nice nu reușesc să dezlege enig
ma pescadorului, cu atît mai 
mult cu cît acesta era un vas 
ultramodern, perfect echipat cu 
aparate de radio emisie-recep- 
ție și special conceput pentru a 
Înfrunta condițiile dificile ale 
pescuitului la latitudini arctice, 
iar in ziua cînd s-a pierdut le
gătura radio, (narea nu era 
prea agitată.

• COMETA SAU RES
TURILE UNEI CAPSULE 
SPAȚIALE ? Un straniu o- 
biect de culoare roșie, care se 
deplasa cu mare viteză în di
recția Serra do Engenho Novo, 
a fost fotografiat, joi, la Rio de 
Janeiro. Ronaldo Mourao, di
rectorul Observatorului astro
nomic național, a declarat că 
obiectul poate fi un mare me
teorit, dar n-a exclus ipoteza 
unei noi comete sau a resturi
lor unei capsule spațiale.
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