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In aceeași atmosferă de caldă prietenie
caracteristică întregului itinerar
—........ ....... ....... 1

în (ari arabe, a continuat să se desfășoare

PREȘEDINTELUI

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

ziarului francez „Les Echos“
Dupâ cum s-a mai anunțat, la 4 februarie a.c., tovarâșul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe 
ziaristul Michel Pianchais, redactor-șef adjunct ai ziarului „Les Echos", 
și a acordat un interviu cotidianului francez.

ÎNTREBARE : Pentru acest 
an este prevăzut un ritm de 
dezvoltare exceptional de ridi
cat (16,7 la sută). Obiectivele 
actualului plan cincinal urmea
ză să fie atinse înainte de ter
men, va fi menținut acest ritm 
in anii următori ? Care vor fi 
prioritățile viitorului plan de 
dezvoltare, aflat in prezent in 
curs de pregătire ? Ce parte va 
fi rezervată schimburilor eco
nomice externe 7

RĂSPUNS : Intr-adevăr, 
ani economia românească 
sebi producția industrială 
voltat intr-un ritm înalt. 
1973 producția industrială
cu 14,7 la sută în raport cu anul pre
cedent. Pentru anul 1974 prevedem 
în. continuare o dezvoltare într-un

de cîțiva 
Si îndeo- 
s-au dez- 
în anul 

a crescut

La sosire, pe aeroportul din Bagdad

ritm înalt. Toate acestea asigură 
realizarea obiectivelor planului cin
cinal într-o perioadă mai scurtă de- 
cit cea prevăzută inițial. Realizăm a- 
ceastă creștere atit pe baza inten
sificării investițiilor, alocînd din ve
nitul național circa 30—33 la sută în 
scopul dezvoltării, cit și pe seama 
creșterii productivității muncii, ca 
urmare, îndeosebi, a introducerii teh
nicii avansate, a mecanizării, auto
matizării, precum și printr-o mai 
bună organizare a muncii in dife
rite domenii de activitate. Avem, de
sigur, în vedere că în următorul 
cincinal — 1976—1980 — să asigu
răm dezvoltarea, in continuare, în
tr-un ritm intens a economiei, deși 
acesta va fi oarecum diminuat față 
de actualul cincinal. Punem un mare 
accent pe dezvoltarea cîtorva ramuri 
de bază, îndeosebi mașini-unelte, u- 
tilaje complexe petrochimice, chimi
ce și, desigur, acordăm mare aten
ție dezvoltării agriculturii și indus
triei producătoare de bunuri de con
sum.

Ne propunem ca în următorii 
10—15 ani să ne apropiem mult de 
nivelul țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic. în realizarea a- 
cestui obiectiv necesar pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului, va trebui 
să facem, în continuare, eforturi 
pentru a ne dezvolta într-un ritm 
mai mare decit țările cu economie 
avansată. Fără îndoială că această 
dezvoltare impune o largă colaborare 
economică internațională și o extin
dere a schimburilor economice. De 
altfel, în anul 1973 schimburile in
ternaționale economice ale României 
au crescut cu aproape 25 la sută, iar 
în 1974 vor crește cam în același 
ritm ; fără îndoială că, și în perspec
tivă, aceste schimburi vor continua 
să se extindă în mod simțitor.

dezvoltate. Fără îndoială că dificul
tățile economice, monetare pot exer
cita o anumită influență negativă în 
extinderea acestor raporturi. Ne 
preocupăm ca aceste dificultăți să 
nu se reflecte asupra dezvoltării e- 
conomiel românești. De aceea, pu
nem un mare accent pe dezvoltarea 
relațiilor cu țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare, pe diversifi
carea acestor relații, in așa fel ca 
eventualele greutăți care apar într-o 
țară sau alta, sau într-o zonă sau 
alta, să nu aibă repercusiuni sau cel 
puțin să nu aibă repercusiuni prea 
mari asupra dezvoltării economiei 
românești.

ÎNTREBARE : România art 
o experiență bună in domeniul 
cooperării industriale, mai ales 
cu Franța (automobile, elicop
tere ș.a.). Se așteaptă, noi rea
lizări in 
menii ?

acest sens 1

Intr-adevăr,
domenii o

In ce dO'

am reali- 
cooperara

RĂSPUNS: 
zat în cîteva . 
bună cu Franța, cu industria franceză. 
Sînt și alte domenii, in afară de ace
lea la care v-ați referit — automo
bile și elicoptere — unde există de 
pe acum o cooperare cu rezultate 
bune ; sint în discuție încă cîteva 
probleme — și sper ca rezolvarea lor 
să creeze condiții pentru extinderea 
colaborării între industria româneas
că și cea franceză, îndeosebi în do
meniul construcțiilor de mașini, al 
petrochimiei, unde avem condiții fa
vorabile.

ÎNTREBARE : România pri
vește cu interes crearea de so
cietăți cu capitaluri mixte, in 
care statul român deține pon
derea majoritară, iar restul ca
pitalului este furnizat de par
tenerul străin. In ce stadiu se 
află aceste societăți ? Aveți in 
vedere să dați un nou impuls 
acestei forme de cooperare ?

ÎNTREBARE : Țara dumnea
voastră și-a propus să extindă 
relațiile economice și comercia
le cu țările occidentale, mai 
ales cu cele europene, care cu
nosc astăzi dificultăți de ordin 
economic și monetar. Oare a- 
ceste dificultăți nu se vor re
percuta asupra economiei ro
mânești ?

RĂSPUNS : România, dezvoltind 
legăturile economice cu toate țările, 
acordă o atenție importantă relații
lor sale cu statele occidentale sau, 
mai bine-zis, cu țările capitaliste

RĂSPUNS : România este favora
bilă creării de societăți mixte, atit 
în țara noastră, unde, desigur, sta
tul român participă și deține majo
ritatea capitalului, cît și în alte țări 
unde România participă la asemenea 
societăți mixte fără a deține majo
ritatea din investițiile respective. 
Avem asemenea societăți create deja 
într-un șir de țări în curs de dezvol
tare. Intenționăm să extindem ase
menea forme, atit prin crearea in 
România, in continuare, a unor so
cietăți mixte, cit șl prin participarea 
României la constituirea unor ase
menea societăți în alte țări, 
ciem că acestea reprezintă
(Continuare in pag. a V-a)

REȘIȚA,

Apre- 
forme

A 7000-a tonă de oțel peste plan

puternica manifestare a dorinței de adîncire 
a colaborării româno-irakiene, a năzuinței

fost 
de-a 
oțel 

de plan
colectivului

elabo- 
7 000-a 

peste 
ce

de afirmare a unor relații noi în viața internaționala

Dialog cordial la reședința președintelui Nicolae Ceaușescu

Continuarea convorbirilor oficiale
româno-irakiene

Miercuri seara, la Palatul 
Bagdad, reședința rezervată șefului 
statului român, au continuat con
vorbirile oficiale dintre președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr.

La sosire, președintele Al-Bakr 
a fost întîmpinat de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

■ Garda militară aliniată în fața 
reședinței prezidențiale a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Irakului și României.

Sînt prezente persoanele oficia-

le care însoțesc pe înaltul oaspete 
român : Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe,- Bujor

Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Mircea Malița și 
Nicolae Doicaru, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, pre
cum și ambasadorul României la 
Bagdad, Gheorghe Vasile.

Cei doi președinți s-au retras 
continuînd convorbirile lor oficiale.

* &

Dineu
După încheierea convorbirilor 

dintre cei doi președinți, în saloa
nele Palatului Bagdad a avut loc 
dineul oficial oferit de președin
tele Nicolae Ceaușescu în onoarea 
președintelui Republicii Irak, Ah
med Hassan Al-Bakr.

La dineu au luat parte dr. Izzal 
Mustafa, ministrul sănătății, și Ta- 
her Jadraoui, ministrul industriei, 
membri ai Consiliului Comanda
mentului Revoluției, Hikmât Al- 
Azzawi, ministrul economiei, ■ dr. 
Jawad Hashem, ministrul planifi
cării, dr. Saadun Hammadi, mi
nistrul petrolului și resurselor mi
niere, Mohamed Mahmoud Abdul 
Rahman, ministrul pentru dezvol
tarea teritoriului nordic, Ihsan 
Shirzad, ministrul provinciilor mu-

nicipale și rurale, Mohsen Dezai, 
ministrul construcțiilor și locuințe
lor, tNehad Fakhri Al-Khaffa, mi
nistrul transporturilor, Hisham AL 
Shawi, ministru ad-interim al afa
cerilor externe, Jamil Addad, gu
vernatorul Bagdadului, Ibrahim 
Mohamed Ismail, primarul orașu
lui Bagdad, personalități ale vieții 
științifice și. culturale, conducători 
ai partidelor politice, precum și 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Bagdad.

Au participat persoanele oficia
le care însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat în vizita sa ofi
cială în Irak.

Dineul oficial s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate.
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©Revista presei irakiene

REȘIȚA (Corespon
dentul „Scînteii", N. 
Cătană). — La Com
binatul siderurgic din 
Reșița a 
rată cea 
tonă de 
sarcinile 
reveneau
de la începutul anu
lui pină acum. Aceas
tă realizare se în
scrie ca un succes 
promițător în întrece
rea siderurgiștilor re-

șițeni, care s-au anga
jat să producă, in a- 
cest an, pentru prima 
oară în istoria Reșiței, 
un milion tone oțel. E 
de remarcat faptul că 
s-au folosit din plin 
capacitățile de pro
ducție, obținîndu-se 
un spor mediu, 
perioada la care 
referim, de peste 
tone oțel, ceea ce 
prezintă un ritm 
producției

in 
ne 

200 
re
al

superior

celui stabilit pentțu 
ultimul an al actua
lului cincinal.

Bilanțul de pină a- 
cum al siderurgiști- 
lor de aici consem
nează și faptul că, 
prin folosirea mai de
plină a capacităților 
de producție, s-au 
produs peste preve
derile planului și 
5 000 tone fontă, pre
cum și 4 000 tone la
minate finite pline.

NĂVODARI,

0 nouă instalație in probe
tehnologice

CONSTANȚA (Co
respondentul „Scîn- 
teii“, George Mihăes- 
cu). La Combinatul 
chimic din Năvodari a 
intrat în probe tehno
logice instalația de 
criolit, al cărei proces 
tehnologic are la bază 
un brevet de inven
ție românesc. Ast
fel, prin valorificarea 
apelor reziduale de la 
una din secțiile de pe 
platforma combinatu
lui chimic, se obține 
criolita — al 11-lea 
produs chimic realizat

aici în acest an — care 
constituie materia pri
mă pentru extragerea 
aluminiului la combi
natul de la Slatina. 
Paralel cu realizarea 
acestei noi investiții 
de către constructori 
și montori, au fost 
pregătite cadrele ne
cesare instalației timp 
de trei luni pe utilaje
le instalației de fluo- 
rură de aluminiu ale 
cărei faze de proces 
tehnologic sint simi
lare.

In acest an, combi
natul de la Năvodari

va livra primele 700 
tone de criolit, urmînd 
ca în anul viitor pro
ducția 
ții să ajungă la 1 100 
tone.

Tot 
inițiativei lansate 
începutul anului, 
instalațiile tehnologice 
să lucreze o zi pe lună 
cu energie electrică 
economisită, prin pu
nerea in valoare a re
surselor energetice se
cundare, în luna ia
nuarie s-a realizat o 
economie de 104 000 
kWh.

acestei instala-

aici, datorită 
la 
ca

împăduriri de primăvară
Inspectoratele silvi

ce din 15 județe ale 
țării, între care Bihor, 
Brăila, Ialomița, Ilfov, 
Galați, Gorj și Vaslui, 
au început campania 
împăduririlor de pri
măvară. Pină în pre
zent, silvicultorii au 
plantat peste 1 700 ha. 
Timpul, care a prezen
tat în acest sezon as
pecte deosebite, a im-

pus declanșarea lucră
rilor mai devreme de- 
cît in alți ani, astfel 
că și in restul județe
lor pregătirile pentru 
împăduriri sînt în sta
diu avansat.

Potrivit sarcinilor de 
plan, în campania de 
primăvară vor fi îm-- 
pădurite, în masive 
forestiere, peste 52 000

ha, majoritatea cu 
specii de mare valbare 
economică, respectiv 
rășinoase. De aseme
nea, se vor planta mai 
mult de 4 000 ha în 
pădurile comunale.

Ca și în alți ani, la 
împăduriri vor parti
cipa numeroși tineri 
din localitățile apro
piate zonelor silvice.

(Agerpres)

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVAStimate tovarășe Kosîghin,

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere vă adresăm calde felicitări.

Vă transmitem, totodată, cele mai cordiale urări de sănătate, viață 
îndelungată și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în frun
tea guvernului Uniunii Sovietice, pentru prosperitatea și înflorirea 
continuă a U.R.S.S., pentru dezvoltarea și adîncirea relațiilor de prie
tenie frățească și de colaborare multilaterală dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 

ION GHEORGHE MAURER
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ClND ADUNAREA GENERALĂ
PLUTEȘTE... IN GENERALITĂȚI
Viata a demonstrat că adunările 

generale ale oamenilor muncii — 
proclamate de lege că formă superi
oară a conducerii colective — își ma
nifestă din plin autoritatea și rolul 
lor în viata unităților numai în mă
sura în care în cadrul lor se abor
dează deschis, cu exigentă, critic și 
autocritic, problemele-cheie ale acti
vității economice, în care ele prile
juiesc o afirmare puternică a respon
sabilității fiecărui salariat pentru 
propria muncă, cît și pentru întrea
ga activitate a întreprinderii. în care 
ele adoptă măsuri cît mai judicioase 
pentru realizarea sarcinilor cantitati
ve și calitative ale planului. Une
ori însă, adunarea generală nu își a- 
tinge scopul, nu are un profund ca
racter de lucru, așa cum cere parti
dul nostfu — și aceasta se datorește 
în mare măsură, după cum vom ve
dea, modului în care este pregătită 
și organizată.

Vă supunem atenției un test, prin 
care ne-am propus să aflăm cum a 
fost pregătită adunarea generală a 
oamenilor muncii la Filatura de 
bumbac din Baia Mare.

1. Care a fost problema principală 
cu care s-a confruntat colectivul în 
ultimul semestru 7

2. Care considerați că este proble
ma de prim ordin ce trebuie eviden
țiată în darea de seamă și prezenta
tă în adunarea generală 7

3. Ce rezultate deosebite socotiți că 
s-au obținut de la ultima adunare 
generală a oamenilor muncii și pînă 
acum în întreprindere ?

4. Care ar fi cele mai importante 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății în perioada imediat următoare, 
măsuri prevăzute în programul care 
v-a fi supus dezbaterilor în aduna
rea generală 7 Indicați două dintre 
măsurile mai importante.

5. Care este, după părerea dv.. 
problema principală a colectivului 
din filatură în acest an 7

Ne răspund 10 membri ai comite
tului oamenilor muncii...

■g • calificarea personalului — >
• reducerea consumurilor speci
fice — 3
• asigurarea pieselor de schimb, 
a bunei întrețineri a mașinilor a- 
flate în dotare — 3
« îndeplinirea tuturor sarcini
lor trasate — 1

2 • evidențierea realizării sarcini
lor de plan pe 1973 și a sarcini
lor care revin întreprinderii în 
anul acesta — 7
o bunele rezultate obținute în 
secții prin dotarea mașinilor cu 
suflătoare de scamă — 1
o nu cunosc — 2

J • rezultatele bune obținute pe 
linia îndeplinirii sarcinilor de 
plan în 1973 — 2
• calificarea cadrelor a înregis
trat unele creșteri serioase, însă

în acest domeniu mai avem unele
„goluri" — 4
• rezultatele bune pe linia în
tăririi disciplinei muncii — 2
• s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive în domeniul organi
zării muncii — 2
• introducerea acordului global
— 5
• reducerea consumului de ener
gie electrică $1 termică — 4
• reducerea consumului de ma
terii prime și materiale — 5
• îmbunătățirea reparațiilor pla
nificate pentru a se mări ciclul 
dintre două reparații — 1
• nu cunosc — 1

însemnări de la Filatura 
de bumbac din Baia Mare

g • atingerea parametrilor proiec
tați — 7

• reducerea fluctuației — 2
• asigurarea necesarului de pie
se de schimb — 1.

.'..Și 10 reprezentant! ai colectivu
lui în adunarea generală
ț • realizarea planului de produc

ție — 7
• obținerea unor produse de ca
litate superioară — 1
• nu cunosc — 2

2 • nu am citit darea de seamă 
deoarece abia acum, cu o zi 
înainte de adunarea generală, s-a 
întocmit — 10

J • s-au obținut produse de cali
tate mai bună — 3
• îmbunătățirea metodelor de 
lucru — 4
• reducerea în secțiile de fini
saj și ring a deșeurilor cu peste 
20 la sută — 2
• nu cunosc — 1
• nu am luat cunoștință de 
programul de măsuri — 10

Ij • îmbunătățirea calității — 3
• realizarea indicatorilor de 
plan — 7

Răspunsurile primite lasă posibili
tatea să se tragă o serie de conclu
zii. în primul rînd, faptul că darea 
de seamă a fost întocmită cu mare 
întîrzlere, chiar în ajunul adunării 
generale, ceea ce a făcut ca acest do
cument să fie superficial cunoscut 
de către membrii comitetului oame
nilor muncii. Dovada cea mai eloc
ventă în acest sens : inconstanța răs
punsurilor primite la o mare parte 
din întrebările chestionarului nos
tru, cît și faptul că unul dintre mem
brii comitetului oamenilor muncii 

a răspuns la două din între
bări prin „nu cunosc", iar la alți 
patru răspunsurile sînt neconcluden
te. Faptul că darea de seamă a fost 
privită ca un „document secret" ne 
demonstrează răspunsurile primite 
de la cei 10 reprezentanți ai oame
nilor muncii. Cu 24 de ore înainte 
de desfășurarea adunării generale, 
nici unul dintre ei nu aveau cunoș
tință, cel puțin în linii generale, a- 
supra conținutului dării de seamă, nu 
au fost în măsură să sesizeze minu
surile și plusurile înregistrate în ac
tivitatea Filaturii de bumbac din 
Baia Mare. Ne-am întrebat : cum se 
vor desfășura lucrările forului su
prem de conducere al întreprinderii 

băimărene cînd adunarea generală a 
fost astfel pregătită 7

Am participat, în consecință, la 
dezbaterile adunării generale din 
ziua următoare ; deci, ce a cu
prins darea de seamă, document 
care trebuie să facă o analiză 
amănunțită a activității sub multi
ple aspecte, să scoată în evidență 
cauzele care au determinat anumite 
neajunsuri și, mai ales, să arate ce 
măsuri s-au luat pentru înlăturarea 
lor. împreună cu cei 200 de repre
zentanți ai oamenilor muncii din în
treprindere am ascultat darea de 
seamă. Din păcate, materialul pre
zentat de ing. Petre Nicoriciu, direc
torul întreprinderii, a abundat în 
cifre statistice care se refereau la 
situația anului 1973 și prea ușor a 
trecut cu vederea aspectele negative. 
De ce cheltuielile la o mie de lei 
producție marfă au fost mai mari cu 
20 de lei față de cele planificate 7 
Sau care este cauza pentru care, 
zilnic, lipsesc de la lucru 70—80 de 
muncitori calificați, iar gradul de u- 
tilizare a timpului maxim disponibil 
este de numai 88,9 Ia sută 7

O altă lacună a dării de seamă a 
constat în tendința de a înfățișa e- 
xagerat unele rezultate. Bunăoară, 
timpul de lucru la ringuri a fost (se 
spune în darea de seamă) utilizat în 
proporție de 84,2 la sută, iar la țesă- 
torie, de peste 91 la sută. Iată însă 
că tovarășul Dumitru Ciuclea, secre
tar al Comitetului județean de par
tid Maramureș, arăta în cuvîntul său 
că se îndoiește de autenticitatea a- 
cestor cifre, deoarece de cîte ori vi
zitează întreprinderea găsește mul
te mașini fie stationînd, fie mer- 
gînd „în gol", ing. Dumitru Mă- 
riuț a arătat, la rîndul lui, că 
în secția de tesătorie, din cele 118 
războaie existente, 40 stau pe „linia 
moartă", datorită lipsei de materii 

prime. De ce oare în darea de sea
mă s-a trecut prea ușor peste as
pectele negative din domeniul disci
plinei 7 S-a citit, ce e drept, o înși
ruire de nume, dar atît. Nimic des
pre munca cu oamenii.

De altfel, modul defectuos în care 
a fost pregătită adunarea generală 
s-a reflectat și în luărilQ, de cuvînt. 
Din cei 20 de vorbitori, numai 3—4 
s-au referit ia problemele de prim 
ordin ale producției, la felul în care 
trebuie întărită disciplina în muncă, 
la ce trebuie să se facă pentru ca 
tînărul colectiv să-și ridice nivelul 
pregătirii profesionale. în rest, pro
bleme minore, care se puteau rezol
va la nivelul șefului de secție (nece
sitatea dotării cu un polizor a Sec
ției mecano-energetice sau monta
rea de chiuvete în vestiare).

După încheierea lucrărilor adună
rii generale am discutat cu cîtiva 
dintre participant. Iată ce ne-a re- 
-latat maistrul Ștefan Bolczsi :

— Era bine dacă, am fi avut posi
bilitatea să cunoaștem darea de sea
nță din timp ; în acest fel am fi 
putut să ne pregătim, discuțiile ar 
fi avut un caracter mai concret și 
s-ar fi abordat problemele într-ade- 
văr majore, am fi îmbogățit progra
mul de măsuri care, după părerea 
mea, este destul de sărac.

— Darea de seamă a cuprins o su
medenie de date — ne-a spus și 
muncitoarea Agneta Romocea — s-a 
ocupat puțin, mult prea puțin de 
problema omului, de modul în care 
trebuie să sudăm colectivul nostru, 
care este destul de tinăr.

într-adevăr, despre felul în care a 
fost tratată în întreprindere proble
ma numărul unu — munca cu oamenii 
— aproape nimic. Și de ce într-o uni
tate în care mai mult de 80 la sută 
din salariațî sînt membri ai organi
zației U.T.C., secretarul organi
zației de tineret rămîne anonim 7 
Cum se pregătesc pentru viață a- 
cești tineri pentru care întreprinde
rea trebuie să fie nu numai locul în 
care învață o meserie, ci, în primul 
rînd, locul unde își desăvîrșesc edu
cația de oameni înaintați ai socie
tății noastre 7 Sînt întrebări la care 
darea de seamă și dezbaterile din 
adunarea generală a oamenilor mun
cii nu le-au dat răspuns.

Iată de ce organizația de partid 
trebuie să tragă toate concluziile din 
modul în care a fost pregătită și s-a 
desfășurat adunarea generală, să mi
liteze pentru întărirea rolului și au
torității acestui for suprerii de con
ducere în viața întreprinderii, să sti
muleze puternic inițiativa creatoare a 
întregului colectiv, astfel ca planul 
și angajamentele asumate în acest an 
să fie îndeplinite, ca activitatea e- 
conomică a întreprinderii să se ridi
ce la un nivel superior.

Anchetă realizată de
Adrian POPESCU 
$1 Gheorghe SUSA

Vineri, 8 februarie a.c., la întreprin
derea de mecanică fină din București, 
reprezentanții oamenilor muncii s-au 
întrunit în adunarea generală avînd 
obiective precise : să analizeze mo
dul în care s-a muncit anul trecut, 
să stabilească modalitățile practice 
de acțiune pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul 1974. Președin
tele comitetului oamenilor muncii 
prezintă darea de seamă. Notăm 
cîteva din datele înfățișate audito
riului. în 1973, planul la producția 
globală industrială a fost depășit cu 
27 milioane lei, peste 65 la sută din 
sporul de producție fiind obținut pe 
seama crește
rii productivității 
muncii. Prin re
ducerea cheltuie
lilor la 1 000 lei și, 
îndeosebi, a celor 
materiale, s-au 
obținut economii 
în valoare de 17 
milioane lei, iar 
beneficiile supli
mentare au în
sumat peste 14 
milioane lei. Pre
ședintele comite
tului oamenilor 
muncii încheie 
prezentarea reali
zărilor . din anul 
trecut, spunînd : 
Rezultatele bune 
obținute de între
prinderea noastră 
în anul ce a tre
cut în îndeplini
rea sai-cinilor de 
plan și a angaja
mentelor asumate 
în întrecerea so
cialistă au la bază 
munca perseve
rentă a întregului 
colectiv, în frun
te cu comuniștii, 
contribuția deo
sebită a organi- 
zației de partid 
în mobilizarea tu- 
turoi- forțelor și 
îndrumarea per
manentă a întregii 
activități, în ve
derea înfăptuirii 
cincinalului în patru ani și jumătate.

Da, Ia „Mecanica fină" există de 
mult o tradiție a bunelor rezultate, 
o tradiție ca oamenii întreprinderii 
să prezinte întotdeauna bilanțuri 
rodnice in înfăptuirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. Tocmai de 
aceea am revenit în întreprindere, 
la numai cîteva zile după desfășu
rarea adunării generale.

Ce sarcini și angajamente și-a 
asumat în întrecerea socialistă din 
acest an colectivul întreprinderii 7 
Practic, cum se . acționează pentru 
îndeplinirea lor 7 Ce rezultate s-au 
obținut pînă în prezent 7 Discutăm 
cu secretarul comitetului de partid, 
ing. Petre Dobrescu.

— Anul 1974, ne spunea secretarul 
de partid, constituie pentru colectivul 
nostru un an de mare examen. Lu
crările de dezvoltare a întreprinderii 
continuă, iar sarcinile de plan sînt 
cu mult superioare realizărilor din 
anul trecut. De pildă, la producția 
globală va trebui să asigurăm o 
creștere de 22,2 la sută, la producția 
marfă de 18,5 la sută, iar Ia export 
de 72,6 la sută. Totodată, în planul 
pe acest an, se prevăd reducerea 
cheltuielilor de producție Ia mia de 

lei cu 23,4 Iei și sporirea productivi
tății muncii cu 11 la sută.

— într-adevăr, sarcinile de plan 
sînt mobilizatoare...

— Și realizabile. Aceasta nu este 
numai părerea mea, ci a tuturor ce
lor care muncim în această întreprin
dere. Consider că realismul acestor 
sarcini reiese din înseși angajamen
tele colectivului în întrecerea socia
listă, ca răspuns la chemarea la în
trecere lansată de întreprinderea de 
strunguri din Arad.

— Concretizați cîteva din obiec
tivele asumate în întrecere.

— între altele, ne-am propus să 

La Întreprinderea de mecanică fină din București

Numitorul comun 
al inițiativelor:

AUTODEPĂȘIREA
DIN ANGAJAMENTELE PE 1974

© 0 producție marfă suplimentară de 7,2 milioane lei.
• Depășirea cu 5 la sută a planului de export.
® Beneficii peste plan — 2,5 milioane lei.
® Creșterea productivității muncii pe salariat cu 1 700 

lei

realizăm peste prevederile planului, 
la producția marfă, un spor de 7,2 
milioane lei ; să depășim sarcinile de 
plan la export cu cinci la sută, iar la 
beneficii cu aproape 2,5 milioane lei ; 
să asigurăm o creștere a productivi
tății muncii pe salariat cu 1 700 lei ; 
să introducem în fabricația de serie, 
cu trei luni mai devreme, cinci pro
duse noi.

— O ultimă întrebare. Ce rezul
tate s-au obținut pînă în prezent 
în realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor 7

— Bune. în prima lună a anului, 
planul a fost îndeplinit și depășit 
la toți indicatorii. Bunăoară, în ia
nuarie, au fost realizate și livrate 
peste prevederi importante canti
tăți de plăcuțe dure din carburi me
talice sinterizate, de scule pneuma
tice și alte produse de înaltă com
plexitate, a căror valoare totală se 
ridică la aproape 3 milioane lei. Cu 
rezultate demne de subliniat am în
cheiat și primele decade din luna 
februarie.

Continuăm investigațiile noastre 
în diferite sectoare de producție. 
Atelierul strungărie, din cadrul 
sectorului I prelucrări mecanice. Pe 
numeroase panouri sînt înscrise 

angajamentele brigăzilor de muncă. 
Ne oprim ceva mai mult la unul 
dintre ele. Citim : „Colectivul con
dus de maistrul Gheorghe Nichifor 
s-a angajat să îndeplinească planul 
pe trimestrul I 1974 la produsul relee 
ERTP—7 pînă la sfirșitul lunii fe
bruarie".

— De ce v-ați asumat un asemenea 
angajament 7 — îl întrebăm pe
maistrul Nichifor.

— Releele constituie o problemă 
aparte. Sînt produse mal recent intro
duse în fabricație și, uneori, nu reu
șeam să asigurăm cantitățile solicitate 
la montaj, ceea ce crea „goluri" de 

producție în sec
torul amintit. Prin 
realizarea anga
jamentului vom 
asigura un deca
laj corespunzător 
între secția noas
tră și montaj. 
La ceasurile de 
reglaj și la ten
siometre planul 
pe luna februarie 
a fost îndeplinit 
de la 30 ianuarie, 
iar acum lucrăm 
în contul lunii 
martie. Vom re
uși neapărat și la 
relee...

La atelierul „a- 
utomate", maistrul 
Preda Gheorghe 
ne spune că pla
nul pe luna ia
nuarie a fost în
deplinit cu 4—5 
zile mai devreme, 
iar pe primele 
două decade din 
februarie, la 90 
Ia sută din repe
rele care se exe
cută aici, cu 6—7 
zile mai devreme. 
„Și aceasta, în 
condițiile în care 
la unele repere 
sarcinile de plan 
au, fost cu pînă 
la 40 la sută mal 
mari decît media 
realizărilor din 
ultimele luni ale 

anului trecut" — adaugă maistrul. 
Totodată, colectivul atelierului s-a 
angajat să introducă în fabricație 
în acest an 25 de noi repere pentru 
releele de timp. „Pînă acum am și 
pus în producție 20 de repere" — 
ne precizează maistrul Preda. Efi
ciența este deosebit de concludentă : 
un reper care înainte se executa pe 
un strung paralel în patru minute, în 
prezent este obținut pe un „automat" 
în numai 7—8 secunde. Deci, o creș
tere însemnată a productivității 
muncii.

Fiecare dintre cei cu care am dis
cutat în întreprindere a exprimat 
convingerea că, în lunile care ur
mează, succesele .de pînă acum vor fi 
amplificate, prin descoperirea și va
lorificarea de noi resurse interne. 
Iată, într-adevăr, numitorul comun 
al climatului de muncă in care se 
desfășoară întrecerea socialistă la 
întreprinderea de mecanică fină din 
Capitală, unul din „secretele" care 
stau la baza tradiției rezultatelor 
de prestigiu : dorința de autode- 
pășire.

Iile ȘTEFAN

NOI PUNCTE TURISTICE
PE MELEAGURILE BĂCĂUANE

Frumusețea văilor Trotușului 
și Tazlăului, monumentele na
turale și istorice de la Tg. Ocna, 
Slănic Moldova și Oituz, ca și 
din alte localități ale județului 
Bacău atrag, în fiecare an, un 
număr tot mai mare de vizita
tori din tară și de peste hotare. 
De la oficiul județean de tu
rism am aflat că numai în ulti
mul fin au fost găzduiți în ho
telurile șl campingurile Bacău
lui circa 50 000 de turiști. Pen
tru a crea oaspeților condiții 
tot mai bune de odihnă și dis
tracție, in județ au fost con
struite hoteluri turistice la Ba
cău, și în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Slănic Moldova, cam
pinguri la Poiana Sărată și 
Gherăești, hanuri turistice și 
numeroase unități de alimenta
ție publică.

Anul turistic 1974 aduce muile 
noutăți pe harta județului Ba
cău. Directorul oficiului jude
țean de turism, tovarășul 
P. Moldoveanu, ne-a informat 
că în puncte de rară frumusețe 
— Poiana Uzului și Măgura — 
se construiesc moteluri și ha
nuri turistice, unități de ali
mentație publică, baze sportive, 
locuri de parcare auto. în pla
nul oficiului județean de tu
rism au fost înscrise pentru 
acest an 28 obiective de mare 
atracție, intre care complexul 
turistic de la lacul Belci, bara
jul și lacul de acumulare de pe 
valea Uzului, parcul dendrolo- 
gic Hemeiuși, rezervația natu
rală de la Scutaru.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"
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Prestigiu
țesut...

în mătase
Recent, întreprinderea „Mă

tasea populară" din București a 
aniversat o jumătate de veac de 
lă înființare. Cu acest prilej, 

■ întreprinderii sărbătorite i-a 
fost conferit, prin Decret al 
Consiliului de Stat, „Ordi
nul Muncii" clasa I. Cinstind 
această prețuire pe care par
tidul a acordat-o activității 
întreprinderii, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici, în
tregul colectiv s-au angajat să 
muncească cu întreaga capacita
te ți energie de care dispun, 
pentru indeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

De la începutul anului șl pînă 
In prezent, din întreprindere 
au fost livrate beneficiari
lor importante cantități de 
țesături pentru rochii din fibre 
sintetice, cravate și baticuri din 
mătase naturală și sintetică. Au 
fost, de asemenea, create două 
noi sortimente de țesături pen
tru rochii din fibre poliester 100 
la sută, în patru desene dife
rite, precum și cîte 60 de desene 
pent> i cravate țesute și impri
meuri de rochii și baticuri. 
Cine sînt cei care produc 
ți veghează asupra calității 
produselor pe care cu toții le 
admirăm și le purtăm 7 Foto
reporterul nostru a surprins pe
peliculă doi dintre aceștia : 
Eroul Muncii Socialiste, țesătoa- 
rea Niculina Mișca (fotografia 
nr. 1), și muncitoarea Filofteia 
Deleanu, controlor de calitate 
(fotografia nr. 2), Sînt numai 
două din 
derii care își desfășoară activi
tatea în cadrul secției de țesăto- 
rie (fotografia nr. 3).

C. DUMITRU 
Foto : E. Dichiseanu

controlor de calitate
fruntașele întreprln-

Acordul global —teren fertil

al legumicultorii

căror grădini cu legume lucrează, în 
aceste zile, sute și sute de coopera
tori. Fiecare pe porțiunea lui, cu 
convingerea că ceea ce ș-a stabilit 
acum, la început, de an, își va găsi 
materializarea în practică. Pledează 
în favoarea acestui argument și ex
periența din ultimii doi ani, cînd,

prin aplicarea acordului global, oa
menii au putut să-și dea seama că 
veniturile cooperativelor și ale lor 
au depins in primul rînd de ei, de 
munca lor.

Const. SîMION 
Iosif POP

Mii de mecanizatori și cooperatori
la pregătirea insămințărilor

Județul Arad are o puternică bază 
legumicolă. Se produc mai ales le
gume timpurii 
aprovizionarea 
ocupă peste 
fața totală 
urmează să 
respectiv 80 
producției globale a acestui sector. 
Iată de ce, în această perioadă, în 
unitățile agricole se desfășoară am
ple lucrări de pregăti
re pentru realizarea 
sarcinilor mari de pro
ducție ce le revin în 
acest an. Să facem 
deci o incursiune prin 
cîteva cooperative agricole din prin
cipalele bazine legumicole din județ.

La cooperativa agricolă Dorobanți, 
poposim, la început, în sera care 
cuprinde 7 hectare, unde lucrează, 
zi de zi, circa 120 de oameni. Se 
făceau pregătiri pentru recoltarea 
castraveților și tomatelor, care peste 
două săptămîni vor ajunge la matu
ritate. într-o parte din seră, un grup 
de femei repicau răsadurile în ghi
vece nutritive. Afarjă, cu ajutorul a 
20 de prese, se confecționau ghivece 
nutritive. Președintele cooperativei, 
tov. Anton Szanda, ne spunea că 
lucrările se desfășoară foarte bine 
deoarece întreaga producție a fost 
angajată în acord global. Una dintre 
cooperatoare, Irina Leval, care a cîș- 
tigat anul trecut din cultura legume
lor 20 850 lei, ne-a declarat : „Fie
care am încheiat angajamente, unde 
scrie negru pe alb ce trebuie să ne 
asigure 
realiza 
obligați 
calitate, 
veniturile. Eu, lucrez 20 de

50 
cu 
se
la

pentru
Acestea 

supra-
necesare 

populației, 
la sută din 
legume de pe care 

obțină 51 000 tone, 
sută din valoarea

ARAD

cooperativa pentru a putea 
producția, iar noi 

să facem planul mai 
pentru că de aceasta

sîntem 
ales la. 
depind 
ari de

roșii, 5 ari gogoșari și 3 ari vinete. 
Acum producem răsaduri și cînd 
vremea se va încălzi le vom planta 
în cîmp și le vom îngriji pînă la 
recoltat. Abia atunci se vede cine' a 
lucrat mai bine. Anul trecut, coope- ' 
rativa a obținut la legume 12 milioa
ne lei, din care aproape jumătate am 
încasat noi cooperatorii. Președinte
le spune că anul ăsta 
ținem 14 milioane tot 

prafață, 
legume

I și de mai bună cali
tate. J~" 
greu, 
răm 

putea 
Asemenea

fiecare

trebuie să ob- 
pe aceeași su- 
producînd însă 

mai timpurii
mai 

bucu- 
că fie-

Și hărnicia... așteaptă
Pe ogoarele județului Brăila se 
icrează intens la pregătirea terenu-

vom 
lei", 
de

Știm că e 
dar ne 

pentru 
cîștiga în plus 

calcule, fă- 
cooperator in

care
2 500 
cute 
parte, explică de ce la cooperativa 
agricolă Dorobanți pregătirile pentru 
cultivarea legumelor sînt avansate.

La Curtici, împreună cu primarul 
localitate, tov. Ilie Gîndilă, fa- 

o vizită la cooperativa agri- 
„Lumea nouă". în grădina 

legume se muncea cu spor.

din 
cern 
colă 
de 
înainte de toate, oamenii ne-au invi
tat să le vedem răsadul, care e atît 
de frumos și viguros incit peste 
cîteva zile va trebui repicat. Coope
ratoarele Irina Mureșan, Ana Van, 
Matilda Sebeștin, Iuliana Dunai, Ma
ria Nagy, Sida 
despre acordul 
pre un sistem 
aies ca despre 
conștiința lor 
seamnă a produce legume de cali
tate, pentru că „vedeți, tot nouă ne 
pică rău cînd le calibrăm și nu ne 
iese la socoteală planul".

. Macea, Iratoșu, Pecica, Fîntînele, 
Nădlac. sînt tot atîtea localități în ale

Băiețan ne-au vorbit 
global nu ca des- 

de retribuire, ci mai 
ceva, care a sădit în 
noțiuni noi care în-

îngrășăminte?
In județul Suceava, tabloul la zi 

al lucrărilor agricole cuprinde^ nu
meroase acțiuni. Așa. bunăoară, 
continuă transportul în cîmp și fer
tilizarea terenurilor cu îngrășămipte 
organice și chimice ; se desfășoară 
în ritm susținut tăierile la- pomi, a 
început producerea răsadurilor de 
legume. însă principalele lucrări 
agricole cărora 11 se acordă atenția 
cuvenită sînt cele legate de obține
rea unor recolte mari 
de cartofi. Pe o su
prafață de peste 9 000 
ha teren — sarcină 
specială — urmează 
să se obțină o pro
ducție medie de cel puțin 30 000 kg 
cartofi la hectar.

Ce s-a făcut în această privință 
pînă acum și ce mai este de făcut 7 
Din operativa la zi rezultă că pînă 
vineri, 15 februarie, s-au transpor
tat în cîmp 237 000 tone gunoi de 
grajd, cu 39 000 tone mai mult față 
de planul de fertilizare. în nume
roase comune s-au organizat echipe 
care colectează importante cantități 
de gunoi de 
membrilor 
în acest fel. 
sanci Și cei 
fertilizeze
cultiva cu cartofi cu aproape 9 000, 
respectiv 3 000 tone gunoi de grajd. 
Rezultate bune au fost obținute și 
în cooperativele agricole Salcea,

Zvorîștea, Valea Glodului etc. Bătă
lia pentru a recolta de pe fiecare 
hectar cultivat cu cartofi cel puțin 
3 vagoane de tuberculi este ilustrată 
semnificativ și de 
cabile obținute de 
agricole din cadrul 
cooperatist Verești.
Fîntînele, Verești 
cooperatorii au transportat în cîmp o 
cantitate de 28 500 tone îngrășăminte

SUCEAVA

grajd din gospodăriile 
cooperatori. Procedînd 

cooperatorii din Bo
din Udești au reușit să 

tarlalele destinate a se

rezultate remar- 
toate unitățile 

consiliului inter- 
La Simincea, 

și Dumbrăveni

organice față de 17 300 
tone prevăzute 
țial.

Din păcate, nu 
te tot acțiunile 
depistare a
de îngrășăminte 

desfășoară organizat,
face că față de pla- 

de fertilizări la cartofi,

ini-
pes- 

de 
unor 
na-noi rezerve 

turale se 
Așa se 
nul de fertilizări la cartofi, coo
peratorii din Bălcăuți, cîndva frun
tași la această cultură, au transpor
tat mai puțin cu 1 000 tone gunoi 
de grajd, iar cei din Volovăț, Ho- 
rodniceni, Drăgușeni și Dolhasca au 
îngrășat pînă acum doar 50 la sută 
din suprafețele planificate. Se cere 
ca acum, cînd au început lucrările 
de pregătire a solului, consiliile de 
conducere din cooperativele agricole 
și organizațiile de partid să între
prindă măsuri hotărîte în vederea 
grăbirii lucrărilor de fertilizare.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

lucrează __ _________
lui pe suprafețele' ce vor fi semă
nate în primăvară. Multe unități a- 
gricole însămînțează culturile din 
prima urgență, O imagine a acestor 
eforturi oferă mecanizatorii și coo
peratorii din Ianca. Aici, întreaga 
suprafață de 950 ha cu grîu a fost 
controlată periodic, tarla cu tarla, 
administrîndu-se doze 
de îngrășăminte azo- 
toase în raport cu sta
rea fiecărei parcele și 
porțiuni de teren. Co
operatorii și-au con
centrat eforturile la 
transportul gunoiului 
crare care continuă fără întrerupere. 
Pînă acum au fost duse la cîmp 
peste 6 000 tone de îngrășăminte 
organice. După cum ne spunea 
președintele cooperativei, tov. Fătu 
Șocariceanu, în aceste zile, me
canizatorii lucrează cu toate mij
loacele mecanice la discuirea șl 
grăparea terenului pentru culturile 
de primăvară, urmărindu-se cu 
maximă atenție calitatea lucrărilor.

Una din preocupările specialiștilor 
agricoli brăileni este adaptarea teh
nologiilor fiecărei culturi la condi
țiile locale specifice din fiecare 
unitate agricolă. O asemenea preo
cupare am întîlnit, de pildă, la coo
perativa agricolă „Grivița roșie" 
djn însurățel. Aici, pentru mărunți- 
rea și nivelarea concomitentă a ară
turilor de toamnă, la aceeași trecere 
a tractorului, mecanizatorii lucrează 
cu agregate de 
Pînă acum au fost 
semănat peste 200 
parte au și fost 
mazăre și borceag.

diferențiate

Primăvara, volumul cel mal mare 
de lucrări este efectuat de meca
nizatori, Pe o bună parte din cele 
17 000 ha aparținînd celor 8 coope
rative agricole din raza S.M.A. 
„1 Mai" Brăila, sute de mecanizatori 
lucrează din zori pînă în noapte. 
Zilnic, mecanizatorii 
grăpează terenurile 
agricole din 
unde este pe

BRAILA
de grajd, lu-

dlscuri și grape., 
pregătite pentru 
ha, din care o 

însămînțate cu

în
discuiesc ți 

cooperativelor 
Tichilești, Chișcanl, 

terminate semănatul 
mazării și borceagu- 
lui. „în alte coopera
tive — spunea 
Gheorghe Radu, 
rectorul stațiunii 
pentru pregătirea 

tulul germinativ la cel mai 
nivel calitativ posibil, acolo unde 
arăturile sînt bolovănoase s-a 
trecut la efectuarea , unor lucrări 
de tăvălugii, discuit, grăpat. Așa se 
lucrează, de exemplu, pe terenurile 
cooperativelor agricole din Vădeni, 
Scorțaru Vechi ț.a.“,

O amplă mobilizare de forțe se 
remarcă în Insula Mare a Brăilei, 
unde, în această primăvară, vor fi 
insămînțate peste 33 000 ha cu po
rumb ți 9 000 ha cu soia. Cei 1 000 
de mecanizatori, mecanici și 
specialiștii celor 43 de ferme ale 
I.A.S. de aici s-au pregătit cu minu
țiozitate pentru actuala campanie. 
Pînă acum au fost discuite și gră- 
pate peste 2 000 ha, iar lucrările se 
intensifică de la o zi la alta. Direc
torul acestei mari unități a agricul
turii de stat, ing. Ioan Vlad, aflat 
permanent în mijlocul mecanizato
rilor, e preocupat de calitatea lu
crărilor pentru pregătirea unul pat 
germinativ bun.

pa- 
bun

C. BORDEIANU
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VluiA TOVARĂȘULUI MiCOLĂE CEAUȘESCU ÎN IRAK

La solemnitatea înmînârii cheii de aur a orașului Bagdad

La coborîrea din avion

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

„Frate și tovarășe,
Bagdadul vă salută!11

NICOLAE CEAUȘESCU
h Tovarășul Aziz Mohamed, prim-secretar 

al C. C. al Partidului Comunist Irakian
Ovații furtunoase, aclamații și urale pe străzile capitalei 

irakiene la adresa șefului statului român
Cea de-a doua zi a prezenței pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu in Irak 
a prilejuit, in cursul dimineții, un 
contacț. direct, nemijlocit, cu capi
tala sa, Bagdadul, ca oraș păstrător 
al vestigiilor unei străvechi culturi 
și civilizații, oraș în plină dezvol
tare modernă. x

De la reședința rezervată șefului 
statului român, coloana mașinilor 
oficiale trece peste unul din cele 
șase poduri ce unesc cele două ma
luri ale fluviului Tigru, poposind la 
Muzeul irakian, unul din așezămin- 
tele de cultură ce adăpostesc cele 
mai valoroase vestigii ale istoriei 
popoarelor ce au locuit, de-a lungul 
secolelor, în regiunea situată între 
Tigru și Eufrat.

La intrarea în muzeu, un grup de 
tineri și tinere fac o entuziastă pri
mire șefului statului român, mani- 
festindu-și bucuria față de prezența 
sa în capitala Irakului. Pe o pînză 
desfășurată sînt scrise cuvintele : 
„Unitate, prietenie, socialism".

în acest muzeu se află peste 50 000 
de exponate de o inestimabilă va
loare, infățișînd cea mai îndepărta
tă perioadă a istoriei, culturii și ci
vilizației arabo-islamice. în șase săli 
spațioase ale modernei clădiri a 
muzeului sînt păstrate mărturii ale 
culturilor preistorică, sumeriană, ba
biloniană, asiriană, hatran și isla
mică. Celebra harpă de aur sume
riană, un cap de rege akkadian, nu
meroasele sculpturi și celelalte ex
ponate fac din acest muzeu una din
tre cele mai importante colecții de 
antichități ce redau nivelul înalt de 
îndemînare și creație al celor care 
le-au făurit.

Aici se află expus și celebrul „Cod 
Ilamurabi".

în sălile muzeului, cîțiva specia
liști, între care Abdul Ilah Al Harak, 
directorul muzeului, prezintă princi
palele exponate. La încheierea vizi
tei, președintele Nicolae Ceaușescu 
scrie în Cartea de onoare : „Apre
ciez preocupările și rezultatele spe

cialiștilor și istoricilor, care asigură 
păstrarea și punerea in valoare a 
unor monumente și piese rămase de 
la civilizațiile ce s-au succedat pe 
pămîntul 'Irakului de azi. Le doresc 
ca cercetările lor să fie încununate 
de noi succese".

La ieșirea din muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este intîmpinat 
de numeroși cetățeni ai orașului, 
care ovaționează îndelung.

Bulevardul Harun Al Rașid este 
un adevărat „centru vital" al capi
talei, de-a lungul său, pe distanța 
de aproape doi kilometri aflîndu-se 
principalele instituții, numeroase 
magazine, precum și atelierele ves- 
tiților meșteșugari, creatori ai unor 
obiecte de o mare frumusețe. Co
loana de mașini se oprește la 
începutul bulevardului ; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu coboară din ma
șină, pornind pe jos, printre cetă
țeni. Citeva momente numai — și 
vestea se răspîndește cu iuțeala ful
gerului. Aplauzele, uralele și ovațiile 
se amplifică. De la balcoanele clă
dirilor, de la ferestrele instituțiilor 
și ale locuințelor, cetățenii își u- 
nesc glasurile cu cele ale mulțimii 
aflate în stradă. Din lo-c în loc, oa
menii se urcă pe balustrada de me
tal de la marginea trotuarului, scan- 
dind : „Trăiască Ceaușescu, trăiască 
România „Bagdadul te salută, 
frate și tovarășe președinte t‘.

Am văzut magazine golindu-se în 
citeva clipe, cumpărători ’ și vinză- 
tori venind împreună să-1 salute pe 
șeful statului român. Tovarășul 
Ceaușescu răspunde cu căldură și 
prietenie manifestărilor spontane ale 
cetățenilor. La un moment dat, se 
desprinde din mulțime un tînăr care 
se apropie de tovarășul Ceaușescu și 
îl îmbrățișează.

Ajuns în fața atelierului unui 
meșteșugar, tovarășul Ceaușescu se 
oprește, intră în mica încăpere și, 
cercetind operele acestuia, cumpără 
o stampă prezentînd Bagdadul vechi. 
La ieșire este înconjurat de oameni 

care îi string mina, il aplaudă cu 
căldură.

Sînt manifestări emoționante, de 
neuitat, care vin parcă să ilustreze 
cuvintele rostite cu o zi înainte de 
tovarășul Ceaușescu, cînd i s-a în- 
minat cheia de aur a orașului : 
„Sper că această cheie se va asemui 
cu cheia din poveste și ne va ajuta 
să deschidem orice ușă — sigur, mă 
gîndesc la ușa prieteniei și frăției 
dintre popoarele noastre".

Stăruie încă ecoul aplauzelor și 
ovațiilor, cînd cortegiul oficial de 
mașini se îndreaptă spre sudul ora
șului, de-a lungul fluviului Tigru. 
Numele orașului Bagdad, fondat în 
anul 762, de califul Ăbbasiz Al-Man- 
sur, evocă atmosfera povestirilor din 
cele „1001 de nopți" ale Șehereza- 
dei, orașul devenind astăzi o adevă
rată metropolă a „păminturilor din
tre ape" (Mesopotamia). Locul stră
zilor înguste, specific medievale, este 
luat tot mai mult și mai ales după

Întîlniri
în cursul dimineții de miercuri, 

tovarășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a intil- 
nit cu Aii Ghanan, membru al con
ducerii naționale a Partidului Socia
list Arab Baas. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme ale dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două partide 
și s-a făcut un schimb de informații 
cu privire la activitatea Partidului 
Comunist Român și a Partidului So
cialist Arab Baas. De asemenea, to
varășul Cornel Burtică a avut con
vorbiri cu dr. Izzat Mustafa, minis
tru ad-interim la Ministerul Infor
mațiilor, membru al conducerii Fron
tului Național Progresist, abordîn- 
du-se, cu acest prilej,' probleme pri- 

revoluția de la 14 iulie 1958, care a 
înlăturat monarhia, de o structură 
edilitară și aTMtectdfiică în card se 
îmbină într-o manieră caracteristică 
atmosfera de odinioară cu cea de 
astăzi.

Tabloul acesta continuă pînă către 
extremitatea sudică a orașului, unde 
se profilează celebrul mausoleu și 
templu sacru, Al-Kadhameyah, pe 
arterele principale în Piața Libertății, 
unde se înalță impunătorul Monu
ment al eliberării, realizat de cele
brul sculptor irakian Joad Selim.

După vizitarea acestui oraș, situat 
în inima Orientului Mijlociu, corte
giul oficial se îndreaptă spre reședin
ța rezervată șefului statului român.

Relatarea vizitei:
Ion MAHGINEANU 
Mircea MOARCÂȘ 
Flarea ȚU1U
Foto : Radu Cristescu

de lucru
vind colaborarea în domeniul presei 
și televiziunii.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pur
tat convorbiri cu Taher Al Jadraoui, 
ministrul industriei, și Izzat Al 
Douri, ministrul agriculturii și refor- 

, mei agrare, în legătură cu colabo
rarea economică dintre cele două țări 
și extinderea acesteia.

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, și Hisham Al-Shawi, 
ministru ad-interim al afacerilor ex
terne, au abordat, în cadrul întîlni- 
rii lor de lucru, probleme ale rela
țiilor dintre cele două țări, făcînd 
un tur de orizont asupra unor pro
bleme internaționale.

Miercuri Ia amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, la reședința sa din Bagdad, pe 
Aziz Mohamed, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Irakian. Acesta a fost înso
țit de Abdul Razzak Al-Saffi, mem
bru al C.C. al Partidului Comunist 
Irakian, redactor-șef al ziarului 
„Tarik Al-Shaab", și de Kahim 
Ajima, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist Irakian.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Salutindu-1 cu deosebită cordiali
tate pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îmbrățișîndu-1, tovarășul Aziz Mo
hamed a transmis secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
în numele Comitetului Central al ' 
Partidului Comunist Irakian, al Bi
roului Politic, al tuturor comuniști

s Habib Mohammed Kerim, secretar general
al Partidului Democratic al Kurdistanului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, în cursul după- 
amiezii de miercuri, la reședința sa 
din Bagdad, pe Habib Mohammed 
Kerim, secretar general al Partidului 
Democratic al Kurdistanului, însoțit 
de Dara Tawfik, membru al Comitetu
lui Central al partidului, redactor- 
șef al cotidianului de limba arabă 
„Al-Taakhi“.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 

lor irakieni, un călduros mesaj de 
salut. El a relevat . că Partidul Co
munist Irakian se bucură de prezen
ța în Irak a conducătorului partidu
lui și statului român, fiind pe de
plin convins că vizita oficială pe 
care o întreprinde deschide noi per
spective dezvoltării relațiilor, adîn- 
cirii prieteniei dintre cele două țâri 
și popoare. Primul secretar al C.C. 
al P.C. Irakian a salutat și apreciat 
pozitiv activitatea Partidului Comu
nist Român, a Republicii Socialiste 
România, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru reglementarea si
tuației din Orientul Mijlociu, subli
niind că actuala sa vizită în unele 
țări arabe constituie un aport de 
seamă la cauza păcii în această par
te a lumii.

Mulțumind pentru aprecierile Ia 
adresa sa, a partidului și poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis conducerii Partidului Co
munist Irakian, tuturor membrilor 
partidului salutul cald, tovărășesc, 
al Partidului Comunist Român, al

Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Secretarul general al Partidului 
Democratic al Kurdistanului a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros din partea condu
cerii partidului, a președintelui său, 
Mustafa Al-Barzani. El a apreciat 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca avînd o mare importanță, contri
buind în mod practic, concret, la în
tărirea legăturilor prietenești dintre 
Irak și România, dintre poporul 
irakian și poporul român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis conducerii 

său personal, al întregului popor 
român, exprimind dorința dezvoltă
rii, în continuare, a , relațiilor de 
prietenie dintre cele două partide, 
în folosul popoarelor român și ira
kian.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a apreciat rezulța- 

" tele obținute de Partidul' Comunist 
Irakian în creșterea rindurilor sale, 
a prestigiului și influenței în rîndul 
maselor, adresînd urarea de noi suc
cese în lupta pentru propășirea po
porului irakian.

A fost exprimată dorința comună 
de a dezvolta relațiile dintre cele 
două partide, de a lărgi și intensi
fica schimburile de păreri și expe
riență, întărind solidaritatea mili
tantă în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolonialis- 
mului, pentru întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a forțelor 
progresiste de pretutindeni.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at* 
mosferă caldă, tovărășească.

Partidului Democratic al Kurdistanu- 
lui, președintelui partidului, tovarășul 
Mustafa Al-BarZani, salutul său 
cordial, al întregului popor român.

In cadrul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru relațiile bune din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Democratic al Kurdistanului, 
dorința de a le dezvolta, în cadrul 
colaborării multilaterale româno- 
irakiene, pentru întărirea și adin- 
cirea prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

„Ca urmare a vizitei, relațiile 
româno-irakiene vor cunoaște 

un nou avint“
REVISTA PRESEI IRAKIENE
Ziarele, radioul și televiziunea 

din Bagdad prezintă, prin interme
diul reportajelor, articolelor și co
mentariilor, al imaginilor filmate vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Irak, scoțind in evidență faptul 
că ea reprezintă un, eveniment de 
cea mai mare importanță pentru 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două țări și popoare.

Ziarul „AL GIUMHURIA“ pu
blică un amplu reportaj despre 
prima zi a vizitei șefului statului 
român in capitala irakiană, subli
niind bucuria cu care cetățenii 
Bagdadului l-au intîmpinat pe oas
petele lor de onoare.

La rindul său, ziarul „AL-THA- 
WRA" pune accent pe interesul viu 
cu care Irakul a primit vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu. In
tr-un articol intitulat „România pe 
drumul construcției", însoțit de fo
tografia conducătorului partidului 
și statului nostru, este prezentat 
tabloul realizărilor impresionante 
ale poporului român, sub condu

cerea partidului, în anii socialis
mului. Articolul se referă la prin
cipiile politicii externe promovate 
de țara noastră, afirmînd că ea 
„se bucură de prestigiu și influență 
pe plan internațional". In conti
nuare se arată că intre România și 
Irak s-au statornicit relații de co
laborare reciproc avantajoase, rela
ții „care vor cunoaște un nou avînt 
în urma vizitei tovarășului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu".

Ziarul „TARIK AL SHAAB" re
latează, in reportajul consacrat so
sirii, că, după Libia, Liban și Siria, 
prezența în Irak a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu confirmă bunele 
relații dintre România și aceste 
țări.

Radioul și televiziunea au trans
mis in direct ceremonia sosirii ofi
ciale, iar in cadrul jurnalelor au 
prezentat reportaje și relatări des
pre fiecare moment al vizitei, re- 
dînd și cuvintul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la festivitatea decernării 
cheii de aur a orașului.

Un omagiu adus celor căzuți in lupto pentru libertatea și independența 
£e trece in revistă garda de onoare Irakului
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! FAPTUL 
'DIVERS
| Totul,

„Secretul" succesului manifestărilor educative

STILUL DE MUNCĂ
AL ACTIVISTULUI CULTURAL

| pentru
un surîs!

Un caz ieșit din comun : încă 
Ide la naștere, micuța Elena-Pia 

din Deva, din cauza unei mal
formații bucale, era sortită unui 
iminent deces prin inaniție. 
Părinții erau disperați. Medicii 
— în alertă. $i, încă din prima 
ei zi de viață, patru medici din 
Deva — H. Magheru, D. Trifoi, 
Doina Bena și V. Sebeșan — 
au vegheat, cu rîndul, la căpă- 
tîiul ei. Cei patru au fost asis
tați și ajutați îndeaproape de 
prof. dr. docent Valerian Po
pescu și dr. Dan Vasiliu din 
București, care au încercat im
posibilul prin tot felul de tra
tamente și riscante intervenții 
chirurgicale. In sfîrșit, după doi 
ani, micuța Elena-Pia este 
acum o fetiță ca toate fetițele. 
Pe fața ei a înflorit primul su
rîs. Un surîs ca al tuturor co
piilor. Frumos ca ei, ca primă
vara...

Furiosul din 
clopotniță

După ce a mai dat un păhă
rel de dușcă, Nicolae Mocanu 
din comuna Țintești (Buzău) 
și-a adus, netam-nesam, amin
te că vecinul său, Gh. Lazăr, ii 
datorează niște bani pentru niș
te rumeguș. S-a dus glonț in 
curtea vecinului și, căutind gil- 
ceava cu luminarea (mai ales 
că era și întuneric), s-au luat 
la bătaie. Văzind insă că forțe
le vecinultfi sint „superioare", 
N.M. a părăsit timpul ostilități
lor, cocoțindu-se in clopotnița 
satului. Si, nici una, nici două, 
a început si tragă clopotele, a- 
larmind și trezind, in miez de 
noapte, tot satul. Odată cu să
tenii s-au trezit însă si lucrăto
rii postului de miliție, care 
i-au aplicat pe loc o amendă 
„pentru tulburarea liniștii pu
blice". Acum, N.M. fluieră a 
pagubă', in surdină.

De gustibus
Restaurantul „Bulevard" din 

Sibiu. O comisie special con
stituită avizează că R.L. „e o 
cîntăreață plină de tempera
ment și cu voce modernă" 
(sic !). Calificativul — „foarte 
bine". Foarte bun calificativul, 
foarte costisitoare reclama și 
foarte fidel redăm și noi numai 
două „mostre" (că pe altele nu 
le suportă, hîrtia) de texte „cîn- 
tate" de R.L., mai ales pe la 
mese : „Să-ți zic una mai 
focoasă, să-ți iau banii de 
pe masă". Și : „Ești urît sau 
ești drăguț, eu nu vreau decît 
bănuți"... Sesizînd O.J.T. Sibiu, 
ni s-a răspuns : „Aveți drep
tate, R.L. nu va mai cînta la 
„Bulevard". Ieri, miercuri, stu
poare : aflăm că aceeași R.L. 
va cînta la „împăratul Romani
lor". Adică la cel mai măre 
restaurant din județ 1 O să iasă 
cu... muzică 1

I — Caz unic ?
| — O fi, dar
| trist...
• 11 cheamă P. Ariton. Este de
Ifel din Mihoveni — Suceava.

Are la activ 25 de condamnări.

Toate pentru furt. Si acum, ul- 
Itima, la fel : a încercat să sus

tragă o pereche de pantofi din- 
tr-un magazin. Coincidență : in 

’ ziua cind a avut loc procesul și 
Ia fost condamnat împlinea 62

de ani. Vlrsta pensionării. Nu
mai că el, P. Ariton, n-a mun- 

Icit, in toată viața lui, decit 8
luni de zile. Tot 8 luni — încă 
o coincidență ! — a luat și la 
ultima condamnare. Iar din cei 

162 de ani, 34 i-a petrecut „a-
colo" unde s-a întors din nou...

I Un tractor
i gătit
i de nuntă
IDe la ferma nr. 9 a I.A.S.

Mangalia a fost semnalată o I ciudată dispariție a unui trac
tor cu remorcă. Paznicul se 
jura că „n-a văzut, n-a auzit", 
ceilalți tractoriști înălțau din I umeri, iar șeful fermei se zba
tea ca un leu în cușcă. Nimă
nui însă nu i-a dat prin cap să 

Ivadă și ce tractorist lipsește.
Și nu era altul decît R. Arsene, 
care transformase tractorul in I autobuz și, gătit cu ștergare și
ghirlande, se fălea cu el la o 
nuntă în Pecineaga. Și fiind 
vorba de nuntă, cînd R.A. și-a I făcut apariția, s-a lăsat cu...
cîntec. Șl, tot ca la nuntă, ur
mează și strigarea „darurilor".

Cred că nu greșesc cînd afirm că 
anul 1973 și începutul lui 1974 cons
tituie pentru Bihor, ca și pentru alte 
județe ale țării, perioade de creștere 
a eforturilor activului cultural pentru 
cunoașterea cerințelor, îmbunătățirea 
conținutului și lărgirea sferei de cu
prindere a populației sub influența 
acțiunii cultural-educative. Amintesc 
în acest sens acțiunile întreprinse 
pentru legarea tot mai strînsă a 
vieții culturale de sarcinile ce stau 
în fața oamenilor muncii prin lărgi
rea și extinderea preocupărilor de 
cercetare socio-culturală. Ele privesc 
pătrunderea și lectura cărții în me
diile sociale ale economiei, posibili
tățile și cerințele de cuprindere a 
maselor în sfera activității de răs
pîndire a cunoștințelor științifice, 
dezvoltarea învățămîntului popular 
prin universități, stimularea mișcării 
artistice de amatori. Aceste acțiuni 
au multiplicat manifestările cultu
rale de masă și au angajat un mare 
număr de intelectuali și specialiști 
din diverse domenii în dialogul cu 
oamenii. Dar cel mai important lu
cru realizat este atmosfera nouă 
care a început să domine activitatea 
cultural-educativă.

înțelegînd răspunderea ce o au 
pentru orientarea și conducerea în
tregii activități politice și cultural- 
educative, multe organe orășenești 
și comunale de partid, preocupin- 
du-se competent și sistematic de 
instituțiile de cultură, au analizat 
periodic activitatea acestora, au sta
bilit măsuri concrete, imprimîndu-le 
nota dominantă de activitate de par
tid. Privind însă cu discernămînt 
critic întreaga activitate a instituții
lor cultural-educative, trebuie să 
subliniem că ea este încă, în unele 
localități, în special din mediul ru
ral, dominată de improvizație, se 
desfășoară sub Impulsul unor inspi
rații de moment, care sărăcesc con
ținutul, îi diminuează posibilitățile 
de influențare.

Există documente și hotărîri de 
partid și de stat care stabilesc di
recții și orientări foarte clare acestei 
activități. Există un cadru organiza
toric adecvat : directorii caselor de 
cultură și căminelor culturale sînt 
și locțiitori ai secretarului comitetu
lui de partid. Dispunem de o bază 
materială corespunzătoare și fonduri 
importante alocate, anual, din buge
tul statului. Și totuși, ceea ce carac
terizează încă activitatea unor că
mine culturale și case de cultură este 
departe de a se încadra cerințelor 
actuale. Pe bună dreptate se pune 
întrebarea : de ce 7 Care sînt cauzele 
unor asemenea stări de lucruri 7 Șl 
cum pot fi depășite ele 7

Sigur, răspunsuri se pot da foarte 
multe ; se pot da și sfaturi practice. 
Dar nu de acestea ducem lipsă. Per
sonal consider că trebuie examinat 
stilul de muncă cu oamenii, promo
varea și generalizarea practicilor de 
natură să stimuleze și să dinamizeze 
activitatea celor ce lucrează in acest 
domeniu.

In activitatea pe care o desfășor 
am un contact permanent cu secre
tari ai comitetelor orășenești și co
munale de partid, cu locțiitori ai 
acestora (directori ai caselor de cul
tură și căminelor culturale). Am re
ținut din relatările lor că întîmpină 
greutăți în mobilizarea maselor la 
diverse acțiuni, că pierd mult timp 
în ședințe interminabile. De altfel, 
chiar într-un articol- publicat de cu- 
rînd în „Scinteia", activiști culturali 
de la sate invocau o acută lipsă de 
timp, încercau să justifice slaba via
ță spirituală a comunei prin obliga
țiile ce le reveneau în afara celor 
strict culturale.

Fără îndoială, explicații adevărate. 
Lipsa de timp reprezintă de multe 
ori un handicap pentru directorii de 
cămin cultural. Dar un handicap pe 
care singuri și-l creează. O stare de 
fapt generată nu de un volum ex
cesiv, „supraomenesc" de probleme, 
ci de un stil de muncă defectuos, de 
o înțelegere greșită a felului cum 
trebuie rezolvate diversele sarcini cu 
care sînt confruntați în mod obiectiv.

O primă categorie de situații sint 
cele cînd, cu totul nejustificat, loc-

țiitorii secretarilor de partid din co
mune sint transformați în... secretari 
ai secretarilor. Am întîlnit nume
roase cazuri cînd ei sint trimiși în 
locul secretarului, primarului, une
ori chiar al președintelui C.A.P., la 
diverse ședințe și instructaje. La 
Borod, spre exemplu, fostul secretar 
al comitetului de partid îl transfor
mase pe locțiitorul său (directorul 
căminului cultural) într-un simplu 
funcționar care întocmea procesele 
verbale, informările, rapoartele. Dar 
viața culturală a comunei nu pu
tea bate pasul pe loc. Și directorul 
căminului, cum era și normal, își 
ocupa o bună parte din timp cu or
ganizarea unor acțiuni cultural-edu
cative, a unui program cît mai va
riat, „neglijînd" în schimb unele din 
sarcinile administrative pe care le

puncte 
de vedere

primise. Rezultatul : s-a propus 
schimbarea lui din funcție. Bineîn
țeles, intervenția organelor județene 
a repus lucrurile la punct.

Asemenea concepții și practici nu 
sint menite să stimuleze o activitate 
vie, un climat favorabil de muncă 
și respect reciproc. Ele duc la igno
rarea principiilor muncii colective, 
la înlocuirea activității de educație 
cu măsuri administrative. In multe 
asemenea situații se uită că locțiito
rii secretarilor coinitetelor de partid 
sînt și conducătorii unor instituții 
culturale (case de cultură, cămine 
culturale), că aceștia în majoritatea 
lor sînt cadre didactice, pregătiți 
prin eforturi și importante cheltuieli 
pentru munca de instrucție și educa
ție și că de aceea este mai util din 
toate punctele de vedere ca ei să 
facă muncă de educație, activitate 
cultural-educativă, să gindească și 
să conceapă acțiuni politico-educati
ve în sprijinul sarcinilor economice 
și nu să participe la „n“ ședințe, 
unde Se discută lucruri care-i privesc 
direct pe inginerul agronom, medi
cul veterinar sau brigadierul din 
C.A.P.

Astfel de cazuri probează că ceea 
ce grevează asupra unei activități 
rodnice a directorilor de cămine cul
turale, a unei optime finalizări a 
eforturilor lor, poate fi identificat in 
stilul propriu de muncă. Dispunem 
în sprijinul acestor afirmații și de o 
altă categorie de exemple : cele care 
demonstrează necesitatea unei cola
borări strinse intre toate organele 
comunale și, mai ales, intre secre-

tarul comitetului de partid și locții
torul său, director al căminului. O 
unitate de vederi și de acțiune — 
iată elementarul „secret" al succesu
lui. Secret care se pare că nu era 
cunoscut la Ineul de Criș. Aici, în- 
tr-una din zile, directorul căminului, 
cu sprijinul comisiei județene > de 
răspîndire a cunoștințelor științifice, 
stabilise un bogat și interesant pro
gram. Și iată că, deodată, se comu
nică anularea tuturor. Motivul ? Se
cretarul comitetului comunal de par
tid convocase o... ședință. Iar o șe
dință era, în concepția sa, mai im
portantă decît o după-amiază cultu
rală de care ar fi beneficiat întreaga 
comună. In asemenea cazuri se uită 
că instituțiile culturale (căminul 
cultural, biblioteca, cinematograful, 
casa de cultură) sînt instrumente 
prin intermediul cărora organul lo
cal de partid este chemat să-și rea
lizeze sarcinile privind educația so
cialistă a locuitorilor ; se uită că 
activitatea acestor instituții face 
parte integrantă din programul de 
dezvoltare economico-socială și cul
turală al comunei ; se uită că rezol
varea pe un plan superior a tuturor 
sarcinilor economico-sociale este 
condiționată de dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor, sarcină la 
îndeplinirea căreia contribuția așeză
mintelor culturale este de prim rang.

Există în satele noastre un număr 
mare de intelectuali, profesori, me
dici, ingineri ; mulți dintre ei mem
bri de partid, bine pregătiți politic 
și profesional. Depinde numai de 
organul local de partid ca să-i atragă 
și să le acorde răspunderi în munca 
vie și concretă. Pentru aceasta se 
impune ca membrii organelor locale 
de partid să fie prezenți în viața 
cotidiană a satului, impunîndu-și 
autoritatea nu doar prin funcția ce 
o ocupă, ci și prin capacitățile 
politice, organizatorice, profesionale 
de care dispun. Locul secretarului de 
partid și al locțiitorului (directorul 
de cămin cultural) este în mijlocul 
oamenilor, la acțiuni, în bibliotecă, 
în sala de spectacole, în club, in 
laborator nu ca invitați, ci ca pe
dagogi, coordonatori ai acestei acti
vități.

Iată cîteva din răspunsurile
după propriile mele opinii, pot oferi 
soluții întrebărilor noastre și care, 
sînt convins, pot stimula activitatea 
cultural-educativă în direcția crește
rii gradului și puterii ei de influen
țare.

în „Triumful rațiunii" 
(editura „Eminescu"), scrii
torul Zaharia Stancu adu
nă laolaltă articole publi
cate în presa cotidiană și 
literară pe parcursul a mai 
puțin de doi ani de zile, 
între 12 iunie 1971 și 25 ia
nuarie 1973. 
social-politice 
care rețin atenția scriitoru
lui ne sînt îndeobște cu
noscute, apropiate. Și, to
tuși, deși apărute la puțină 
vreme de la aceste eveni
mente, articolele semnate 
de Zaharia Stancu au aerul 
unui document politic și 
estetic, al unei veritabile 
profesiuni de credință. Pen
tru că, indiferent de mobilul 
care declanșează resorturile 
meditației sau ale atitudinii 
civice, totul vizează desti
nul și funcția artei, respon
sabilitățile moral-politice și 
estetice ale făuritorului de 
frumos. Cel ce s-a impus 
în publicistica dintre cele 
două făzboaie ca un temut 
și viguros pamfletar — 
așa ,cum o atestă căr
țile Cefe de taur și Sarea 
e dulce — aduce prin acest 
volum de articole, multe 
dintre ele publicate în pa
ginile „Scînteii", dovada u- 
nei impresionante profe
siuni de credință.

A fi scriitor înseamnă a 
fi cu timpul tău, a-i sluji 
ideile cele mai cutezătoa
re, progresiste — este una 
din convingerile aflate în
totdeauna la temelia operei 
lui Zaharia Stancu. Con
vingere ce străbate și a- 
ceastă culegere de pu
blicistică, fie că e vor
ba de o cuvîntare ros
tită la Plenara C.C. din 
3—5 noiembrie ori la Con
ferința Națională a parti
dului, la conferința scriito
rilor sau la aniversarea re
vistei „Contemporanul", fie 
de o însemnare străbătută 
puternic de ritmurile con
fesiunii. Consecvent cu 
sine, autorul își va îndrepta 
în permanență privirile spre 
popor, către prețuirea că
ruia trebuie să aspire orice 
creator autentic.

Evitînd divagațiile super
flue, 
ce pot 
mă la 
ideii, 
piale, 
opinii

Evenimentele 
aniversare,

la raporturile dintre forma 
și conținutul operei.

„...Nu poate fi mai mare 
satisfacție pentru un scrii
tor adevărat decît aceea de 
a fi transmis celor mulți, 
pe înțelesul lor, frîntura de 
viață pe care talentul său 
a adunat-o in pagini de 
carte" : „Căci ce sens ar 
mai avea scrisul literar și 
noțiunea de scriitor dacă 
el, scriitorul, ar ocoli dia
logul permanent și mereu 
viu cu cititorii săi" ; „Toți 
marii scriitori, de Ia noi ca 
și de oriunde, au scris șl 
scriu pentru semenii lor" 
— sînt cîteva adevăruri 
clar formulate de scriitor 
în articolul „Despre clari-

am 'numi spiritul său par
ticipativ, de pledoarie ar
dentă pentru traducerea în 
faptă artistică a unor im
perative primordiale pe 
care partidul le aduce în 
atenția omului de artă. De 
aceea — în postură de pu
blicist — Zaharia Stancu 
nu va obosi să susțină că 
„problema principală a li
teraturii noastre este anco
rarea ei in realitățile româ
nești de astăzi, crearea u- 
nor opere din ce în ce mai 
valoroase care să ajute și 
mai mult mersul nostru 
înainte", promovarea unei 
literaturi care „nu se poate 
explica și înțelege decit in 
contextul istoriei poporului

CRONICA LITERARĂ

Zaharia STANCU

„TRIUMFUL
RAȚIUNII,,

care,

Prof. Ioan CHIRA 
președintele Comitetului 
de cultura șl educație soclalistâ 
al județului Bihor

nuanțările excesive 
duce în cele din ur- 
pierderea conturului 
a fermității princi- 

scriitorul formulează 
limpezi, străbătute 

perpetuu de aspirația către 
esențial, către fundamen
tal. Dacă răsfoim colecțiile 
presei din această perioa
dă vom observa că, în 
fapt, a simțit de datoria sa 
să-și exprime punctul de 
vedere, din perspectiva li
nei experiențe de viață mi
litantă și de scris angajat, 
cu privire la problemele cu 
care în plan politic sau li
terar ne confruntam la un 
moment dat. Astfel, vom 
întîlni opinii pătrunzătoare, 
neezitante cu privire la re
alism, la claritatea creației,

tate", fără teama de locul 
comun. Prin asemenea opi
nii judicioase, Zaharia Stan
cu înscrie un punct de ve
dere lucid, rațional, într-o 
mai vastă dezbatere în ca
drul căreia s-au auzit și 
vocile anemice ale unor 
„neînțeleși", autori ce cu 
vorbe multe și fără rost 
păreau a pune la îndoială
— cu „savantlîc lingvistic"
— una din evidențele ori
cărei culturi. In acest fel, 
Zaharia Stancu, fără a o 
declara explicit, se află în
tr-o continuă și categorică 
polemică cu tot ce ar putea 
abate creația de la rosturile 
ei fundamentale, conside- 
rînd, de aceea, potrivit să 
reformuleze răspicat idei 
ce ar putea părea la o pri
mă vedere de domeniul a- 
xiomei. ‘

Aceasta nu înseamnă că 
autorul nu este preocu
pat simultan și de exac
titatea, de caracterul su
plu al opiniilor. In a- 
celași articol, observînd 
cu îndreptățire : „claritatea 
expresiei e și claritatea 
gindirii, confuzia uneia c 
confuzia celeilalte", va 
nota, în continuare, că, de 
bună seamă, „claritatea nu 
se confundă cu vulgariza
rea expresiei și a gindirii".

O altă caracteristică a a- 
cestei cărți de publicistică 
am defini-o prin ceea ce

La Timișoara suride primăvara

| Dulce 
I și amar

După ce au făcut un popas 
Imai îndelung pe la bufetul din 

comună, Vasile și Toader Rus, 
din Apateu (Arad), au dat o I raită și pe la cofetărie. Să se 
mai... îndulcească. Numai câ 
prăjiturile li s-au părut amare, 
drept care au iscat un scandal 

Ide pomină. Degeaba au încercat 
să-i potolească cei din jur, cu... 
vorba dulce. Neavînd încotro, 

Ii-au înșfăcat pe amîndoi șl i-au 
dus la postul de miliție, dar și 
cu miliția au început să se 
„rățoiască". pînă au adormit I buștean. Dimineața, cînd s-au 
trezit, au implorat iertare : 
„Cum de-am putut să facem noi 

Iuna ca asta 7 Și de ce 7". Chiar 
așa : de ce ?

Rubrica redoctotd de

I Petre POPA
Gheorqhe DAVID

i *1 corespondenții „Scinteil”

Nimeni nu-șl închipuie 
că gestionarii există numai 
ca un apendice al socie
tății, doar așa, ca să aibă 
revizorii pe cine controla 
și umoriștii o temă perma
nentă de scheciuri și 
plete. Ei sînt necesari 
tru că cineva trebuie 
îndeplinească efectiv 
buțiile de strîngere, 
trare și redistribuire 
produsului social, să 
cute măsurile de adminis
trare a bunurilor și va
lorilor, să traducă în ges
turi practice principiile de 
repartiție. Știm, deci, că 
menirea lor e cit se poate 
de onorabilă și o tratăm 
cu toată atenția. Fiind deci 
importanți, ne întrebăm 
totuși după ce criterii se 
localizează necesitatea u- 
nei gestiuni sau alteia. E 
bine să avem mulți 7 E 
bine să avem puțini 7 Cîți, 
unde și cu ce rost să-i pla
săm 7

Rîndurlle ce urmează nu 
oferă rețete de manage
ment. întrebările au fost 
puse doar ca să ajungem 
cu ajutorul lor la tîlcul 
etic al problemei. Există, 
intr-adevăr, un substrat 
etic al oricărei măsuri de 
organizare științifică a acti
vității, format din înscrie
rea înspre progres a rezul
tatelor respectivei măsuri, 
din contribuția ei la conso
lidarea relațiilor de echi
tate ș.a.m.d. în domeniul 
enunțat, substratul etic este 
cu atît mai plin de interes 
cu cît clraulația și gos
podărirea valorilor implică 
și repartiția lor, adică unul 
din terenurile pe care se 
manifestă în mod funda
mental principiile eticii și 
echității socialiste.

La un foarte serios 
stitut de cercetări și 
iectări din subordinea 
nisterului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor exis
ta și există o magazie cen
trală de aparate, alte mij
loace fixe, cazarmament. 
scule, diferite obiecte de 
inventar, echipament de 
protecția muncii, material 
pentru bivuac, tot ce este

cu- 
pen- 

să 
atri- 
păs- 

ale 
exe-

in- 
pro- 
Ml-

necesar pentru pa topo
grafii, sondorii, proiectanții 

> institutului, zecile de sala- 
riați, dintre care multi cu 
activitate exclusiv de te
ren, să-și desfășoare acti
vitatea in condiții bune. 
Aveai nevoie de un teodo- 
lit, întocmeai un bon de 
materiale, ți-1 viza șeful 
direct, predai bonul la ma
gazie și ridicai obiectul. Pe 
baza bonului. Ia contabili
tate se operau cuvenitele 
înregistrări. La fel cu tîr- 
năcoapele, la fel cu fețele 
de pernă, la fel cu mătu-

ție a completării la zi a 
inventarelor personale.

Unul din acești călăreți 
fără cal sau gestionari fără 
gestiune (practic ei nu a- 
veau nici o magazie, nici 
un loc de depozitare) a 
fost și Petruș Ilieș Budai, 
încărcat cu răspunderea a 
peste două milioane de lei. 
Pe hirtie. Altfel nu veghea 
decît asupra cîtorva boarfe 
înghesuite sub o scară în 
așteptarea proceselor ver
bale de scădere.

In ochii tehnicienilor și 
muncitorilor acest om de-

a subiectlvlzat circulația 
diferitelor obiecte.

în anul .
centrală a primit pelerine 
de ploaie, comandă spe
cială pentru locurile de 
muncă. O dovadă a grijii 
față de cel care lucrează 
majoritatea timpului sub 
cerul liber. Din acestea, 
Petruș Budai a ridicat 162 
de mantale lungi care tre
buiau să ajungă și să pro
tejeze de intemperii pe 
muncitorii eșalonului topo
grafie. A distribuit 137, a- 
dicâ marea majoritate. Dar

1972, magazia

grăbeau să le cumpere. Dar 
nu asupra acestei anomalii 
ne oprim acum, ci asupra 
cauzei ei inițiale. Un post 
parazitar n-a putut gene
ra decit o activitate para
zitară, iar hrana acesteia 
au constituit-o drepturile 
oamenilor. Departe de a 
reprezenta garanții supli
mentare de corectitudine, 
veriga-fantomă mai mult a 
Încurcat posibilitățile de 
depistare și demascare la 
timp a celor eu porniri in
dividualiste.

Mergîndu-i afacerile

lâ

Fabula lucrului

rile, la fel cu mirele 
„Balla".

Sistemul era prea sim
plu și prea operativ ca să 
fie lăsat așa. E cunoscută 
predispoziția unor funcțio
nari de a crea verigi inter
mediare. în cadrul ei. la 
institutul cu pricina s-a 
hotărît crearea unui strat 
de sub-gestiuni. Niște 
„gestlunlțe", ca să spunem 
așa, pentru că erau ges
tiuni numai pe jumătate. 
Au fost instituiți un fel de 
gospodari ai fiecărui ate
lier. Numai prin interme
diul acestora urmau să se 
ridice cele necesare. Dova
da inutilității lor e faptul 
că, in lipsă de posturi co
respunzătoare. au fost in
vestiți ca gestionari de fapt 
salariați ce aveau cu totul 
alte meniri în schemă : un 
sondor, un tehnician 
zis cu repararea 
lor, 
să-i 
torii 
tate

așa 
aparate- 

inși mai liberi, care 
scutească pe calcula- 
serviciului contabili- 
de plicticoasa ocupa-

venise însă, peste noapte, 
un personaj important. 
Deși nu făcea decît oficiul 
să predea bonuri emise pe 
numele lui și să păstreze 
cartoanele cu evidența ma
terialelor aflate la anga
jați, salariatul interpus în
tre magazie șl beneficiarii 
ei era, prin noile lui atri
buții, cineva. De bunăvoin
ța lui depindea rezolvarea 
cu sau fără solicitudine a 
aprovizionării atelierului. 
Or, se știe, ocupantul unui 
post cu cit este mai inu
til, cu atît își dă mai mul
tă importanță, cu atît este 
mai șicanator pentru a 
crea o aparență de activi
tate. La I.C.P.L.R.P., com
plicarea circulației materia
lelor s-a făcut atît în dau
na posibilităților de con
trol asupra gospodăririi a- 
vutului obștesc, cit și în 
defavoarea aprovizionării 
fluente și echitabile a for
mațiilor de lucru. Ca orice 
verigă suplimentară, pseu- 
do-gestiunea nou inventată 
nu a înlesnit, ci a frînat și

cum ? Numai 23 de pele
rine au ajuns, în mod le
gal, la cei îndreptățiți. 
Alte 123 de mantale și 
scurte au fost scoase fără 
nici o rușine la mezat. 
Toți muncitorii atelierului 
aflaseră că „gestionarul" 
lor dispune de haine de 
ploaie la prețuri avantajoa
se (50—100 lei bucata), dar 
nici unul n-a știut, sau n-a 
avut curajul să spună, că 
acele haine li se cuveneau 
gratuit lor. In schimb, cei 
mai „Întreprinzători" s-au 
grăbit să cumpere cite 
două, trei, cinci și chiar 
mai multe bucăți și să le 
revîndă la prețuri de spe
culă prin piețe, în trenuri 
sau prin comunele de r ‘ 
gine.

Este dureros că un 
lectiv de peste o sută 
oameni a putut tolera 
certitudinea. E trist că 
acceptat explicațiile echi
voce despre pretinsele „ca
sări" ale respectivelor o- 
biecte, atît de „scoase din 
uz" îneît toți chilipirgiii se

ori-
co- 
de 
in- 
au

Metgîndu-i afacerile cil 
pelerinele, P. B. a procedat 
în același mod cu buteliile 
de aragaz. Primite pentru 
prepararea hranei calde a 
sondorilor și topografilor 
aflațl in tabere, buteliile 
au fost vîndute la prețuri 
exorbitante cui a vrut ma
gazinerul de pale. Unul 
dintre cumpărători, mulțu
mit de tîrg, s-a grăbit să 
mai cumpere o butelie și 
pentru finii de la țară.

Comodă pentru salariațil 
serviciului contabilitate, 
ficțiunea gestiunilor par
țiale s-a răsfrînt negativ 
asupra oamenilor antrenați 
nemijlocit în producție. De 
aceea matrapazlîcurile lui 
P. Budai nu pot fi anihi
late ca o Infracțiune oare
care și atît. Ele sînt o 
ție despre consecințele 
sibile ale unei măsuri 
organizare a activității 
suficient chibzuită, 
discutat destul de pe larg 
cu contabilul șef al insti
tutului, Grigore Brătilă, și 
rtu ne-a putut oferi nici o 
rațiune convingătoare pen
tru înființarea sub-gestiu- 
nilor. Acum se revine la 
vechea formă. Cam tîrziu... 
Excrescența șl-a produs e- 
fectele nedorite, atît pe pla
nul funcționalității, cît și 
în calitatea relațiilor dintre 
membrii colectivului de 
muncă. Pentru că, practic, 
orice acțiune are și un 
substrat moral, la care în
totdeauna trebuie reflectat, 
cu 
se

lec- 
po- 
de 
in- 

Am

multă seriozitate, cînd 
întreprinde ceva.

Sergiu ANDON

care a produs-o, care s-a 
exprimat prin ea", cu con
diția că „pentru a exprima 
o lume și o societate tot 
mai dezvoltate este nevoie 
de mijloace artistice tot 
mai subtile, tot mai bo
gate", numai astfel reali- 
zîndu-se o operă „militantă 
comunistă, intr-o epocă in 
care făurirea conștientă a 
unei noi societăți, a unui 
om nou și a unei țări noi 
e grija și sarcina întregului 
nostru popor, condus de 
partid".

Intr-un cuvînt, Triumful 
rațiunii este cartea unei 
credințe scriitoricești, ra
cordate intim la tradiția 
noastră spirituală, conso- 
nînd firesc cu însuși spiri
tul profund responsabil al 
epocii. Din acest punct de 
vedere 
dedicate 
sandri, ■ 
George Bacovia, Perpessi- 
cius ș.a. depășesc orizontu
rile unor simple evocări, 
autorul fiind, deopotrivă, 
preocupat atît de definirea 
expresivă a sensului adine 
al operei celor comentați, 
cit și de mesajul uman pe 
care-1 transmite generații
lor de azi și de mîine viața 
și activitatea lor civică. 
Este manifestă preocupa
rea pentru reconstituirea 
portretului moral, cetățe
nesc al marilor Înaintași,

și medalioanele 
lui Vasile Alec- 

Mihail Sadoveanu,

sugerîndu-se astfel una 
din supremele aspirații ale 
scriitorului român, aceea a 
identificării organice a 
faptelor vieții cu ideile 
operei. Vasile Alecsandri 
este, din această perspec
tivă, considerat autorul 
„ursit să pună (...) te
melia acelei literaturi me
nite să ajute poporul ro
mân în lupta pentru îm
plinirea tuturor năzuințelor 
sale de veacuri", „model 
de scriitor legat de popor 
și model de cetățean pro
gresist" î Bacovia, în exac
ta viziune a autorului căr
ții pe care o comentăm, a 
dat „o severă lecție de aus
teritate și modestie, atunci 
cînd trăia, și ne mai dă 
una și astăzi, cind el nu se 
mai află printre vii : să 
lăsăm timpului, cititorilor, 
criticii literare și istoriei 
literare să ne așeze nici 
mal sus, nici mai jos, ci 
tocmai acolo unde se cu
vine", fiind poetul care 
„n-a umblat după glorie, 
dar gloria a umblat după 
el", care poate „a întrupat 
in șubreda sa făptură poe
zia însăși" ; Mihail Sado
veanu „părea croit și clă
dit să trăiască la nesfîrșit" 
și „spunea că un scriitor 
cu cît este mai mare, cu 
atît este mai dator poporu
lui său, umanității, progre
sului, era modest și n-a 
cerut niciodată oamenilor 
mai mult decit aceștia pu
teau să-i dea" ; Perpessicius 
este văzut ca „un om de o 
rară distincție, de o rară 
delicatețe, de o 
țe și, în același 
rară modestie".

Deslușim și 
exemple sensul 
bllcisticii de originală ex
presie a lui Zaharia Stan
cu, scriitor ce se consideră, 
puternic implicat în viața 
cetății, aducînd elogii vi
brante partidului, secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ca
re-1 numește călăuzitor și 
prieten al oamenilor de 
artă, exprimîndu-și o vi
brantă adeziune la politica 
internă și externă a parti
dului nostru, în care vede 
marele triumf al rațiunii.

Avem în acest volum un 
document impresionant, 
expresia unei atitudini 
scriitoricești de înalt ci
vism, cartea unei credințe 
politice și estetice, ale că
rei idei, afirmații, formu
late nu odată cu lapida ri- 
tate, ca o sentință, se spri
jină ca niște capiteluri ne
cesare pe coloanele dorice 
ale operei. Ca publicist, 
urmînd o remarcabilă tra
diție (de care-și 
mele numeroși 
Zaharia Stancu 
trează încă o- 
cația de a rosti 
fundamentale, definitive. ■

rară noble- 
timp, de o
în aceste 

etic al pu-

leagă nu- 
scriitori), 
își ilus- 
dată vo- 
adevăruri

Nicolae DRAG O Ș
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Cererile de înscriere la concurs pot 
fi depuse pină la data de 19 martie 
1974 la inspectoratele școlare jude
țene în raza cărora se găsește uni
tatea școlară la care figurează pos
tul didactic vacant. Aceste cereri 
trebuie să fie însoțite de : copia le
galizată de pe actul de studii ; dove
zile referitoare la gradele didactice 
obținute și vechimea în învățămînt; 
memoriul de activitate ; copia de pe 
aprecierea anuală întocmită de con
ducerea unității școlare la care so
licitantul funcționează sau a func
ționat pînă la Întreruperea activită
ții didactice, cu viza respectivă din 
partea inspectoratului școlar jude
țean ; copia de pe buletinul de iden
titate din care să rezulte domiciliul 
stabil.

Concursul incepe in întreaga țară 
Ia data de 24 martie 1974, ora 9. El 
se va desfășura pe baza programelor 
pentru examenul de definitivare in 
învățămînt și va consta din două pro
be scrise : limba română (limba ma
ternă) și aritmetică — pentru învă
țători ; literatura pentru copii și lim
ba română (limba maternă) — pentru 
educatoare, precum și din aprecierea 
activității candidațiior. Posturile va
cante de educatoare și învățători sînt 
publicate în „TRIBUNA ȘCOLII" nr. 
131.

Posturile de educatoare și învăță
tori din localitățile în care nu se or
ganizează concurs vor fi comunicate 
ulterior spre a putea fi ocupate în 
perioada de numiri și transferări 
după următorul calendar : între 10 și 
30 martie — depunerea cererilor la 
inspectoratele 
între 31 martie 
varea cererilor 
mire de către 
județene.

Ministerul Educației și învățămîn- 
tului a elaborat recent, în conformi
tate cu Statutul personalului didac
tic, condițiile de transferare și nu
mire, pe bază de concurs, a învăță
torilor și educatoarelor în posturile 
vacante din unitățile școlare, aflate 
în orașe și municipii. Dreptul de 
participare la concurs se acordă 
educatoarelor și învățătorilor titulari 
definitivi, care au împlinit la data de 
1 septembrie 1974 cel puțin trei ani 
de activitate didactică in posturile in 
care funcționează. De acest drept 
beneficiază, de asemenea, educatoa
rele și învățătorii care au funcționat 
în învățămînt ca personal didactic 
titular definitiv, dar care au fost 
obligați, datorită unor motive obiec
tive pentru care au aprobarea Mi
nisterului Educației și Invățămîntu- 
lui sau a inspectoratelor școlare ju
dețene, să-și întrerupă activitatea di
dactică.

Educatoarele și învățătorii titulari 
definitivi care nu au cel puțin trei 
ani de activitate didactică in postul 
pe care funcționează pot cere înscrie
rea la concurs in condiții speciale: in 
cazul cînd funcționează intr-o loca
litate contraindicată pentru 
sănătății și, fiind suferinzi, 
posibilitate să.-și îngrijească 
tea (situație pe care trebuie 
vedească printr-un certificat 
de comisia medicală), sau 
cînd, funcționînd într-o altă localitate 
decît aceea în care domiciliază soțul 
(soția), solicită înscrierea la concurs 
spre a ocupa un post în localitatea in 
care domiciliază soțul (soția). In mu
nicipiile și centrele aglomerate pre
văzute de lege pot solicita înscrie
rea la concurs numai persoanele care 
îndeplinesc și condițiile prevăzute în 
normele legale privind stabilirea în 
aceste localități.

tv
PROGRAMUL I

starea 
nu au 
sănăta- 
s-o do- 
eliberat 

atunci

școlare județene ; 
și 10 aprilie — rezol- 
de transferare șl nu- 
inspectoratele școlare

teatre
16,00—17,00 Teleșcoală. « Științe

sociale (consultații). Crește
rea bunăstării materiale șl 
spirituale a întregului popor. 
Album istoric. Pintea Vitea
zul « Fizică. Oscilații și 
unde elastice (ciclu de con
sultații în sprijinul candida- 
ților la concursul de admite
re In invățămintul superior). 

17,30 Telex.
17,32 Curs de limbă germană. 
18,00 Teleglob : China în haine de 

lucru.
Universitatea TV. 
Film 
„George", 
prieten al lui George"» 
1001 de 
Telejurnal.
Seară pentru tineret. 
Publicitate.
Senza rete. Spectacol muzi- 
cal-distractiv realizat de Te
leviziunea italiană în sala 
Teatrului Mare din Napoli. 
Cu Milva, Nino Ferrer, Ma
rio Gangl șl Fausto Glgllano. 
24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radloteleviziunll. Di
rijor Mircea Basarab. Solist 
Achite Colassis (Elveția).

22,00 Telerama : In lumea filmu
lui de animație.

18.20
18,55

19,20
19.30
20,00
21,45
21,50

22,15

serial pentru. copii 
" Episodul „Noul

seri

• Opera română : Don Pasquale 
— 19.
«Teatrul de operetă : Voievodul 

ganilor — 19,38.
• Teatrul Național (sala mare) î 
Un fluture pe lampă — 19,30.
(sala Comedia) : Prizonierul din 
Manhattan — 20.
• Teatrul
— 20.
• Teatrul 
landra'- ' 
gureanu) : Casa de mode 
(sala din str. __ ____
douăsprezecea noapte — 20.
• Teatrul — ------ -- ‘ ‘ ‘
a mea I — 
o Teatrul 
Magheru) : 
19.30, (sala 
A Teatrul ___
Veritas — 19,30.
f> Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
nvizibtl - 9. (sala Studio din 

Piața Amzei) : Iancu Jianu — 16. 
A Teatrul „Tăndftricâ" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17, Nocturn-grup de 
dans contemporan — 21,30, (sala 
din str. Academiei) : Punguța cu 
doi bani — 17.
A Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema : — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19.30. (la Sala Palatu
lui) : Ritmurile tinereții — 19.30.A Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vaslleseu" : Siciliana — 
19,30.

de comedie : Preșul

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala din bd. Schitu Mă-

20, 
Alex. Sahia) : A

Mic : Philadelphia, ești 
19.30.
,.C. I. Nottara" (sala 
Hotelul astenicilor —

Studio) i Gaițele — 20 
Giuleștl : Simbătă la
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Interviul acordat de tovarășul Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Nicolae Ceaușescu
ziarului francez „Les Echos6*

(Urmare din pag. I)

pentru ambele părți, ele 
pe deplină egalitate, pe 
legislației din România, 
creează pe teritoriul ro- 
țările respective, cind se

avantajoase 
bazîndu-se 
respectarea 
cînd ele se 
mânesc, din 
constituie pe teritoriul altor state.

Desigur, urmărim ca societățile 
mixte — fie că funcționează în 
România, fie în alte țări — să desfă
șoare activități cu rezultate econo
mice și financiare cît mai bune, atit 
pentru noi, cit și pentru partenerii 
noștri.

ÎNTREBARE : Incepind cu 1 
ianuarie 1974, România benefi
ciază din partea țărilor Pieței 
comune de „preferințe vamale 
generalizate". Ce sperați să ob
țină economia românească prin 
aplicarea acestui sistem 1

într-adevăr, țările 
au acordat României, 
anul 1974, preferințe

RĂSPUNS: 
Pieței comune 
Incepind din 
vamale generalizate, deși se poate 
«pune că ele nu sînt chiar complet 
generalizate, deoarece pentru o se
rie de produse continuă Încă să se 
mențină vechile restricții. Am insis
tat pentru obținerea preferințelor va
male pornind de la necesitatea dez
voltării relațiilor României cil țările 
din Piața comună, pe baza principii
lor deplinei egalități și avantajului 
reciproc. ' Sperăm că acordarea 
acestora va înlesni pătrunderea 
produselor românești in țările 
Pieței comune in aceleași con
diții ca și produsele altor Sta
te ; fără îndoială, aceasta Va sti
mula extinderea colaborării și schim
burilor economice între țările noas
tre, permițînd deci României să im
porte mai mult din aceste țări.

RĂSPUNS : România acordă o a- 
tenție deosebită relațiilor cu țările 
așa-zisei „lumi a treia", cu țările 
care militează pentru dezvoltarea 
lor economico-socială independentă.

Actualmente, relațiile economice 
cu țările in curs de dezvoltare re
prezintă aproape 20 la sută din vo
lumul schimburilor economice inter
naționale ale României. Cu multe 
din aceste țări s-au pus bazele unor 
activități de cooperare economică in 
producție, prin crearea de societăți 
mixte, prin acordarea de asistență 
tehnică și alte forme de colaborare, 
menite să contribuie mult la dezvol
tarea industriei din aceste țări și deci 
să creeze condiții pentru extinderea 
colaborării dintre România și aceste 
state. îndeosebi, există o dezvoltare 
largă a cooperării în domeniile pe
trolier. minier, forestier, în agricul
tură, în industria materialelor de 
construcții și in alte sectoare. Toate 
acestea au, fără nici o îndoială, o 
mare Importanță economică pentru 
consolidarea independenței și suve
ranității statelor respective, pentru 
afirmarea pe plan internațional a 
unei politici noi de egalitate și res'- 
pect reciproc.

Dorim mult 
cu Franța să 
cît mai mare 
fi deosebit de 
cestei comisii 
țelegere corespunzătoare cu privire 
la cooperarea româno-franceză In 
terțe țări.

ca relațiile României 
cunoască o dezvoltare 
in viitor. Desigur, ar 
util dacă în cadrul a- 
s-ar ajunge la o în-

ÎNTREBARE : România acor
dă o mare importanță Conferin
ței asupra securității europene. 
Apreciați că va putea fi con
struit un nou cadru de coope
rare politici fi economică ? 
Cum Va acționa România pen
tru ca ideile acestei conferințe 
să se poată concretiza ?

că

ministru, aflat în străinătate, vă mulțumesc, 
poporului Australiei, pentru mesajul guvernu-

ÎNTREBARE : Comisia mixtă 
româno-franceză trebuie să se 
reunească în curind. Ce impor
tanță acordați sesiunii ? in ce 
direcții dorește România să o- 
rienteze lucrările acesteia ?

în absența primului
în numele guvernului și
lui dumneavoastră trimis cu ocazia Zilei Australie).

LANCE BARNARD
Prim-ministru ad-interim 

al Australiei

întoarcerea in Capitală a delegației
Uniunii Generale a Sindicatelor din România

R. P. POLONĂ

Monumentele noi
de la Plock

ÎNTREBARE : România a 0- 
eordat un loc important rela
țiilor cu țările „lumii â treia" 
(Africa, țările arabe. America 
Latină), cu care au fost semna
te numeroase acorduri. Ce re
prezintă ele pentru dezvoltarea 
României și ce sectoare vor 
beneficia mai mult In acest ca
dru 7

RĂSPUNS : Am menționat deja 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre România șt Franța. Aceste re
lații au cunoscut în ultimii ani o dez
voltare continuă, deși, după părerea 
mea, slnt încă multe posibilități în 
această direcție și puteam, chiar 
pînă acum, realiza ceva mai mult. 
Pornind de aici, apreciez că reuniu
nea Comisiei mixte româno-franceze 
poate avea un rol important în iden
tificarea citorva noi domenii do co
laborare, îndeosebi de cooperare în 
producție, ceea ce va da posibilitatea 
extinderii mai rapide a schimburilor 
economice dintre țările noastre, cu 
repercusiuni favorabile pentru dez
voltarea generală a colaborării știin
țifice, culturale și în alte sectoare 
de activitate.

RĂSPUNS : Este adevărat __ 
România a acordat și acordă o im
portanță deosebită înfăptuirii secu
rității pe continentul european. Por
nim de la faptul că trebuie realiza
te relații noi între statele acestui 
continent — care să asigure fiecărei 
națiuni o dezvoltare economico-so
cială corespunzătoare năzuințelor 
sale, că aceste relații să se bazeze 
pe respectul independenței, suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, pe an
gajamentul țărilor europene de a 
renunța la folosirea forței, la ame
nințarea cu forța sau alte forme de 
amestec in treburile altor state.

Desfășurarea de pînă acum a lu
crărilor conferinței ne dă temei să 
apreciem că sint create premisele 
inchelerii ei cu succes ; aceasta, fără 
nici o îndoială, va deschide calea 
extinderii cooperării economice, teh- 
nico-științifice și culturale între 
popoarele continentului și va tre
bui să ducă la înlăturarea unor se
rii de bariere și restricții. Toate a- 
cestea vor contribui la realizarea 
în practică a unei colaborări pe ba
ze noi, cu repercusiuni pozitive a- 
supra păcii în Europa, dar și asu
pra cooperării și păcii în întreaga 
lume.

în acest spirit, România partici
pă activ la negocierile de la Gene
va și este hotărîtă să colaboreze larg 
cu toate statele reprezentate pentru 
încheierea cu succes a acestei con
ferințe.

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a făcut o vizită in 
R. F. Germania, la invitația Uniunii 
Sindicatelor din această țară, pre
cum și o scurtă vizită în R. P. Un
gară, la invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor.

La sosire, tovarășul Mihai Dalea a 
fost salutat de tovarășii 
Petrescu, vicepreședinte, 
MUnteanu, secretar al 
Central al U.G.S.R., de 
sindicatelor.

Au fost de față, de asemenea, dr.

Erwin Wickert, ambasadorul R. F. 
Germania la București, și Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Ungare la 
București. (Agerpres)

Gheorghe 
și Larisa 
Consiliului 
activiști ai

Pregătiri pentru Festivalul
cintecului ostășesc

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Tur
cia, Turan Gtines, pentru felicitările 
transmise cu ocazia numirii sale în 
această funcție.

★
Cu ocazia celei de-a 56-a ani

versări a Forțelor Armate Sovietice, 
la Ambasada U.R.S.S. din București 
a avut loc, miercuri, o conferință de 
presă. ,

Au participat ziariști români, co
respondenți de presă acreditați în 
tara noastră, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, ai A.R.L.U.S., ai altor 
organizații obștești. Erau prezenți 
tașați militari și alți membri 
corpului diplomatic.

Evenimeritul a' fost evocat de 
tașatul militar, aero și naval al 
niunii Sovietice la București, A. 
Musatov.

De curind a avut loc la Casa 
centrală a armatei o intilnire de 
lucru avînd ca temă : Ediția 
a II-a a Festivalului cintecului os
tășesc „TE APĂR ȘI TE CÎNT, 
PATRIA MEA", festival ce va avea 
loc în luna octombrie a acestui an. 
Au participat : general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării na
ționale, general-colonel Ion Coman, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor, Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

S-a discutat despre îmbogățirea 
repertoriului, a tematicii festivalu
lui cintecului ostășesc, despre ne
cesitatea dedicării unor cîntede 
unităților militare cu denumiri is
torice, despre importanța cintecului 
ostășesc — cîntec patriotic.

LA 1 MARTIE
a- 
ai
a- 
U-
F.

(Agerpres)
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Steaua-Estudiantes 83-76
FOTBAL
II ■ ■  -----------------------*

UN MECI INTRE ECHIPELE 
REPREZENTATIVE
ALE ROMÂNIEI ȘI OLANDEI

Tragerea extraordinară
LOTO a' mărțișorului

Sala Floreasca din Capitală a găz
duit ieri seara primul meci dintre 
echipele Steaua București și Estu
diantes Madrid, contind pentru grupa 
B a sferturilor de finală ale „Cupei 
cupelor" la baschet masculin.

După un joc cu numeroase faze 
spectaculoase, baschetbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
83—76 (36—37). Prima repriză a fost 
echilibrată și s-a încheiat cu un a- 
vantaj minim pentru formația spa
niolă, din rîndul căreia s-a eviden
țiat pivotul Taylor, deosebit de efi
cace în acțiunile de atac. La relua
re, jucătorii români au preluat ini
țiativa și după numai două minute 
scorul le devenise favorabil : 42—37, 
ca urmare a unor coșuri realizate de 
Oczeleak, Savu și Cernat. în conti
nuare, baschetbaliștii de la Steaua 
au controlat jocul, dar nu s-au putut

desprinde decisiv de valoroasa for
mație oaspete, terminînd învingători 
la o diferență de numai șapte puncte. 
Subliniem că fără numeroasele ra
tări în executarea loviturile libere, 
această diferență putea fi mult mai 
mare.

Cele mai multe puncte au fost în
scrise de Oczeleak (23), Tarău (20), 
Savu (17), Cernat (15), pentru Steaua
și respectiv Taylor (37), Cid (14) 
Șagi-Vela (12) pentru Estudiantes.

Meciul retur se va disputa la 
februarie, la Madrid.

De la Federația română de fotbal 
sîntem înștiințați că s-a perfectat 
ferm un al patrulea meci interna
țional, după cele de acum fixate cu 
echipele Franței (23 martie). Brazi
liei (17 aprilie) și Greciei (29 mai). 
Este vorba de o partidă între echi
pele României și Olandei, partidă 
programată la data de 5 iunie, în 
Olanda. Cit privește proiectatul meci 
cu echipa Argentinei, tratativele sînt 
încă in curs de desfășurare.

DIAL. Comitetul executiv al F.I.F.A. 
a hotărât să se formeze o comisie 
tehnică de studii pentru turneul fi
nal al campionatului mondial de 
fotbal — 1974. După rezultatele bune 
obținute de o asemenea comisie în 
Mexic, în 1970, actuala comisie va lucra 
tot sub conducerea președintelui comi
siei tehnice permanente a F.I.F.A., 
Harry H. Cavan (Irlanda de Nord). 
Director va fi ex-antrenorul 
ționatei engleze de fotbal. 
Winterbottom, secretar, șeful 
F.I.F.A., Renă Courte, iar membri, 
antrenorii Dettmar Cramer, Ștefan 
Covaci și P. Bonetti.

selec- 
Walter 
presei

Î7 COMISIE TEHNICĂ DE STUDII 
PENTRU CAMPIONATUL MON-

SURPRIZA
DIN „CUPA ANGLIEI"

Campionatul mondial de handbal
masculin la Televiziune

HANDBALIȘTII ROMÂNI IN 

VINGĂTORI LA SCOR
în sala de sport „Victoria" din 

Ploiești s-a disputat ieri seară me
ciul internațional amical de handbal 
dintre selecționatele divizionare mas
culine ale României și Bulgariei. 
Handbaliștii români au terminat în
vingători cu scorul de 28—18 (13—10).

Astăzi, cu începere de la ora 19,00, 
te va desfășura o nouă întllnire între 
cele două echipe.

ȘAH. FLORIN GHEORGHIU A 
CIȘTIGAT TURNEUL DE LA TOR- 
REMOLINOS, Turneul internațional 
de la Torremolinos (Spania) a fost 
ciștigat de marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care a terminat 
neînvins concursul, totâlizînd 9,5 
puncte din 13 posibile. Pe locul doi, 
cu același număr de puncte, dar cu 
un coeficient Sonneborn inferior, s-a 
clasat maestrul filipinez Torre. Locu
rile 3—5 au fost împărțite de Lom
bardy șl Tarjan (ambii din S.U.A.) 
ți Ostojicl (Iugoslavia) — cu 8 punc
te fiecare.

TENIS. CALIFICĂRI NORMALE 
Tenismanii români Ilie Năstase ți 
Toma Ovici s-au calificat in turul al 
treilea al turneului internațional de 
la Salisbury (Maryland). Ilie Năs-' 
tase l-a învins cu 6—1, 6—4 pe ju
niorul american George Hardie, iar

cinema
• Dincolo de nisipuri : SCALA 
— 8; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21.
• Aurul negru din Oklahoma : 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13.30; 18; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 1«; 18,15: 20.30.
• Semurg, pasărea fericirii : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30: 10; 18.30: 
20,45.
• Întoarcerea Iul Magellan t 
CENTRAL — 9.15: 11,30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 8.45: 11,15; 
13.30: 15.45; 18,15: 20,30.
• Cidul i PATRIA — 9; 12.45:
16,30: 2C.15.
• Chemarea străbunilor : LU
CEAFĂRUL — 8.30: 11; 13,30: 16: 
18,30: 21. BUCUREȘTI — 8.30: li: 
13,30; 16; 18.30; 21.
a Capcana : VICTORIA — 9;
11.15; 13,30; 16; 18.15: 20.30, POPU
LAR — 13.30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat ■ 
CAPITOL — 9,30: 11,30; 14: 16.15:

Redacția de actualități a 
R.T.V. ne comunică programul 
transmisiunilor de la campiona
tul mondial de handbal mascu
lin.

JOI, 28 FEBRUARIE (ora 
18,30), ROMANIA — POLONIA 
(transmisiune directă de la 
Schwerin) ; VINERI, 1 MARTIE 
(ora 18,30), ROMÂNIA — SPA
NIA (transmisiune directă de 
la Rostock) ; DUMINICA, 3 
MARTIE (ora 18,00), ROMA
NIA — SUEDIA (transmisiune 
directă de la Schwerink; 
MARȚI, 1 MARTIE (ora 18,30),

primul meci al echipei Româ
niei în grupa semifinală (trans
misiune directă de la Halle sau 
Karl Marx Stadt) ; JOI, 7 
MARTIE (ora 18,30), al doilea 
meci al echipei României in 
grupa semifinală (transmisiune 
directă de la Schwerin șau_ Karl 
Marx Stadt) ; 
MARTIE (ora 
pentru locurile 
siune directă

SÎMBATĂ, 9 
18,00). meciul 

3—4 (transmi-
____ _____ de la Berlin) ; 
DUMINICA, 10 MARTIE (ora 
18,45). finala campionatului 
mondial (transmisiune directă 
de la Berlin).

CÎTEVA RÎNDURI
Toma Ovici a ciștigat cu 8—3, 6—1 
partida susținută cu Humphrey Hose 
(Venezuela). Campionul iugoslav 
Nikola Pilici a lntîmpinat o rezis
tență dîrză din partea americanului 
VitaS Gerulaitis, pe care l-a întrecut 
în trei seturi : 6—7, 7—5, 6—3.

MECIURILE DIN GRUPA A 
III-A W.C.T. — Turneul internațio
nal de tenis de la Deeside (Țara 
Galilor) a programat ultimele par
tide din primul tur al probei de sim
plu. Iată rezultatele înregistrate : 
Arthur Ashe (S.U.A.) — John Lloyd 
(Anglia) 6—4, 6—4 ; BJBrn Borg 
(Suedia) — Mark Farrell (Anglia) 
6—4, 6—4 ; Onny Parun (Noua Zee- 
landă) — Ion Tiriac (România) 6—3, 
6—4 .

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
C.I.O. — Referindu-se la recenta 
reuniune a Comisiei executive C.I.O.,

președintele forului olimpic, lordul 
Killanin, a declarat că participanții 
au pregătit un proiect de text în ve
derea modificării regulii 26 din Car
ta olimpică (regulă ce definește no
țiunea de amatorism și stabilește 
condițiile de participare a sportivilor 
la olimpiade). Refuzind să facă pre
cizări asupra conținutului acestui 
nou proiect de text, lordul Killanin 
a lăsat totuși să se întrevadă princi
piile de care a fost ghidată Comisia 
executivă. „Noi — a declarat Killa
nin — sintem preocupați de proble
ma comercializării sportului ți vom 
lua măsuri pentru a împiedica ex
tinderea acestei practici. Este adevă
rat că sumele acordate de firmele 
comerciale contribuie la dezvoltarea 
sportului, dar trebuie să-i protejăm 
pe sportivi împotriva oricăror forme 
de publicitate impusă".

în optimile de finală ale „Cupei 
Angliei" la fotbal, echipa 
United, neînvinsă în actualul 
pionat și lidera autoritară a 
mentului primei ligi, a fost 
nată de formația Bristol City, care 
activează în 
rejucare (în 
fost egal : 
Leeds (!) în 
de spectatori și a fost cîștigată de 
fotbaliștii de la Bristol City cu sco
rul de 1—0 (0—0).

Leeds 
cam- 

clasa- 
elimi-

liga secundă ! Partida 
primul meci scorul a 

1—1) s-a disputat la 
prezența a peste 40 000

Administrația de Stat „Loto- 
pronosport" informează partici- 
panții că la 1 martie 1974 orga
nizează tradiționala tragere ex
traordinară LOTO a mărțișoru
lui, după o nouă formulă tehni
că, la care se vor atribui 19 ca
tegorii de ciștiguri. Se vor ob
ține premii pentru 3 numere din 
20 și din 24 extrase. Din fond 
special, pentru extragerile de 
la faza a IlI-a se vor atribui 
autoturisme „Moskvici 408 412“ 
șl diferența în numerar pînă Ia 
100 800 lei, premii in bani pentru 
numai 2 numere cîștigăfoare, 
precum și excursii în R.S.F. Iu
goslavia, pe coasta Dalmației 
(de cîte 2 locuri), cu autocarul, 
de circa 18 zile, ți excursii în 
R.P. Polonă (1 loc) cu avionul 
și autocarul, de circa 7 zile.

La tragerea extraordinară 
Loto a mărțișorului din acest 
an se vor efectua 6 extrageri, 
în trei faze, după cum urmează: 
faza I : 2 extrageri de cîte 10 
numere efectuate in continuare ; 
faza a II-a: 2 extrageri de cite 
12 numere efectuate în conti
nuare ; faza a III-a : 2 extra
geri de cite 4 numere cu cîști- 
guri atribuite din fond special.

În total, vor fi extrase 52 de 
numere ciștigătoare. Participa
rea se face pe bilete de 5 lei și 
15 lei varianta, variantele de 
15 lei dînd dreptul de partici
pare la toate cele 6 extrageri de 
la cele 3 faze. Se mal poate 
participa ți cu bilete seria „X" 
cu variante combinate, sau com
binații „cap de pod" calculate 
cu 5 sau 15 lei varianta simplă 
componentă.
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Un centru medieval 
cu o catedrală în stil 
romanic din secolul al 
XII-lea, bastionul go
tic al unui castel a- 
parținînd, pe vremuri, 
dinastiei Piaștilor, 
zeci de clădiri în* sti
lurile renascentist 
și baroc, turnuri 
cu orologii, muzee — 
iată tot ce a fost mai 
valoros în trecut și re
prezintă zestrea de 
nouă secole a ora
șului Plock — vechi 
orășel de provincie, 
amplasat pe un pro
montoriu mai ridicat 
de pe malul drept al 
Vistulei, la nord-vest 
de Varșovia.

în preajma celui 
de-al doilea război 
mondial, Plock nu
măra doar 25 000 de lo
cuitori și dintre aceș
tia aproape jumătate 
au fost masacrați de 
hitleriștl. N-a fost u- 
șoară lecuirea rănilor 
provocate de război. 
Dar oamenii liberi ai 
Poloniei noi au știut 
nu numai să refacă ve
chea înfățișare a ora
șului, ci să-i și creeze 
o istorie nouă. în anul 
1960 a început la Plock 
construcția celui mai 
mare combinat petro
chimic din Polonia, 
care a ajuns, în 
cîțiva ani, să ocupe o 
suprafață de citeva 
sute de hectare. Doar 
460 000 de tone produ
se petroliere s-au obți
nut aici în 1964, dar în 
anul 1970 producția
a depășit 5,7 mi
lioane de tone. în
prezent, la Combi
natul petrochimic din 
Plock se realizează o 
gamă variată de sorti
mente — peste 100 — 
din care foarte multe 
sint folosite, la rîndul 
lor, ca materii prime 
pentru diferite ramuri 
ale chimiei. Un loc im
portant îl ocupă, în a- 
cest sens, produsele 
necesare fabricării de 
fibre artificiale.

Volumul. investițiilor 
traduce în limbaj eco
nomic efortul ce se 
face pentru dezvolta
rea continuă a acestui 
gigant industrial. în 
anul 1973 s-au investit 
aici 3,5 milioane de 
zloți, iar pînă in anul

se vor investi 
mai puțin de 
miliarde. pro

ducția anuală ur- 
mind să ajungă la 
peste 13,5 milioane de 
tone produse petrolie
re. De cînd a Intrat în 
funcțiune, uzina a 
crescut mereu. Dacă 
la început prevala nu
mărul constructorilor 
Și monturilor de insta
lații, acum ponderea a- 
cestora s-a inversat : 
sînt peste 6 000 de chi-

1980 
nu 
23

NOTE 
DE CĂLĂTORIE

miști și 5 000 de lucră
tori in sectorul de con- 
strucții-montaj.

în activitatea acestui 
centru petrochimic se 
fac puternic simțite a- 
vantajele colaborării și 
cooperării Poloniei cu 
celelalte țări socialiste, 
în legătură cu a- 
ceasta am avut satis
facția de a auzi spe
cialiști în materie vor
bind cu căldură despre 
colaborarea cu Româ
nia în domeniul res
pectiv și exprlmînd, 
în același timp, înal
te aprecieri pentru 
condițiile create in 
țara noastră stu
denților și specialiș
tilor polonezi din sec
torul industriei petro
chimice și al rafinării 
petrolului ți pentru 
cunoștințele pe care a- 
ceștia le-au acumulat.

— La noi, la combi
natul petrochimic — 
ne-a spus, de pildă, 
maistrul E. Kubes — 
sint mulți specialiști 
care au învățat în 
România și au lucrat 
în rafinăriile dv. Unii 
dintre ei ocupă func
ții de răspundere în 
acest combinat și în 
alte întreprinderi ale 
Industriei chimice din 
Polonia. Cu doi ani în 
urmă a fost încheiat 
un acord de colaborare 
Intre combinatul nos
tru și întreprinderile 
petrochimice de la 
Pitești și Ploiești. As
tăzi, la Plock, ca șl în 
alte întreprinderi ale- 
industriei chimice din 
Polonia se folosește 
în mod fructuos ex-

periența chimiștilor 
români.

Se înțelege că dez
voltarea rapidă a com
binatului petrochimic 
de pe malul Vistulei a 
schimbat din rădăcini 
fizionomia orașului. 
Micul centru pitoresc 
al vestigiilor multise
culare apare astăzi ca 
o insuliță printre cele 
peste 20 000 de locuin
țe noi. în afară de 
combinatul petrochimic 
a luat un mare avînt 
șantierul naval de 
vase fluviale. De ase
menea, au fost con
struite o fabrică de 
mașini agricole, unde 
lucrează peste 3 500 de 
oameni, precum și alte 
unități industriale mai 
mici.

în prezent, pe baza 
planului de sistemati
zare, are loc un pro
ces de modernizare a 
străzilor, este în curs 
crearea unui nou cen
tru al orașului, se pun 
în aplicare proiecte 
pentru extinderea 
construcțiilor cu des
tinație social-cultu-
rală și pentru lărgi
rea rețelei de servire 
a cetățenilor.

Pe alocuri, străzile 
transformate în șantie
re pentru instalații 
subterane — apă, ca
nal, termoficare, rețea 
electrică etc. — devin, 
pe neașteptate, șantie
re... arheologice. Ast
fel, recent s-au desco
perit urmele a patru 
construcții din piatră, 
din secolele al XI-lea 
și al XII-lea. făcînd 
parte din reședințele 
regale din acea vreme, 
biserici și locuințe da- 
tînd de veacuri...

Locuitorii Plockului 
sint mîndri de trecutul 
orașului lor ; dar și 
mai mult se mîndresc 
cu prefacerile dina
mice din anii noștri. 
Am părăsit orașul 
ducînd amintiri și 
impresii bogate ; și nu 
ne-am putut reține să 
facem o comparație 
semnificativă între zes
trea asigurată orașu
lui prip perindarea a- 
tîtor veacuri și ceea ce 
i-a oferit socialismul 
în mai puțin de un de
ceniu și jumătate.

Petre ZBIRLEA

vremea
In București t Vreme în general în
chisă, mal ales în primele zile. Vor 
cădea precipitații, mal ales sub formă 
de ploaie și burniță. Vînt potrivit din 
est. Temperatura în scădere ușoară.

Timpul probabil pentru zilele de ZS, 
23 și 24 februarie. In țar* : Vreme In 
general închisă, îndeosebi în primele 
zile. Vor cădea precipitații in sudul 
țării, mai ales sub formă de ploaie șl 
burniță, iar in nordul țării, sub formă 
de ninsoare și lapovlță. Vintul va sufla 
potrivit, predominînd din est. Tem
peratura va marca o scădere. Mini
mele vor fl cuprinse între minus 8 șl 
plus 2 grade, iar maximele între minus 
3 și plus 8 grade. La munte va ninge.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 20 FEBRUARIE 1974 î 

Fond general de ciștiguri :
1 096 018 

Extragerea 1 : 19 40 26 35 2 
Extragerea a II-a : 29 1 15 21

lei
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PE MARGINEA REUNIUNII DE LA WASHINGTON ÎN PROBLEMA PETROLULUI

II
Presa occidentală continuă să consacre spații largi recentei confe

rințe inieroccidentale de la Washington in problemele petrolului, sco- 
țind in evidență divergențele dintre participant!. „Bilanț penibil" („LE 
MONDE"), „Țelurile propuse devin tot mai îndepărtate" („LE FI
GARO"), „Divergențe intre Franța și partenerii săi" („SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG"), astfel de titluri sînt elocvente pentru spiritul in care 
sini comentate rezultatele acestei reuniuni.

„Opoziția hotărîtă a Franței față 
de o aliniere la pozițiile americane, 
teama britanicilor și japonezilor de 
a-și compromite șansele unor acor
duri separate cu țările producătoare 
de petrol, dorința comisiei Pieței co
mune de a evita controversele în 
problemele cele mai delicate, pentru 
a nu compromite relansarea procesu
lui de cooperare intereuropeană, to
tul a concurat pentru a goli, în cea 
mai mare parte, această întllnire de 
orice substanță", scrie în editorialul 
său „LE FIGARO".

Sub titlul „Identitatea pierdută", 
același ziar, referindu-se la deosebi
rile de vederi dintre Fra-nța ți cei
lalți membri ai Pieței comune cu 
prilejul conferinței, subliniază in
tr-un comentariu semnat de Ray

mond Aron : „Va dispărea treptat 
Comunitatea economică europeană ? 
Iată o perspectivă care nu este de 
natură să stirnească deloc entuzias
mul. Pe fondul reuniunii de la Wa
shington, care a dezbătut problema 
creșterii prețului petrolului, s-a pro
iectat puternic criza internă care 
afectează Marea Britanie și Italia. 
Se va dovedi proiectul unei identi
tăți politice vest-europene tot atit de 
fragile ca și proiectul Uniunii mo
netare ? Iată problema majoră care 
se pune în momentul de față".

„Aroganță, provocări, irealism, 
mercantilism : iată epitetele cu care 
ne putem aștepta ca participanții la 
discuții să se gratifice reciproc. Mulți 
ar putea spune «de ce se face atîta 
caz pentru o simplă conferință», scrie

18,30; 20,45, MODERN — »; 11,15; 
13,30: 16; 13,15; 20,30.
• Cojoeelul fermecat t DOINA — 
11,15; 13,30.
• Steaua fără nume : DOINA — 
9,15: 16; 18,15; 20.30.
• Misterioasa prăbușire : EXCEL
SIOR — 9,15; 12: 15,30: 18; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
10; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15: 
13,30: 16: 18.15; 20.30.
• Trecătoarele Iubiri : COTRO-
CENI — 13.45; 16; 18,15: 20,30,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 
20,20.
• Insula misterioasă t GRIVITA
— 9; 11.15: 13,30; 16; 18.15: 20.30.
• Aventuriera — 14,30, Vintul — 
10,30, Anul ceh — 18,45, Vlrsta de 
aur — 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Dragostea Începe vineri : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20.
a Aventura Iul Darwin : BU- 
zesti — 9: 11,15: 13,30: 16: 18.I5: 
"0,30. MELODIA — 9; 11.15; 13.30 
10; 18,30; 20.45.
• Vifornița t UNIREA —18:18:20
• Luna furioasă i FLOREASCA
— 15,30: 18; 20.30.

• Veronica se Întoarce : DRU
MUL SĂRII — 15,30: 18: 20,15.
• Joe Kidrt : BUCEGI — 15.30: 18: 
20,15, CIULEȘTI — 15,30; 16; 20.30,
• Marele vals i PROGRESUL — 
16; 19, MOȘILOR — 9: 12.15; 16: 
19,30.
• Fapt divers In prima pagină : 
PACEA — 15,30: 17.45.
• Decolarea : PACEA — 20.
• Judo i FLACĂRA — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
DACIA — 9: 12,30; 16: 19,30.
• Nu trișa, dragă : ARTA — 16: 
13; 00,15.
• Torino negru t LIRA — 15,30- 
18; 20.15.
• Bună seara, doamnă Chamn-
bell : FERENTARI — 15,30-
17,45; 20.
• Jandarmul se însoară ! COS
MOS — 15,30.
• Zăpada fierbinte t COSMOS — 
18; 20,15.
• Fata care vinde flori : MUN
CA — 10: 15,30: 18: 20.30.
• E departe pină la cer : CRIN- 
GASI — 16.30; 10.15.
n Dosare de mult uitate : RA 
HOVA — 15.30; 18; 2C.13.

„Sub același pa
vilion, dar fieca
re pentru sine". 
Comentariu gra
fic al cotidianu
lui „FRANKFUR
TER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG" 
asupra rezultatelor 
reuniunii de la 
Washington. Ziarul 
a mai inserat și o 
a doua legendă : 
„CEE — comunita
tea egoiștilor" : i- 
nițialele EG, consi
deră ziarul, nu mai 
înseamnă „Comu
nitatea europeană" 
(Europeische Ge- 
meinschaft), ci „Co
munitatea egoiști
lor" (Egoistten-Ge- 
meinschaft).

la rîndul său oficiosul francez „LA 
NATION". Dar «cazul care se face» 
este direct legat de o idee scumpă 
marii majorități a francezilor : inde
pendența Franței, a Europei".

„întîlnirea internațională cea mai 
slab pregătită din toate care au avut 
loc vreodată. Această apreciere — 
scrie „LE MONDE" — nu aparține 
ministrului de externe al Franței, 
Jobert, ci unui diplomat citat de 
revista americană „NEWSWEEK", 
care dezvăluie totodată că persona
lități politice importante, cum ar fi 
ministrul american al finanțelor, 
George Shultz, și William Simon, 
însărcinat cu problemele energetice 
ale S.U.A., au aflat din... presă, des
pre proiectul ordinii de zi propus la 
conferința de la Washington". Referin- 
du-se în continuare la bilanțul confe
rinței, ziarul arată : „Dacă cineva 
și-ar fi propus să etaleze divergen
țele dintre membrii C.E.E. și în acest 
fel să frîncze ceea ce mai rămîne din 
«construcția vest-europeană», atunci 
tot ceea ce se poate spune este că 
a Înregistrat o reușită,..**

Același ziar, într-o corespondență 
din Bonn, subliniază : „în capitala 
vest-germană se constată cu amără
ciune că situația de criză a energiei 
a deschis ochii multora asupra si
tuației adevărate din sinul C.E.E. 
Conferința de la Washington a spul
berat ultimele iluzii care mai existau 
in această privință".

Oprindu-se asupra disensiunilor 
constatate între participanții la dis
cuții, cotidianul vest-german „StîD- 
DEUTSCHE ZEITUNG" comentea
ză : „O supărare deosebită a provocat 
la Paris fapul că în cursul ultimei 
sale vizite în Orientul Apropiat, mi
nistrul de externe Jobert a aflat des
pre eforturile insistente ale mai mul
tor guverne vest-europene pentru 
încheierea de acorduri bilaterale cu 
statele producătoare de petrol ; in 
același timp, la Washington s-a adus 
Franței acuzația de lipsă de solidari

tate față de C.E.E. prin faptul că a 
procedat exact în același mod ! în 
orice caz, Parisul este de părere că, 
datorită componenței sale limitate și 
nesemnificative, conferința de la 
Washington a lăsat deschise proble
mele decisive referitoare la relațiile 
cu statele furnizoare de petrol, re
glementarea chestiunilor valutare in
ternaționale, balanțele de plăți și 
prețurile viitoare ale petrolului. Tot
odată, Franța este decisă să-și urme
ze neabătut concepțiile proprii care 
prevăd mai lntii o conferință vest- 
europeano—arabă și apoi o conferin
ță mondială în cadrul O.N.U., care 
să discute problemele aprovizionării 
cu materii prime și prețul acestora".

„Franța s-a folosit de prilejul con
ferinței de la Washington pentru a 
demonstra in modul cel mal clar că 
nu dorește să aibă nimic de-a face cu 
ideea unei «relansări atlantice», care 
pentru ea echivalează cu ideea unei 
hegemonii americane. Conferința 
poate fi considerată ca un eșec, în- 
trucît nu a reușit să reunească țările 
participante în jurul unei poziții co
mune. în plus, fisurile din Piața co
mună s-au lărgit și mai mult" relevă 
la rîndul său ziarul olandez „IIET 
PAROOL".

în fine, cotidianul elvețian „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" scrie : „De 
la nesatisfăcătoarea conferință ” in 
problemele energiei de la Washington 
toți participanții au avut mai mult 
sau mai puțin de pierdut. De ce ? 
Pentru că în fața problemei acute a 
crizei energetice nu s-a putut ajunge 
la realizarea unui front comun. Dar, 
cum in vremuri grele nu-țl poți per
mite luxul de a cădea în pesimism 
și cum în tot răul este și un bine, 
se poate risca afirmația că ar fi pu
tut fi și mai rău. Se va recurge 
așadar, și de astă-dată la tradițio
nalele procedee din «vremuri de 
criză», se va cîrpi. lipi, înnoda. Cit 
de rezistentă va fi această «operă», 
este bineînțeles o altă întrebare".

Sînt divergențe care nu fac decît să Ilustreze un adevăr fundamental — 
că problemele respective iși au locul cel mal cuvenit de abordare intr-un 
for larg — o deosebită Importanță avînd în această privință Inițiativa con
vocării unei sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite in 
vederea studierii problemelor materiilor prime fl dezvoltării.



CAIRO VENEZUELA

Convorbiri între delegațiile

IN DEZWLTAREA TRADIȚIONALEI 
PRIETENII ROMANO SIRIENE

Ambianța de cordialitate, do
rința de a adinei și extinde rela
țiile de colaborare bilaterale, aspi
rația spre pace și voința de a ac
ționa pentru întărirea legalității 
internaționale, pentru soluționarea 
conflictelor în concordanță cu inte
resele legitime ale popoarelor, pen
tru consolidarea cursului nou spre 
destindere se reliefează ca trăsături 
definitorii ale vizitei oficiale de 
partid și de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Siria. Atmos
fera de caldă prietenie ce s-a de
gajat din primele momente, spiri
tul deschis, sincer, al întrevederi
lor, rezultatele practice bogate ale 
dialogului de la Damasc îndreptă
țesc aprecierea că această vizită 
deschide o etapă nouă în dezvolta
rea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și po
poare.

Prilejuind un contact nemijlocit 
cu realitățile Siriei, întîlniri și dia
loguri cu exponenții vieții politice 
și obștești, cu reprezentanți ai pă
turilor celor mai largi, vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat a 
constituit o nouă mărturie a pre
țuirii de care se bucură țara noas
tră în lume, a respectului și ad
mirației față de succesele Româ
niei socialiste și de politica ei ex
ternă, principială și constructivă, 
a înaltei aprecieri față 
litatea prodigioasă a 
Nicolae Ceaușescu.

Tradiționalele relații 
și colaborare româno-siriene 
cunoscut în ultimii ani o continuă 
amplificare — așa cum atestă fap
tul că în 1973 s-a dublat volumul 
schimburilor comerciale în raport 
cu anul precedent, în acest an 
schimburile urmînd să cunoască 
o creștere și mai substanțială. în 
Siria, angajată pe calea dezvoltării 
industriale, ca atribut al consolidă
rii independenței, se bucură de a- 
preciere și căutare diferitele mașini 
și utilaje românești, ca și concursul 
tehnico-științific al specialiștilor ro
mâni. In realizarea primului com
plex de extracție a fosfaților de la 
Kneiffis, în construirea complexului 
de însilozare și încărcare a fosfați- 
lor din portul Tartous, în studiile 
de teren și proiectele pentru largi 
lucrări de irigații în bazinul Eufra
tului — în toate acestea se află 
încorporate atît eforturile oameni
lor muncii sirieni, cît și aportul 
specialiștilor, români. Avîndu-se în 
vedere asemenea fapte și ambianța 
fertilă a sentimentelor de re
ciprocă prețuire, a voinței Co
mune de a valorifica boga
tele filoane de conlucrare între 
cele două țări, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit un 
fericit prilej de exprimare a satis
facției mutuale pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-siriene.

Un factor specific, calitativ, ce 
rezultă din dialogul de la Damasc 
este așezarea cursului ascendent 
al relațiilor dintre cele două țări 
pe baze stabile, trainice și de lun
gă durată. Această voință, reciproc 
împărtășită, și-a găsit o vie reflec
tare în Comunicatul comun — do
cument deschizător de ample per
spective pe multiple planuri ale 
cooperării.

Se cuvine a fi subliniat că încă 
In cursul vizitei s-a trecut la 
materializarea acestor deziderate. 
Ca rezultat al activității bogate 
desfășurate, vizita s-a soldat prin 
cristalizarea unui șir de măsuri 
concrete : au fost stabilite direcții 
de acțiune privind dezvoltarea co
laborării în domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural și sani
tar, intensificarea legăturilor în do
meniul turismului; au fost semnate 
nouă acorduri de cooperare pentru 
construirea de noi obiective în in
dustrie și agricultură. Totodată, 
pornindu-se de la premisa necesi
tății de a se folosi mai intens po
sibilitățile largi, încă nefructificate, 
de adincire a cooperării, s-a conve
nit ca reprezentanții celor două țări 
să continue tratativele în vederea

de persona- 
tovarășului

de prietenie 
au

încheierii de noi acorduri pentru 
intensificarea și diversificarea pe 
mai departe a colaborării priete
nești româno-siriene, care va 
exercita, fără îndoială, o influență 
puternică asupra dezvoltării econo- 
mico-sociale a celor două popoare 
pe calea orînduirii noi.

Rezultatele vizitei deschid per
spective ca raporturile româno-si
riene să devină un model de felul 
cum două popoare, hotărite să-și 
făurească o 
dependentă, 
năstarea și 
contribui la 
dezvoltarea 
te națiunile 
aceste rezultate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat : „Apreciez 
că vizita, convorbirile pe care 
le-am avut cu președintele Assad 
reprezintă un moment de impor
tanță istorică in relațiile dintre ță
rile noastre. Vom face totul pen
tru a realiza in cele mal bune con
diții toate înțelegerile rezultate in 
aceste zile, pentru a extinde pe 
toate planurile colaborarea dintre 
partidele și țările noastre. Consi
der că aceasta corespunde pe de
plin intereselor celor două popoare, 
dar și intereselor generale ale co
laborării, păcii și progresului ge
neral".

La rîndul său, președintele Hafez 
Al-Assad sublinia : „în ceea ce ne 
privește, dăm o inaltă apreciere 
eforturilor sincere ale președintelui 
Ceaușescu indreptate spre adinci
rea prieteniei dintre Republica So
cialistă România și Republica Ara
bă Siriană, am salutat eforturile 
sale și dorim să le continue, ele 
fiind pentru noi o garanție sigură 
a dezvoltării, pe mai departe, a 
relațiilor dintre cele două țări, pe 
baza respectului egalității și avan
tajului reciproc, ceea ce corespun
de intereselor celor două popoare".

Vizita a prilejuit, totodată, pu
ternice demonstrații ale solidari
tății internaționaliste ale 
muncitoare din cele două 
Emoționante și încărcate de 
nificații au fost întilnirile cu 
citorii marii întreprinderi indus
triale vizitate la Damasc — cita
delă a luptei revoluționare a clasei 
muncitoare siriene — care și-au 
exprimat entuziast aprecierea față 
de tovarășul Nicolag" Ceaușescu, în 
care au salutat pe „eminentul re
voluționar, clasa muncitoare, între
gul popor al României socialiste", 
„personalitate proeminentă a miș
cării comuniste internaționale". 
Pentru întărirea legăturilor de prie
tenie dintre cele două popoare și 
țări, de, cea mai mare însemnătate 
este înțelegerea realizată în timpul 
vizitei cu privire la, dezvoltarea 
colaborării între Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab So
cialist.

După cum' era și firesc, un loc 
important pe agenda convorbirilor 
a fost rezervat " - - > •
tul Apropiat, 
stabilirea unei 
rabile se poate 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, 
menținerea ocupației ,fiind o per
manentă stîrsă generatoare de ten
siune și' pericol de noi ostilități, 
numai printr-o reglementare justă 
a problemei poporului palestinean, 
căruia să 1 se acorde dreptul de 
a-și hotărî propriul destin, in con
formitate cu năzuințele sale națio
nale. Se cuvine a fi remarcată 
aprecierea din Comunicatul comun 
că acordul de dezangajare a forțe
lor în regiunea Canalului Suez 
trebuie să fie un prim pas pe ca
lea unei reglementări trainice a 
conflictului. In acest sens, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
punctul de vedere al României, 
care consideră necesar ca acordul 
egipteano-israelian să fie, urmat de 
realizarea unei dezangajări între 
Siria și Israel, ceea ce ar însemna 
retragerea de îndată a Israelului 
din unele teritorii ocupate, ca un

viață nouă, liberă, in- 
conlucrează pentru bu- 
fericirea lor, pentru a 
consolidarea păcii și 
înțelegerii dintre toa- 

lumii. Sintetizind

clasei 
țări, 

sem- 
mun-

situației din Orien- 
subliniindu-se că 
păci juste și du- 
realiza numai prin

r A,,

deplină, 
israeliene 
în urma

C. C. al P. C. R. și C. C.
al Uniunii Socialiste Arabe

1N FAVOAREA APĂRĂRII
INTERESELOR ECONOMIEI 

NAȚIONALE

DE

pnm pas spre o soluție 
spre retragerea trupelor 
din teritoriile ocupate 
războiului din 1967. Adeptă hotă
rîtă a lichidării stării conflictuale 
prin tratative, pe cale politică, țara 
noastră a subliniat că, în vederea 
instaurării unei păci durabile, este 
necesară participarea la conferința 

tuturor ță- 
conflict, a 

a Pa-
a

în
Eliberare 

utilă participarea 
direct interesate,

de la Geneva 
rilor implicate 
Organizației de 
lestinei ; ar fi 
și a altor state 
inclusiv din Europa și Africa ; este 
de dorit, totodată, ca O.N.U. să 
joace un rol mai activ în instau
rarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Apropiat — ca și, in ge
neral, în soluționarea altor proble
me majore ale lumii contemporane.

Poziția României socialiste a în
trunit și aici, la Damasc, o înaltă a- 
preciere, atit în rîndul conducăto
rilor sirieni, cît și al cercurilor 
largi ale opiniei publice." „Mulțu
mim în mod deosebit pentru pozi
ția statului român prieten, care 
sprijină cauza dreaptă arabă" — 
arăta în acest sens președintele sin
dicatului de la „Compania comer
cială industrială naționalizată".

Turul de orizont asupra vieții 
internaționale a pus în evidență 
convergența punctelor de vedere 
ale celor două țări într-un șir de 
probleme importante ale actuali
tății. în cadrul convorbirilor a fost 
reafirmată cu tărie solidaritatea cu 
popoarele care luptă împotriva co
lonialismului, neocolonialismului și 
tuturor formelor de discriminare 
rasială, subliniindu-se necesitatea 
formării unui larg front unit al 
popoarelor, a întăririi unității tu
turor forțelor progresiste și demo
cratice, pentru a respinge politica 
de presiune și dictat a imperialis
mului și a chezășui înfăptuirea 
aspirațiilor de independență depli
nă și suveranitate ale tuturor na
țiunilor.

O îndreptățită atenție a fost a- 
cordatâ problemei, atit de impor
tante, a decalajului dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele avansate 
din punct de vedere economic și 
tehnic : a fost subliniată necesitatea 
statornicirii între aceste țări a unor 
raporturi economice echitabile și 
de egalitate în drepturi, ca factor 
de primă însemnătate pentru des
tinele omenirii, pentru pacea și 
securitatea lumii, considerîndu-se, 
în acest context, că problemele 
nergiei și ale materiilor prime, 
și ale produselor industriale și 
gricole trebuie să fie discutate 
soluționate în cadrul O.N.U’., 
bazele justiției. Cele două țări

CAIRO 20. — (De la coresponden
tul nostru, Nicolae N. Lupu) : 
Miercuri, la sediul Uniunii Socialiste 
Arabe au început convorbirile între 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
o delegație a C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe, condusă de Mohamed 
lîafez Ghanem, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe, și for
mată din Mahgoub Refat și Ibrahim 
Shukry, secretari ai C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe, Sayed Zaki, mem
bru al C.C. al Uniunii Socialiste A-

rabe, prim-secretar al Organizației 
Uniunii Socialiste Arabe din orașul 
Cairo, și alte persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au avut loc o informa
re reciprocă, multilaterală, asupra 
activității și preocupărilor actuale ale 
P.C.R. și Uniunii Socialiste Arabe și 
un schimb de opinii în legătură cu 
dezvoltarea în continuare a raportu
rilor de colaborare dintre cele două 
organizații politice.

Miercuri' după-amiază, delegația 
C.C. al P.C.R. a avut o întîlnire cu 
secretarul și cadrele de conducere 
ale organizației Uniunii Socialiste A- 
rabe din guvernoratul Giza.

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

Intensă activitate privind redactarea
GENEVA 20 (Agerpres). — Lucră

rile Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa — marcate de 
trecerea de la faza de discuții ge
nerale la faza de redactare a docu
mentelor finale — cunosc o accen
tuare a ritmului și o mai mare con
centrare a eforturilor spre abordări 
concrete. întreaga activitate are un 
caracter de lucru determinat atît de 
tematica largă, cit și de faptul că 
delegațiile au depus un număr mare 
de propuneri, în diferite subcomisii, 
care trebuie analizate minuțios în 
vederea reținerii acelor elemente 
care întrunesc consensul și care ur
mează să fie incluse in documentele 
finale.

Lucrările celor patru organe 
Comisiei a IlI-a, însărcinată să 
gătească propunerile în vederea 
voltării cooperării europene în

O. N. U.:

documentelor finale

CARACAS 20 (Agerpres). — Con
ducerea națională a Mișcării Stîngii 
Revoluționare din Venezuela a dat 
publicității o declarație în care 
damnă atitudinea companiilor 
troliere străine care încearcă 
convertească legea reversiunii 
trolului într-un act dăunător 
„Aceste firme — se arată în docu
ment — tind să se sustragă în orice 
fel 
la, 
de 
Iul toare, trecerea definitivă sub 
trol național a concesiunilor 
date în domeniul exploatării 
iului".

De asemenea, este 
că nu există motive 
ordin tehnic care să 
tățile venezuelene 
vreo indemnizație ca 
trocedării către stat a concesiunilor 
petroliere acordate, expresie a 
dreptului fiecărei țări de a-și ad
ministra în mod suveran propriile 
resurse naturale. In încheiere, de
clarația menționează că este nece
sar să se militeze în sensul orga
nizării unei largi mișcări de opinie 
a maselor largi populare în Vederea 
apărării intereselor economiei na
ționale față de companiile petrolie
re străine care operează pe terito
riul Venezuelei.

ale 
pre- 
dez- 
do-

meniile educației, culturii, informa
ției și contactelor umane sint în mod 
special marcate de această atmos
feră. In organele de lucru ale Comi
siei a IlI-a au fost depuse 69 de 
propuneri, aproape două treimi din 
documentele depuse 
conferință.

Evidențierea acelor 
sînt menite să ducă 
cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea 
cooperării culturale în toate dome
niile reprezintă cîteva dintre princi
palele -obiective promovate de dele
gația română la tratativele de la Ge
neva.

Au fost înregistrate ca elemente 
de convergență, sau se află într-o 
fază foarte avansată, primele formu
lări în subcomisiile pentru informa
ție, cultură, contacte umane și edu
cație.

pini acum la
propuneri care 
la o mai bună

Sprijin ferm luptei

con-
pe- 

să
pe- 

țării.

prevederilor legale din Venezue- 
care reclamă majorarea gradului 
participare a statului la capita- 
lor și, în etapele imediat urmă- 

con- 
acor- 
tite-

faptulrelevat 
legale sau de 
oblige autori- 
să plătească 
urmare a re-

• CEASORNICARI-AL-
PINIȘTI. Patru studenți, 
membri ai Clubului universitar 
alpin din Gdansk (Polonia), au 
făcut recent o ascensiune ' pe... 
turnul primăriei din localitate. 
Această probă de temeritate a 
avut ca scop repararea unui 
vechi orologiu situat pe turn la 
o înălțime de Șaptezeci de 
metri. Toate încercările făcute 
anterior de a-1 repara din inte
riorul clădirii eșuaseră. Cei pa
tru studenți-alpiniști s-au urcat 
cu agilitate în vîrful turnului și 
au reparat orologiul 
timp record, sub privirile 
mari mulțimi de curioși.

într-un 
unei

Arestarea unor conducători 
ai P.C. din Grecia (interior)

ATENA 20 (Agerpres). — Subsecre
tarul de stat pe lingă primul minis
tru, D. Karakostas, a anunțat, într-o 
conferință de presă — reluată de a- 
genția ateniană de presă (A.N.A.) — 
arestarea a 13 membri ai conducerii 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior) și ai organizației „Tineretul 
Comunist al Greciei", precum și a 
altor 22 de membri, atît ai organiza
ției „Tineretul Comunist", cît și al 
unei alte organizații independente 
de tineret.

Printre cei arestați se numără 
Ambatielos Antonios, Kaloudis Ni- 
kolaos și Yannou Asimina, membri 
ai Biroului Comitetului Central al 
partidului comunist.

• ABSURDITATEA 
GIUIRILOR RASISTE, 
rori 
albi 
din 
un 
cânilor de a lucra ca mecanici 
auto. E vorba, oare, de o slă
bire a chingilor apartheidului, 
știut fiind că, potrivit legislației 
din Republica Sud-Africană, 
populația de culoare nu are ac
ces la muncile calificate, rezer
vate în exclusivitate albilor 7 
Cituși de puțin. Unele domenii, 
ca cele menționate, resimt o lip
să crescîndă de personal alb 
calificat. Așa că, de voie, de ne
voie, rasiștii sud-africani au fă
cut unele derogări de la legile 
segregaționiste ale țării, 
și în acest caz, își dovedesc 
tala lor absurditate.

LE-
Su-

de culoare pentru pacienți 
în unele spitale particulare 
orașul sud-african Durban ; 
contract care permite afri-

Care, 
to-

e- 
ca 
a- 
?i 

pe 
r_____  _ au

căzut de acord să sprijine, în acest 
scop, inițiativa privind convocarea 
unei sesiuni extraordinare a Na
țiunilor Unite. Necesitatea coexis
tenței pașnice a statelor cu orin- 
duiri sociale diferite, a sprijinirii 
cursului spre destindere, eviden
țierea rolului țărilor mici și mij
locii în instaurarea unui climat de 
pace și securitate, în democratiza
rea relațiilor internaționale — iată 
tot atîtea alte idei și aspecte fun
damentale ale contemporaneității 
asupra cărora s-a căzut de acord 
în cursul convorbirilor.

Aprobînd în întregime activitatea 
deosebit de rodnică desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
timpul vizitei în Siria, acțiune ce 
se înscrie ca o nouă și strălucită 
expresie a politicii consecvente, 
principiale, a României socialiste, 
de solidaritate activă cu popoarele 
arabe, cu toate popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român salută 
cu profundă satisfacție rezultatele 
acestei vizite, care aduce o contri
buție de cea mai mare însemnătate 
la întărirea și adincirea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări, corespunzător inte
reselor ambelor popoare, interese
lor păcii și progresului social.

Al. CĂMPEANU

de eliberare din Namibia
NAȚIUNILE UNITE 20 — (de la 

corespondentul nostru. C. Alexan- 
droaie). La sediul Națiunilor Unite 
din New York au început lucrările 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia 
— organism din care face parte și 
România. Președinte al consiliului a 
fost ales reprezentantul Guyanei. Re
prezentantul României, Petre Vlăs- 
ceanu, a fost ales președinte al Co
mitetului permanent pentru proble
mele economice și juridice al con
siliului. In noul birou al consiliului 
au fost aleși reprezentanții Româ
niei, Guyanei, Indiei și Zambiei.

In prima sa ședință, consiliul a 
luat în dezbatere situația creată în 
Namibia — teritoriu aflat sub ocu-

pația ilegală a Republicii Sud-Afri- 
cane — în urma arestărilor în masă, 
operate de forțele polițienești sud- 
afrlcane, în special în rîndurile pa- 
trioților namibieni și 
S.W.A.P.O.

Luînd cuvîntul la 
prezentantul român a 
sitatea adoptării de către O.N.U. 
unor măsuri ferme în sprijinul lup
tei de eliberare națională a Nami
biei, de condamnare hotărîtă a repre
siunilor în masă, arestărilor, proce
selor și întemnițării luptătorilor 
pentru libertate, împotriva tuturor 
formelor de intimidare aplicate de 
regimul ilegal al Africii de Sud față 
de poporul 
săi.

ale militanților
dezbateri, re- 
subliniat nece- 

a

namibian și de liderii

Negocierile economice 
dintre Japonia 

și Piața comună
TOKIO 20 — (Corespondență de 

la P. Diaconu) : Președintele Comi
siei Pieței comune, Franțois Xavier 
Ortoli, aflat într-o vizită la Tokio, 
a fost primit de vicepremierul japo
nez Takeo Miki. El a avut, de ase
menea, convorbiri cu ministrul co
merțului internațional și al indus
triei, Yasuhiro Nakasone, asupra 
problemelor privind dezvoltarea re
lațiilor economice între Japonia și 
țările membre ale C.E.E.

In cursul întrevederii pe care a 
avut-o cu Yasuhiro Nakasone, Ortoli 
a menționat că Piața comună elabo
rează un cod general de conduită 
privind acordurile bilaterale încheiate 
de țările membre ale C.E.E. cu sta
tele producătoare de petrol. Acest 
cod ar urma să fie adoptat chiar 
fără participarea Franței, a spus el.

• GIGANTUL DE 
FRANKFURT. în cursul 
cestui an, la Frankfurt pe Main 
va începe construcția unui nou 
turn de televiziune, care, la ter
minarea lucrărilor, va atinge o 
înălțime de 331 metri, fiind ast
fel cea mai înaltă clădire din 
R.F.G. La nivelul 221 metri va 
fi amenajat un restaurant ro
tativ cu 200 de locuri, iar 4 
metri mai șus se va afla o plat
formă pentru vizitatori, îmbră
cată în sticlă, cu o capacitate de 
300 de persoane..

LA
a-

• PREMIILE HERDER. 
Juriul premiilor internaționale 
Gottfried von Herder — decer
nate unor personalități din ță
rile Europei de est și sud-est, 
care au contribuit in mod stră
lucit Ia promovarea moștenirii 
culturale europene în sensul 
înțelegerii pașnice între po
poare — a anunțat numele lau- 
reaților pe anul 1974. Printre 
personalitățile cărora li s-a 
conferit premiul Herder în a- 
cest an se află compozitorul și 
muzicologul român Zeno Van- 
cea.

agențiile de presă transmit

• FICȚIUNE Șl REALI
TATE. Actorul Lome Greene, 
cunoscut și telespectatorilor 
noștri din serialul „Bonanza", 
unde interpreta rolul proprieta
rului ranch-ului „Penderoșe", 
s-a făcut crescător de vite. El a 
mărturisit că înainte nu cunoș
tea nimic despre această mese
rie, pe care și-a însușit-o in 
timp ce turna serialul. De unde 
se vede că uneori ficțiunea pre
cede realitatea...

Președintele Adunării Na
ționale tunisiene, Sadok Mok_ 
kadem, a primit pe ambasadorul 
României la Tunis, Marin Rădoi. A 
avut loc o convorbire prietenească 
privind relațiile dintre România și 
Tunisia, 
viitoarea

ră care va avea loc la București, 
între 15 și 20 aprilie.

precum și în legătură cu 
reuniune interparlamenta-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
' ? ■ *9

In pregătirea grevei

Președintele Republicii 
Arabe Siriene, secretar general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
Hafez Al Assad, a primit delegația 
Partidului Comunist Italian, condu
să de Giancarlo Pajetta, membru al 
Biroului Politic și al Direcțiunii 
P.C.I., care se află într-o vizită ofi
cială la Damasc. Convorbirile s-au 
referit la evoluția situației din O- 
rientul Apropiat, precum și la re
lațiile dintre Partidul 
cialist și P.C. Italian.

Ședința Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru con
strucțiile de mașini,18 ale c&- 
rei lucrări au luat parte delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria și Uniunea Sovietică, s-a înche
iat, zilele acestea, la Brno. Comisia 
a examinat și adoptat unele reco
mandări pentru activitatea viitoare 
în domeniul specializării și cooperă
rii internaționale.

Baas Arab So-

generale
ru- 
ini- 

de 
al

Și 
loc 
In 
se

în întreaga Italie se 
pregătește în aceste 
zile greva generală de 
4 ore, inițiată de Fe
derația C.G.I.L. 
C.I.S.L. — U.I.L. 
programată a avea 
la 27 februarie, 
fiecare provincie
află în curs de des
fășurare reuniuni ale 
conducerilor unice ale 
celor trei organizații 
sindicale și ale consi
liilor de fabrică, cu 
scopul de a pune la 
punct amănuntele con
crete de desfășurare 
a grevei și a manifes
tărilor care vor avea 
loc cu acest pri
lej în fiecare lo
calitate.
tul

acest 
fiecare

Secretaria- 
federației C.G.I.L. 
C.I.S.L. — U.I.L. 
hotărît, împreună 
reprezentanții sin-

a • 
cu 
dicatelor de ramură, 
modalitățile de parti
cipare la grevă ale 
angajaților din admi
nistrația publică și 
din servicii. Telurile 
politice și economice 
ale grevei formează, 
în același timp, obiec
tul unei ample anali
ze în cadrul a sute și 
mii de adunări orga
nizate în aceste zile 
în locurile de muncă

din fabrici și uzine 
sau din localitățile 
rale. Toate aceste 
țiative promovate 
consiliul director
celor trei centre sin
dicale au drept scop 
— după cum scria zia
rul „L’UNITA" — să 
facă din ziua de 27 fe
bruarie o mare zi de 
luptă a milioane de 
oameni ai 1 
Sindicatele își 
pun ca, prin 
gătirea și organi
zarea acestei greve, 
să dea un nou impuls 
procesului de unifica
re a întregii mișcări 
sindicale, prin gene
ralizarea consiliilor de 
fabrică și să sensibi
lizeze tot mai mult 
întreaga opinie publi
că în legătură cu plat
forma revendicativă 
prezentată de organi
zațiile profesionale ale 
oamenilor muncii, pen
tru apărarea puterii 
de cumpărare a ma
selor, pentru reforme, 
pentru înnoiri econo
mice și sociale.

Un moment deose
bit de semnificativ în 
pregătirea grevei ge
nerale l-a constituit 
„Ziua de luptă", or
ganizată miercuri, de

producția energetică ; 
soluționarea rapidă și 
pozitivă a actualelor 
conflicte de muncă, 
cum sînt, de pildă, cele 
de la F.I.A.T.. Alfa, 
Finslnder etc ; asigu-

rarea unui control e- 
ficient al prețurilor la 
principalele 
alimentare, 
categoriilor cu venitu
rile cele mai scăzute 
și, în general, apăra-

produse 
apărarea

«ța puterii de cumpă-. 
rare a maselor de oa- 
Uneni al muncii afec
tată de permanenta 
accentuare a inflației.

R. BOGDAN

Dialogul interamerican

intercomu-
al căror scop

muncii, 
pro- 
pre-

acest 
adu- 

de- 
To-

de la Tlatelolco

Convorbirile 
niiare cipriote, 
este determinarea statutului locuito
rilor insulei, au fost reluate la Ni
cosia. Delegația comunității grecești 
este condusă de Glafkos Clerides, iar 
cea a comunității 
Denktash. După 
marți, cei doi au 
declarații presei.

Ull acord p°tr^v^ Căruia statul 
peruan va oferi Statelor Unite suma 
de 76 milioane dolari cu titlu de com
pensație pentru naționalizarea a 11 
firme nord-americane care activau 
în această țară a fost semnat la 
Lima.

• PREVEDEREA E 
MAMA ÎNȚELEPCIUNII. 
Ca urmare a crizei de combus
tibil, locuitorii orașului olandez 
Almelo au început să-și creeze 
stocuri personale de benzină în 
pivnițe și pe balcoanele locuin
țelor. După cum este și firesc, 
au început să se producă ex
plozii și incendii. Alarmat de 
situație, șeful serviciului de 
pompieri din localitate s-a adre
sat neprevăzătorilor săi conce
tățeni, propunîndu-le să-și pre
dea rezervele de benzină spre 
păstrare... pompierilor, care le 
vor elibera la cerere, pe măsura 
solicitării. „Numai așa pot fi 
preîntîmpinate exploziile și in
cendiile". a declarat el în a- 
pelul difuzat. Pompierii au 
de-acum în păstrare două tone 
și jumătate de benzină.

turce de Rauf 
întrevederea de 
refuzat să facă

muncitorii din indus
triile chimică, meta
lurgică, textilă și ali
mentară, angajați in 
prezent în discutarea 
prevederilor contrac
tului național de 
muncă. Manifestările 
organizate cu 
prilej — greve, 
nări publice, 
monstrații — la
rino, Ferrara. Bologna, 
Florența, Salerno. Mi
lano și în alte o- 
rașe ale Italiei — au 
reprezentat un 
înainte pe calea con
solidării 
acțiune a 
tegorii de 
muncii, o 
importantă 
tirea grevei generale.

Obiectivele acesteia, 
cum se desprind 
documentul adop- 
săptămîna trecută 
către consiliul di

al C.G.I.L. — 
— U.I.L., pot

pas
deunității 

acestor ca- 
oameni ai 
contribuție 
la pregă-

așa 
din 
tat 
de 
rectiv
C.I.S.L. 
fi concentrate în jurul 
a trei mari categorii 
de probleme: elabora
rea de către guvern a 
unor programe preci
se în sectoarele trans
porturi 
cultură', 
nitară, 
școli

publice, agri- 
asistență sa- 

construcțil de 
și spitale,

Joi, Ia Tlatelolco, în 
Mexic, 
de-a doua fază a con
ferinței interamerica- 
ne, urmărită cu aten
ție deosebită în toate 

■ capitalele interesate. 
Prima etapă, cuprinsă 
între 18 și 21 februa
rie, a reunit pe mi
niștrii de externe din 
24 de țări latino-ame- 
ricane, care au pus la 
punct pregătirile pen
tru cea de-a doua 
fază a conferinței, la 
care va participa se
cretarul de stat al 
S.U.A., Kissinger. Pro
blemele pe care țările 
latino-americane vor 
să le ridice în cadrul 
„noului dialog" cu 
S.U.A. sînt cunoscute 
— ele au fost stabilite 
la conferința de la Bo
gota a miniștrilor de 
externe ai acestor țări 
(noiembrie 1973) și 
reactualizate acum, 
sub forma platformei

incepe cea
în opt puncte, iar pri
ma fază a reuniunii 
din Mexic — care s-a 
desfășurat cu ușile în
chise — a fost consa
crată îndeosebi nor
melor procedurale. 
Totodată, tematica 
conferinței a fost lă
sată deschisă comple
tării ei cu propuneri 
nord-americane, in
clusiv ceă a energiei.

Observatorii scenei 
politice interamerica- 
ne consideră că reu
niunea din Mexic poa
te dobîndi o impor
tanță considerabilă ca 
sveniment care eviden
țiază afirmarea tot mai 
largă pe care o 
nosc, în zilele 
tre, principiile 
raporturi noi
state, bazate pe egali
tate în drepturi și res
pect reciproc. Minis
trul de externe al 
Mexicului, Emilio Ra- 
basa, sublinia în des-

cu- 
noas- 
unor 
între

chiderea reuniunii că 
acum este momentul 
unirii forțelor și de
ciziilor. în vederea re- 
definirii relațiilor cu 
Statele Unite și con
cretizării celor mai 
importante aspirații și 
obiective ale conti
nentului latino-ame- 
rican.

De-a lungul ultimi
lor ani, procesul rea
șezării pe baze noi a 
relațiilor cu S.U.A. a 
preocupat îndeaproape 
țările latino-america- 
ne, determinînd, pînă 
la urmă, asentimen
tul nord-american 
pentru trecerea la un 
„nou dialog" cu aces
te țări. Rezultatele fa
zei a doua a conferin
ței din Mexic vor 
arăta în ce măsură 
acest nou dialog își 
găsește materializarea 
in măsuri concrete.

Eugen POP
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York t Seară dedi- 
literaturii românești
Biblioteca română din 

York a fost organizată o 
dedicată literaturii româ- 
cpntemporane. Scriitorul 
Popescu — aflat la Uni-

New 
cată

La 
New 
seară 
nești 
Petru
versitatea statului Iowa, in ca
drul „Programului internațional 
dedicat scrisului și scriitorilor" 
— a conferențiat despre „Direc
țiile principale ale literaturii 
române contemporane". Au par
ticipat profesori și studenți de 
la universitățile newyorkeze, 
scriitori și critici de artă, un 
numeros public.

Bundestagul vest-german 
a ratificat, miercuri, acordul de ade
rare a R. F. Germania la Tratatul 
de neproliferare a armelor nucleare, 
semnat simultan, la 1 iulie 1968, la 
Moscova, Washington și Londra. 
R.F.G. a aderat la acest Tratat la 
28 septembrie 1969.

La Vientiane 8 avut loc- 
marți, întîlnirea dintre prințul Su- 
vanna Fuma, primul ministru al gu
vernului laoțian, și Phoun Sipaseuth, 
conducătorul delegației Forțelor Pa
triotice, reprezentantul special al 
prințului Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, 
în cursul întîlnirii a fost continuat 
schimbul de vederi în problema for
mării guvernului provizoriu de u- 
niune națională și a Consiliului po
litic de coaliție națională.

„Conferința diplomatică 
asupra drepturilor umani
tare" s_a deschis la Geneva. Ur
mează să fie definitivate textele vi- 
zînd completarea convențiilor de la 
Geneva din 1949, în special cele pri
vind protejarea populațiilor civile în 
timp de război și interzicerea anumi
tor tipuri de arme. Participă dele
gații din 117 țări ale lumii.

Ministrul de externe al 
R. A. Egipt, Ismail Fahmy, a avut, 
miercuri, la Washington, ultima în
trevedere cu secretarul de stat ame
rican, Henry Kissinger, înainte de a 
pleca spre Paris. Părăsind sediul De
partamentului de Stat, Fahmy a de
clarat reprezentanților presei că a 
avut „convorbiri cordiale în proble
me de interes bilateral“.

• „PARCUL NAȚIO
NAL DIN AMAZONIA", 
în zona centrală a Amazoniei 
braziliene, în regiunea Itaituba, 
a fost amenajat un parc național, 
extins pe o suprafață 
un milion de hectare 
derat de specialiști ca 
mai mare de acest gen 
zilia și unul dintre 
mari din întreaga lume. Decre
tul de creare a 
țional 
tiv ce 
pii de 
turale 
în prezent, guvernul de la Bra
silia — a 
ședințele 
Medici.

Potrivit 
Cavalcanti, 
al agriculturii, această imensă 
rezervație forestieră, care va fi 
mărginită în unele zone de 
Transamazonian, cuprinde și o 
șefie de puncte turistice, în
deosebi de-a lungul fluviului 
Tapajoz, unul din cei mai mari 
afluenți ai Amazonului. Admi
nistrarea și conservarea rezer
vației vor fi încredințate Insti
tutului brazilian al dezvoltării 
forestiere (I.D.B.F.).

de circa 
și consi- 
fiind cel 
din Bra- 

cele mai

„Parcului na- 
din Amazonia" — obiec- 
se înscrie pe linia politi- 
protecțle a resurselor na-' 

pe care o promovează,

fost semnat de pre- 
Emilio Garrastazu

afirmatiei lui Mauro 
ministrul brazilian
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