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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNELE ȚĂRI ARABE

0 nouă $i strălucită acțiune politică 
internațională a României socialiste

Timp de zece zile, de-a lungul 
unui nou itinerar de mii de kilo
metri, care a înscris ca etape succe
sive patru țări arabe — Libia, Li
ban, Siria, Irak — gîndurile între
gului nostru popor au însoțit in 
permanență, cu dragoste, încredere 
și unanimă satisfacție strălucita 
solie de prietenie, colaborare 
solidaritate internaționalistă 
care președintele Consiliului 
Stat, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adus-o, în numele României socia
liste, popoarelor acestor țări. An
vergura acestei călătorii, rezulta
tele sale deosebit de rodnice, idei
le politice pe care le-a pus în evi
dență o înscriu ca încă una din 
marile acțiuni politice internațio
nale ale României, pe linia con
secventă a promovării prieteniei și 
înțelegerii între state, întăririi so
lidarității cu țările angajate pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare, a 
progresului economic și social, cu 
toate forțele democratice, anti- 
imperialiste. Itinerarul din Orien
tul arab vine să se adauge, astfel, 
vizitelor în diferite state ale Euro
pei și Asiei, în Africa și America 
Latină, în alte țări ale lumii ; aco
perind, virtual, aproape întreg glo
bul, aceste vaste traiectorii repre
zintă manifestări de amplu răsunet, 
oglindesc prezența deosebit de vie, 
rolul constant activ și dinamic 
României pe arena mondială 
marcînâ contribuții de seamă 
adîncirea cooperării bilaterale, 
promovarea înțelegerii și destinde
rii, la afirmarea principiilor de 
justiție și legalitate in raporturile 
interstatale.

Hotărîrea. Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. exprimă gîndurile 
și sentimentele întregului partid ți 
întregului popor prin înalta apre
ciere dată rezultatelor acestei vizi
ta Istorice în dezvoltarea relațiilor 
României cu țările arabe, activității 
multilaterale și neobosite desfășu
rate și cu acest prilej de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, rolului 
său esențial in elaborarea și rea
lizarea întregii politici externe a 
tării noastre. Această apreciere și-a 
găsit concomitent reflectare, în vi
brantele mesaje de aprobare trimi
se din toate colțurile țării Comite
tului Central, secretarului general 
al partidului, de către organizațiile 
de partid, de către comuniști, oa-
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„Comitetul Executiv dă o înaltă apreciere activității remarcabile desfășurate 
cu acest prilej de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca sol al prieteniei și solidarității poporului român cu 
popoarele țărilor vizitate, pentru promovarea politicii internaționale 
a partidului și statului, precum și modului strălucit în care a acționat pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și țările arabe în interesul 
deplin al poporului român și al acestor popoare, al cauzei păcii și colaborării 

internaționale".
(Din Hotârîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în unele țări arabe) tovarășului Gheorghe Cioară

meni ai muncii din uzine, de pe 
ogoare, din instituții prin care este 
exprimată mîndria patriotică pen
tru modul în care au fost servite, 
și de această dată, interesele na
ționale ale României, în strînsă îm
binare cu interesele internaționale.

Pe plan politic, 'vizita s-a înscris 
ca o puternică manifestare a prie
teniei româno-arabe. Primirea pli
nă de ospitalitate, ambianța deose
bit de cordială a convorbirilor ofi
ciale, vibrantele manifestări popu
lare de simpatie, aclamațiile și ova
țiile cu care a fost salutat au făcut 
ca solul popoBului român să fie per
manent înconjurat de acea căldură 
izvorîtă din inimă, rezervată prie
tenilor celor mai apropiați. în 
această entuziastă primire și-au gă
sit o. concludentă ilustrare vechile 
tradiții în care se află încrustate 
atîtea momente ale unor destine și 
aspirații comune, de luptă pentru 
libertate și independență națională, 
s-au reliefat sentimentele de priete
nie și prețuire reciprocă dintre po
porul român și popoarele arabe, 
încă o dată s-a vădit înalta apre
ciere de care se bucură pe plan 
internațional România socialistă, 
realizările sale în edificarea unei 
societăți mai bune, mai drepte, 
politica promovată consecvent în

sprijinul dreptului tuturor popoare
lor de a fi stăpjne pe soarta lor. 
S-au adăugat, la aceasta, respectul 
profund și admirația, înalta consi
derație față de personalitatea pro
digioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. .„Eminent om de stat, 
conducătorul înțelept al unei țări 
prietene" ; „omul reînnoirii socia
liste, al ințelegerii și umanismu
lui" ; „prestigioasă personalitate a 
mișcării comuniste internaționale" 
— asemenea aprecieri, ca și decer
narea celor mai înalte distincții de 
stat sau atribuirea titlului de „doc
tor honoris causa" al Universității 
din Beirut, se răsfrîng asupra în
tregului popor român, asupra în
tregii noastre țări.

Caracterul de lucru al vizitei s-a 
vădit cu prisosință prin rezultatele 
bogate, deosebit de pozitive, obți
nute pe multiple planuri. Se poate 
aprecia ca un important succes 
politic întărirea relațiilor de priete
nie, afirmarea voinței reciproce de 
intensificare a colaborării bilatera
le, în cele mai diverse domenii de 
activitate, de a acționa pentru pu
nerea cît mai bine în valoare a 
posibilităților existente. In acest 
sens, se distinge ca o trăsătură ca
litativă hotărîrea nu numai de a se 
realiza extinderea și diversificarea

relațiilor dintre România și țările 
arabe respective, ci și de a asigura 
așezarea lor pe baze trainice, stabi
le și de amplă perspectivă. Sem
narea unor acorduri de cooperare 
în domeniile industriei, agriculturii, 
construcțiilor, transportului, ca și 
pe plan tehnico-științific, înființa
rea unor societăți mixte cu profil 
diVers, înțelegerile privind asisten
ța tehnică și livrarea de produse, 
programele de schimburi și coope
rare pe tărîm cultural-artistic al 
informațiilor, sănătății, turismului 
etc. — iată tot atîtea direcții de 
activitate care s-au cristalizat cu 
prilejul vizitei.

Aprobind în unanimitate înțele
gerile și convențiile amintite. Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a trasat ca sarcină tuturor minis
terelor, instituțiilor și organismelor 
interesate să acționeze cu fermita
te pentru traducerea lor în viață, 
să ia măsuri imediate pentru în
deplinirea exemplară a prevederi
lor lor, pentru dezvoltarea coope
rării în producție, realizarea socie
tăților mixte, construirea obiective
lor economice și social-culturaîe in 
aceste țări, lărgirea schimburilor e- 
conomice, intensificarea legăturilor
(Continuare in pag. a' V-a)X
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Glasul comuniștilor, al întregului popor:
ÎNALTĂ APRECIERE, DEPLINĂ APROBARE

Telegrame și scrisori adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(ÎN PAGINA A III-A)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a înmînat simbătă dimi
neața, într-un cadru festiv, tovară
șului Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C, al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, ordinul 
„23 August" clasa I, conferit pen
tru contribuția adusă la înfăptuirea 
politicii partidului-și statului de fău
rire i societății socialiste ■mvlțiitUe- 
ral dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul împlinirii vîrstei 
ani.

La solemnitate au luat 
varășa 
Emil 
Paul 
Pană, .. __
Verdeț, Maxim Berghianu, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Chivu Stoica, 
Cornel Biirtică, Magdalena Filipaș, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei.

Erau, de asemenea, prezenți mem
bri ai Biroului Comitetului munici
pal București al P.C.R.

înmînînd înalta distincție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a felicitat 
cu căldură pe sărbătorit.

(Cuvîntul secretarului general al 
partidului se publică alăturat).

Exprimînd conducerii partidului și 
statului nostru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sentimentele sale 
de recunoștință pentru cinstirea ce 
i se aduce, tovarășul Gheorghe 
Cioară a spus : „Sînt mîndru că fac 
parte din rîndurile Partidului Comu
nist Român, forța care a organizat, 
a însuflețit și a condus lupta revo
luționară a poporului nostru pentru 
eliberarea socială și națională, forța 
care astăzi — în frunte cu tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu — conduce cu 
fermitate, cu pricepere și clarviziune 
poporul român către un viitor de 
aur, spre culmile progresului și ci
vilizației, spre comunism".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că România socialistă cunoaște as
tăzi, ca niciodată în lunga și zbu-

de 50 de

Elena Ceaușescu, 
Bodnaraș, Manea
Niculescu-Mizil.
Gheorghe Rădulescu,

parte to- 
tovarășii 

Mănescu, 
Gheorghe 

Ilie

ciumata sa istorie, adevărata liber
tate și independență, o puternică u- 
nitate, o înflorire pe care înaintașii 
au putut doar s-o viseze, politica sa 
înțeleaptă aducîndu-i prețuire 
toate meridianele globului.

„Asigur Comitetul Executiv, 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că voi fi și 
în continuare un membru devotat al 
Partidului Comunist Român, că voi 
lupta din toate puterile pentru trans
punerea în viață a politicii interne 
și externe a partidului nostru.

Vă asigur, în același timp, că vom , 
face totul ca angajamentul de o- 
noare al organizației de partid a 
municipiului București să fie înde
plinit în cele mai bune condiții — 
în patru ani și jumătate.

Doresc să afirm cu profundă con
vingere, ca orice fiu al acestei țări, 
că de numele secretarului general al

pe
pe

partidului nostru sint legate toate a- 
ceste mari realizări, de numele său 
este legată linia politică dinamică, 
profund novatoare, stabilită de Con
gresele al IX-lea și al X-lea, de 
Conferința Națională a partidului, 
pentru construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate în Româ
nia. Și cred că, mai presus de orice, 
activitatea și personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au statornicit 
în conștiința întregului nostru po
por profunda convingere că. urmînd 
neabătut politica internă și interna
țională a partidului nostru, servim 
interesele vitale ale națiunii noastre 
socialiste, cauza păcii și socialismu
lui in întreaga lume".

în încheierea solemnității, condu
cătorii de partid și de stat au fe
licitat cu multă căldură pe tovarășul 
Gheorghe Cioară, urîndu-i sănătate, 
fericire, noi succese în activitatea sa.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

CUPRU Șl...
PERDELE

Răsărit, nu știu cum, din mulțimea pestriță a stră
zii, amicul meu — reputat muncitor specialist la o 
cunoscută fabrică bucureșteană de aparataj electric 
— m-a salutat cu exuberanță, apoi, iscodindu-mă 
nedumerit, m-a întrebat :

— Da’ ce faci cu asta. ? — m.-a întrebat, oarecum 
intrigat, cercetind obiectul pe care-l aveam în mină.

Era o bară cilindrică de cupru, cu diametrul de zece 
milimetri, de doi metri lungime, pe care tocmai o cum
părasem de la „Tehnometal". I-am explicat că o s-o 
montez la galerie, să prind de ea perdeaua, pe 
inele din plastic. Că am încercat ma< intii cu sfoară,

PICĂTURA DE CERNEALĂ

apoi cu sîrmă — dar n-a mers. M-a ascultat cu atenție, 
apoi m-a intrebat :

— Cit a cintărit ?
— Cam un kilogram.
— Deci, la două ferestre — două kilograme. Dacă 

mai țin bine minte, mi se pare că in cincinalul ăsta 
construim o jumătate de milion de apartamente. Asta 
ar însemna un milion de kilograme de cupru deturnat 
de la adevărata lui destinație : industria electrotehnică. 
O risipă teribilă ! Știi ce-nseamnă pentru fabrica noas
tră un milion de kilograme de cupru ?

— Știu, sigur că știu — i-am răspuns. Dar cu per
delele ce facem, de ce le-qgățăm ?

— Ei, asta-i bună. Niște bare de polimeri, structu
rate, să zicem, și cu fibre de sticlă, ar fi o soluție și 
mai economică, și mai elegantă, in definitiv. Ce zici ?

N-am mai spus nimic. Argumentul său, simplu, mi 
se pare că merită cu prisosință atenția acelora care 
au, poate, ceva de spus...

Constantin AVRAM

Valea Jiului, puternic 
centru carbonifer al ță
rii. Dintr-una din ex
ploatările miniere de aici 
— și anume, de la Vul
can, a pornit chemarea 
la întrecerea socialistă 
pe anul 1974 către toate 
unitățile din industria 
carboniferă. Și. datorită 
condițiilor existente în 
acest bazin — apropierea 
minelor, buna cunoaște
re între brigăzi — în
trecerea minerească poa
te fi urmărită mai bine 
ca oriunde, „pulsul" entu
ziastei competiții pentru 
mai mult cărbune, pen
tru o eficiență superioară 
a muncii se simte mai 
bine ca oriunde.

Cum arăta un prim cla-- 
sament în întrecere al 
minelor din Valea Jiului 
la sfîrșitul lunii ianua
rie ? Detașat, pe locul 
intii — exploatarea Vul
can ; pe locul II — mina 
Paroșeni, apoi Aninoasa, 
Lupeni, Uricani ; pe ul
timul loc — Petrila. Iată 
acum situația după cinci
zeci de zile din acest 
an : mina Vulcan conti
nuă să fie in fruntea 
„plutonului", insă pe lo
cul secund a urcat Ani
noasa, mina Uricani a 
trecut pe locul III, după 
care urmează Dilja, Pe
trila și altele.

Desigur, in aprecierea 
acestor clasamente con
tează potențialul și 
particularitățile fiecărei 
mine, angajamentele di
ferite luate de colectivul 
fiecărei exploatări. Aces
te elemente ar putea a- 
duce unele corective ie
rarhiei amintite, fără

însă ca modificările de 
locuri să fie prea mari. 
Dar esențiale, pînă la 
urmă, sînt efectele pozi
tive pe care le-a gene-

nivelul mediu zilnic 
anul trecut. Aceasta 
făcut posibil ca 
prima lună'a anului 1974 
producția globală să fie

din 
a 

în
terioare am insistat mai 
ales asupra unuia din e- 
lementele care au deter
minat obținerea acestor 
rezultate favorabile : en-

0 hotărire in adîncuri:

„DE LA BINE

SPRE FOARTE BINE!"
• Trimișii speciali ne comunică vești deosebite • Secre 
tul performanțelor • Clasamentul „la zi" ai marii compe 

tiții minerești

rat întrecerea ce se des
fășoară în Valea Jiului, 
în ianuarie, producția 
medie zilnică de cărbune 
extras pe ansamblul mi
nelor Văii Jiului a cres
cut cu 30 la sută față de

mai mare cu 4,6 milioa
ne lei față de plan și să 
se livreze suplimentar e- 
conomiei naționale peste 
18 300 tone cărbune coc- 
sificabil și energetic.

In corespondențele an-

tuziasmul, spiritul de 
emulație care domină 
munca minerilor din fie
care abatij, din fiecare 
sector, din întreaga Vale 
a Jiului. Este un element 
principal însă nu singu-

Aș dori ca, în numele Comitetu
lui Central, să adresez Calde feli
citări tovarășului Gheorghe Cioară 
cu prilejul împlinirii a 50' de ani 
și pentru activitatea pe care o des
fășoară în îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid. Este încă la 
o vîrstă tînără, de aceea, acorda
rea acestei înalte distincții înseam
nă și o obligație în plus de a des
fășura o activitate și mai susținută 
în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere.

Apreciem munca pe care a des
fășurat-o tovarășul Cioară în dife
rite sectoare de activitate pe linie 
de stat ; apreciem de asemenea 
munca sa din ultimii ani ca 
prim-secretar al organizației de 
partid din București, organizație 
caret reprezintă o forță puternică. 
De altfel, este cea mai puternică 
organizație a partidului nostru — 
și care are un rol important în în
deplinirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea și1 ale Conferinței Națio
nale. Nu întîmplător tocmai orga
nizația de partid din București a 
lansat chemarea de a îndeplini 
cincinalul într-o perioadă mai

scurtă. Și, într-adevăr, în anul 
1973, organizația Capitalei, oame
nii muncii din Capitală au obținut 
succese remarcabile, așa cum au 
obținut, de altfel, organizațiile de 
partid și oamenii muncii din în
treaga țară.

Deci, acordarea acestei înalte 
distincții, prilejuită de împlinirea 
a 50 de ani, este legată îndeosebi 
de activitatea pe care tovarășul 
Cioară a desfășurat-o în ultimul 
timp în fruntea organizației din 
București, ca membru al Comite
tului Executiv, pentru îndeplinirea 
politicii partidului și guvernului.

Doresc să exprim convingerea 
noastră, a tuturor, a Comitetului 
Central, că, și în viitor, tovarășul 
Cioară, atît în fruntea organizației 
Capitalei sau în alte activități pe 
care i le va încredința partidul, va 
acționa cu toată fermitatea, cu 
toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru a-și în
deplini în cele mai bune condi
ții sarcinile.

îi adresez încă o dată cele mal 
bune urări de sănătate, multă fe
ricire și viață lungă ! (Aplauze).

Cu prilejul adoptării noii constituții a R.S.F. Iugoslavia

comuniști 
un factor 

însemnat

rul. Pentru că, potrivit 
indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, în 
scopul îndeplinirii ,și de
pășirii planului pe 1974, 
organizațiile județeană 
Hunedoara și cea muni
cipală Petroșani ale 
P.C.R., împreună cu Cen
trala cărbunelui Petro
șani, au elaborat și ur
mărit sistematic aplica
rea unor ample și minu
țioase programe de ac
țiune. Iar acestea — 
alături de entuziasmul și 
hărnicia minerilor, de 
munca politică desfășu
rată zi de zi în rîndurile 
lor de către 
— constituie 
tot atît de
care explică succesele or
tacilor din Vale. Eșalo
narea judicioasă a pune
rii în funcțiune a obiec
tivelor de investiții și a 
capacităților de produc
ție ; mecanizarea muncii 
și introducerea de noi 
tehnologii, folosindu-se 
utilaje realizate pe plan 
local sau în cooperare cu 
unități specializate din 
industria construcțiilor 
de mașini futilizarea in 
minele Văii Jiului a ce
lor 105 mașini de încăr
cat cărbune și steril la 
lucrările de înaintare, a 
35 combine și pluguri 
pentru tăierea cărbunelui 
în abataje cu front lung, 
a celor 14 000 stîlpi hi
draulici și grinzi meta
lice articulate de susține-

Dan MATEESCU 
Sabin IONESCU

(Continuare 
in pag. a U-a)

Tovarășului IOSIP BROZ TITO 
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

Cu prilejul adoptării noii constituții, moment de o deosebită semni
ficație în dezvoltarea socialistă a Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și popoarelor iugoslave prietene cele mai călduroase felicitări 
și urări sincere de noi și tot mai mari succese în înflorirea Iugoslaviei 
frățești.

Bucurîndu-ne în mod sincer de succesele remarcabile obținute de 
popoarele Iugoslaviei în dezvoltarea economică și socială a țării, în ridi
carea nivelului de viață, material și spiritual, al celor ce muncesc, în 
toate domeniile construcției socialismului, avem încrederea fermă că noua 
constituție pune o bază puternică întăririi și consolidării pe mai departe 
a cuceririlor revoluționare dobîndite pînă acum, conjugării fructuoase a 
eforturilor popoarelor Iugoslaviei pentru asigurarea dezvoltării în con
tinuare a relațiilor socialiste pe calea construirii societății comuniste în 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

Ne exprimăm deplina satisfacție pentru raporturile bune, de prie
tenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul. Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia vecină și prietenă.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că aceste 
relații frățești dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adînci 
tot mai mult, spre binele popoarelor român și iugoslave, în interesul 
cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
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• OPINII
STELNICA-IALOMIȚA

GRIU
5515 kg — cea mai mare 

producție medie din incinta 
indiguită a Dunării

Dintre unitățile agricole de stat 
situate in incinta indlguită a Du
nării, I.A.S. Stelnica a obținut anul 
trecut cea mai mare producție de 
grîu : 5 515 kg în medie, pe o su
prafață de 1 400 hectare. Performan
ța s-a soldat cu un beneficiu supli
mentar de 3 250 000 lei. Care a fost 
factorul determinant în realizarea 
acestei producții ?

„Cercetarea atentă a condițiilor 
In care s-a desfășurat «ciclul» 
griului — ne spune ing. Ștefan 
Marin, directorul întreprinderii — 
demonstrează că pregătirea patului 
germinativ și, în special, nivelarea 
terenului pot influența foarte mult 
nivelul producției. La griul semă
nat după premergătoare târzii, unde 
pregătirea terenului nu s-a făcut 
în condiții exemplare, s-a obținut 
o producție cu 1 000 kg la ha mal 
mică față de solele unde aceste 
lucrări s-au efectuat cu cel puțin 
o săptămînă înainte de semănat. O 
mare contribuție la realizarea re
coltelor amintite are aplicarea în
grășămintelor după un program 
științific. S-a ținut seama de carta
rea agrochimică, de fertilitatea

fiecărei parcele, de nivelul produc
ției prevăzute, de soiul cultivat și 
de regimul hidric. în funcție de 
aceste condiții s-au administrat 
40—70 kg fosfor substanță activă la 
ha și 80—140 kg azot, în 3 etape. 
Experiența noastră privind cultura 
griului arată că posibilitățile de 
sporire a producției n-au fost epui
zate. Ridicarea plafonului mediu 
de recoltă la ha este nemijlocit le
gată de buna organizare a muncii 
pe întreg ciclul de producție a 
griului, pentru că «nu există pă- 
mînt bun sau rău, ci pămînt bine 
sau rău lucrat»".

în momentul de față, specialiștii 
de la I.A.S, Stelnica controlează 
zilnic starea vegetației solă cu solă. 
Griul a răsărit peste tot. Pe alocuri 
însă, unde terenul a fost mai uscat 
în timpul însămînțării, plantele 
sînt mai firave. De aceea, dozele 
mai mari de îngrășăminte sint 
aplicate pe parcelele unde griul a 
ieșit mai slab din iarnă.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteli"

județului 
constituie 

renumitele 
se 

după

Faima 
Vrancea • 
viile din 
sale podgorii care 
înlănțuie, una 
alta: Cotești. Odobești, 
Panciu. în 1973, coope
rativele agricole din 
județ au obținut, în 
medie la hectar, 8 000 
kg struguri, iar între
prinderile agricole de 
stat — peste 10 000 kg. 
înfățișăm astăzi ex
periența și rezultatele 
celor trei întreprinderi 
agricole 
județ.

I.A.S. 
fiecare 
treaptă 
coltelor 
guri la 
firmă tov. ing. Stăni- 
că Dumbravă, direc
torul întreprinderii. 
Dacă în anii 
1973 am 
producție 
8 456 kg 
hectar și 
în medie 
19 880 000 
producția 
10 343 kg 
beneficiile s-au ridicat 
la 21 642 000 lei. Cum 
am obținut recolte și 
beneficii mereu spori
te ? Pentru ca pro
ducția de struguri să 
crească în mod cores
punzător 
știi cum să faci tăie
rile, cîți ochi să lași 
fiecărei

de stat din

..Cu 
o 

re-
Cotești.
an urcăm
pe scara 
medii de stru- 
hectar" — • a-

1971 
realiiat 
medie 

struguri 
beneficii 
pe an — 
lei, în 1973 
a fost de 

la hectar, iar

trebuie

coarde

o 
cb- 
la
de

să

de

viță. în asta stă se
cretul nostru. Am reu
șit să instruim munci
torii, încît ei știu să 
taie via în așa fel în
cît să asigure recoltă 
maximă, fără a vlăgui 
butucul, ceea ce ar pu
tea duce la diminua
rea producției în anul 
următor".

Concomitent cu creș
terea producției, la 
sporirea beneficiilor a 
contribuit și reduce
rea cheltuielilor de 
producție. în viticul
tură se consumă foar
te multă muncă cu lu
crările de stropit. La 
Cotești, tovarășii Stă- 
nică Dumbravă și Flo
rin Dăescu au con
ceput o stație centra
lizată pentru prepara
rea. soluției de stropit.- 
de unde este trimisă, 
printr-o rețea de con
ducte îngropate 
mînt, în toa.te 
lele cu vie. Se 
zează o mare 
mie la fondul 
larii, iar întreaga in
vestiție se 
ză în 4 ani.

Care sînt 
le pe 1974 
torilor și. specialiștilor 
de la I.A.S. Cotești ? 
Iată 
rea 
bale — 57 milioane 
cheltuieli la 1 000 
producție-marfă —

in pă- 
parce- 
reali- 

econo- 
de sa-

amortizea-

obiective- 
ale lucră-

citeva : valoa- 
productiei glo- 

lei, 
lei 

718

22,5lei. beneficii 
milioane lei.

I.A.S. Odobești. „Cu 
10—15 ani în urmă — 
relata Gheorghe Po- 
gorevici, tehnologul-

r

k

Misterul
microbuzelor
abandonate

în dimineața zilei de 28 martie 1973, la 
Intrarea în comuna Glina, organele de 
miliție au găsit, abandonat, microbuzul 
32-B-4912. Proprietarul mașinii — între
prinderea de medicamente-București.

în dimineața zilei de 11 aprilie 1973, la 
Intrarea in comuna Bălăceanca, organele 
de miliție au găsit, abandonat, microbuzul 
31-B-2624. Proprietarul mașinii — aceeași 
Întreprindere de mai sus.

Evident, s-au făcut cercetări, s-a lămu
rit misterul microbuzelor abandonate. 
Mlhai Iordache — lăcătuș mecanic in ca
drul Centralei industriale de medicamen
te, cosmetice, coloranți și lacuri — ținea, 
uneori, morțiș să meargă cu microbuzul... 
pe gratis. Fie acasă, în comuna Glina. sa
tul Bobești, fie prin împrejurimi. Și 
atunci...Recent, prin sentința penală nr. 93/1974, 
-judecătoria sectorului 4 i-a întocmit lui 
M.I. ...o „notă de plată" cu mai multe 
„capitole". La capitolul prejudicii : 216 
lei pentru primul transport și 135 lei pen
tru al doilea transport.

La capitolul încălcarea 
amendă penală 
6 000 lei amendă 
doua 1

Toate bune și

pentru 
penală

la locul

legii — 4 000 lei 
prima faptă și 

pentru cea de-a

lor. Nedumireș
te însă un lucru : dacă un salariat poate 
lua oricînd și oricum, după bunul său 
plac, ditai mașinile, cum este organizată 
și cum se exercită oare în sus-numita în
treprindere paza avutului obștesc — m 
speță a mijloacelor de transport ? Cum

trei ani, întreprin
de stat pentru creș- 
porcilor din Bereg- 
județul Timiș, înre- 

rezultate supe- 
producție.

ori,

De 
derea 
terea 
său, 
gistrează 
rioare în producție. Ca 
dovadă, de două ori, în 
1971 și 1972, pentru pro
ducțiile realizate, întreprin
derea a fost distinsă cu 
„Ordinul Muncii" clasa I. 
Și în anul trecut, rezul
tatele economice au fost 
foarte bune : producția 
globală a fost depășită cu 
11 'milioane lei, iar pro- 
ducția-marfă — cu 26 mi
lioane lei. S-au obținut 
158 000 de purcei, cu 15 000 
mai mult decît s-a plani
ficat, iar prețul de cost pe 
tona de spor în greutate a 
fost redus cu 1 350 lei. De 
asemenea, kilogramul de 
spor în greutate a 
realizat cu un consum mai 
mic de furaje cu 0,200 kg 
față de cel planificat atît 
la tineret, cît și la porcii 
grași. Aceasta înseamnă la 
producția totală de carne 
livrată — peste 13 000 
tone, cu 1 200 tone In plus 
față de plan — o reducere 
a consumului de furaje 
concentrate cu aproape 300 
tone. Toate aceste re
zultate au determinat de
pășirea beneficiilor plani
ficate cu aproape 20 mi
lioane lei. Cum s-a ajuns 
la aceste rezultate 1

„ComDlexele pentru creș
terea și îngrășarea porci
lor de tip industrial de 
mare capacitate, cum este 
și cel din Beregsău . — 
spune ing. Florentin Cîr- 
pan. directorul întreprin
derii — ridică o serie de 
probleme în activitatea de 
producție care, nu de pu- 

. ține ori, au dus la rezul
tate sub condițiile create. 
Ne-am
rea 
lor 
vul 
mai 
fost 
junsuri au 
nate de îndesirea porcilor 
în halele destinate îngră- 
șări! ; nu se realiza sporul

fost

bazat pe pricepe- 
și hărnicia tuturor ce- 
care formează colecti- 
nostru și astfel cele 
grele probleme au 
rezolvate. Unele nea- 

fost determi-

1973 am realizat 11 085 
kg struguri la hectar, 
cu 1 735 kg mai mult 
decît producția plani
ficată". Ferma con
dusă de loan Șerban

în greutate, «e depășea 
consumul de furaje și se 
prelungea durata de îngră- 
șare".

Pentru înlăturarea acestor

au fost amenajate 2 400 
de boxe. Aceasta a permis 
ca purceii să fie ținuți 
mal mult timp în mater
nități, pînă la 40 de zile.

BEREGSĂU-TIMIȘ

CARNE
rezultatul organizării

și hărniciei

tone intr-un an13

neajunsuri s-a acționat în 
două direcții. în primul 
rînd, s-a trecut la moder
nizarea maternităților, prin 
dublarea numărului de 
boxe. Pe același spațiu 
construit, în loc de 1 200

nemaiaglomerînd astfel 
spațiile pdhtru îngrășat. în 
al doilea rînd, pentru creș
terea sporului în greutate 
s-au îmbunătățit rațiile 
furajere și s-a folosit un

material biologic superior
— metiși rezultați din în
crucișarea a trei rase va
loroase. Astfel, anul tre
cut, aici s-a realizat un 
spor mediu de creștere în 
greutate la purcei de 316 g 
pe zi, față de 292 g plani
ficat, iar la porcii pentru 
îngrășat — de 510 g pe zi, 
față de 500 g prevăzut. 
Creșterea sporului în greu
tate a determinat rularea 
mai rapidă a efectivelor și, 
deci, reducerea aglomera
ției din hale.

Concomitent cu rezolva
rea acestor probleme, cu 
care se confruntă și alte 
complexe pentru creșterea 
și îngrășarea porcilor, aici 
a existat și există o preo
cupare permanentă pentru 
modernizarea și mecaniza
rea procesului de produc
ție. în prezent, în cadrul 
complexului, transportul 
furajelor a fost mecanizat 
în totalitate. La intrarea 
fiecărui grajd au fost con
struite buncăre. Furajele 
se aduc în vrac și se varsă 
în buncăre, de unde sînt 
administrate mecanizat. 
Prin aceasta s-a redus cu 
30 necesarul de îngriji
tor. Totodată, au fost 

. modernizate și mecanizate 
in totalitate halele vechi
— fiind prevăzute cu ven
tilație naturală — și 
în plină desfășurare 
țiunea de punere 
tare a halelor pentru ti
neret. De remarcat că toate 
modernizările și mecaniză
rile introduse s-au făcut 
prin acțiuni de autouti- 
lare.

Ce obiective își propun 
pentru anul acesta munci
torii, tehnicienii și SDecia- 
liștii de la I.S.C.I.P. Bereg- 
său 7 Redăm, pe scurt, cî- 
teva date : să obțină în 
plus, fată 
din 1973, 
600 tone 
ducă, față 
tuielile materiale c\i 3 la 
sută și consumurile de fu
raje cu 2 la sută.

este 
ac- 

pe gră-

de realizările
24 000 purcei, 

carne ; să re
de norme, chel-

Aurel PAPADIUC

• PROPUNERI
® InOVQtOr flUntdȘ maistrul Radu Neacșu de la atelierul 

de zonă C.F.R. Titu a luat, de curînd, premiul întîi la concursul ino
vatorilor din sectorul transporturilor și telecomunicațiilor. Comunistul 
Radu Neacșu este autorul a peste 30 de inovații, care se aplică cu 
succes in producție. Eficiența acestora : 2 000 000 lei economii. (Gh. Mus- 
căloiu, tehnician principal).

• Apicultorii ora?ului Pașcani, județul Iași, vor livra anul 
acesta statului 20 000 kg miere, 500 kg ceară, 40 kg lăptișor de matcă 
și 200 kg polen. (Vaslle Prodalea, mecanic de locomotivă).

• La moara care macină... nervi. De mai bine de un 
an, moara din satul Dănqeu, comuna Jiana-Mehedinți, mai mult stă 
decît macină. Ba mecanicul e plecat cu treburi la oraș, ba lipsește o 
piesă de la motor, ba... Și uite așa, sătenii sînt nevoiți să umble cu 
sacii pe la morile din alte localități. (Un grup de săteni, comuna Jiana, 
județul Mehedinți).

• Cine limpezește apele? La roblnete10 locuitorilor am 
Floreasca, de la o vreme, apa curge tulbure, uneori colorată 
și ruginiu. Organele I.C.A.B., la sediul cărora am bătut dru- 
in șir, n-au dat nici o importanță sesizărilor verbale și scrise

cartierul 
în negru 
mul zile , ___ ______ _ _ .___ ... ..
ale cetățenilor. (loan Culnag și alțl 20 de locuitori din cartierul Flo
reasca, sectorul 1, București).

• Valoarea lucrărilor edilitar-gospodărești ce s® 
vor realiza anul acesta în comuna Godeni, județul Argeș, prin munca 
patriotică a sătenilor, va fi de 1,4 milioane lei. Se vor construi o școală 
cu 10 săli de clasă și laboratoare în satul Cotești, un cămin cultural 
și un cabinet stomatologic în satul de reședință, vor fi asfaltate trotua
rele și principalele drumuri comunale etc. (Nicolae Soare, primarul 
comunei).

• Bucuroși de... deranj ? La cinematograful „Republica" 
din Cluj spectatorii sînt deranjați [în repetate rînduri, după începerea 
filmului, de către salariați ai instituției, care caută cu lanterna locurile 
celor întîrziați. Așteptăm ca responsabilul cinematografului respectiv 
să ia măsuri pentru renunțarea la astfel de practici, care nu fac ni
mănui nici o plăcere. (Mihai Mitea, Cluj).

® PrOpUnOm ec''b'or l°cab s& sprijine inițiativele cetățenilor 
de a construi o baie publică în orașul Tg. Ocna, județul Bacău, Baia 
din parcul „Măgura", pe care o foloseau cetățenii, și-a închis porțile 
de... 11 luni. (Un grup de cetățeni).

• Nu face daraua cît ocaua. Aproape 130 000 lei a platIt 
drept locații șantierul T.C.M.A.I.A.A. Drobeta Turnu-Severin pentru 
că nu a descărcat la timp vagoanele cu steril pe care le-a primit în 
gara Bocșa. Materialul era destinat complexului avicol pe care șantie
rul îl construiește în apropierea localităților Bocșa și Berzovia. Cum 
vor fi oare decontați acești bani cu care s-a plătit neglijența unora 1 
(Simion Drilea, Bocșa, județul Caraș-Severin).

În abatajele Văii Jiului
despre rezultatele e- 
conomice. „Beneficiile 
realizate anul trecut 
au fost de 36,1 milioa
ne, față de 25,3 mili
oane, cit era planifi-

din Vrancea : 12 049
kilograme. Unii ar fi 
înclinați să atribuie a- 
cest remarcabil succes 
condițiilor naturale 
favorabile din anul

STELELE VRANCEI

STRUGURI:

întreprinde
rii, ne-am propus ca 
obiectiv al muncii, 
noastre să reorgani
zăm plantațiile, astfel 
ca să putem ajunge la 
recolte de 10 000 kg 
struguri la hectar. în

realizat cea 
mare producție medie 
— 14 164 kg la hectar, 
cu 4164 kg mai mult 
decît cea planificată.

Ing. Alexandru Bu- 
leu, directorul între
prinderii, ne-a vorbit

Cotești,

Panciu

peste
la

Odobești,
fiecare

un vagon
hectar

cat. Vrem să le reali
zăm și în acest an — 
spunea el. Este hotă- 
rirea întregului nostru 
colectiv".

I.A.S. Panciu a ob
ținut cea mai mare 
producție de struguri

trecut. Este adevărat, 
pentru viticultură a- 
nul 1973 a fost un an 
bun. Dar nu este de 
ajuns. „La asemenea 
producții nu se ajun
ge întîmplător. este 
de părere tov. Vasile

Popa, tehnologul-șef 
al întreprinderii. Vița 
de vie are o tehnolo
gie de cultivare bine 
precizată și cunoscută 
în amănunt de cei 
mai multi care lu
crează în acest sector. 
La noi. de fiecare dată 
se introduce ceva nou, 
ceva care are darul să 
salte recolta medie la 
hectar".

Ne sînt prezentate și 
citeva exemple care 
demonstrează posibili
tățile 
viilor din 
gorie in 
sporirea 
struguri, 
dusă de 
nic, de 
hectare 
cules cîte 14 562 kg 
struguri la hectar. L-a 
urmat îndeaproape 
ferma lui Costică Do- 
broiu — cu 13 373 kg. 
aooi cele conduse de 
Valentin Popescu. Pe
tre Ganea, Ion Chi- 
riță. Ion Vlad.

Au fost 
oare toate 
de creștere 
tabilității ? 
au fost 
pentru a se obține be
neficii suplimentare — 
ne spune tov. Ion 
Pintilie, directorul în
treprinderii. Din cele 
20 milioane lei, cît re
prezintă beneficiul în-

nebănuite ale 
această pod- 
ce privește 
recoltei de 
Ferma con- 
Iosif Andro- 

pe cele 
cultivate, 

cîte

143
a

a 
„La 

găsite

epuizate 
sursele 

ren- 
noi 
căi

s-a 
cu

treprlnderii pe 1973, o 
parte provin din pro
ducerea șampaniei 
pe baza unei idei 
noi, aparținînd ingine
rului Ion Pușcă, șeful 
fermei industriale".

Cu 3—4 ani în urmă, 
apariția probelor de 
șampanie, purtînd pe 
etichetă marca „Pan
ciu", la concursu
rile de vinuri a fost 
privită cu nedumerire, 
întreprinderea 
prezentat apoi
o noutate : șampania 
roză care nu se obți
nuse pînă atunci in 
tară. Aceasta era o 
realizare de mare va
loare, care a influen
țat mult 
conomică 
activități, 
ductia de 
crescut 
sticle și va ajunge la 
600 000 în

Adunați 
reprezintă 
beneficiile 
muncitorii 
liștii din 
întreprinderi 
de stat și veți afla e- 
chivalentul hărniciei 
și priceperii lor. Sint 
trei stele pe firma
mentul Vrancei și fie
care dintre ele cu 
strălucirea ei.

eficienta e- 
a întregii 

în 1973 pro- 
șampanie a 
la 400 000
acest an. 
cifrele care 
producțiile, 
realizate de 
si specia- 

aceste trei 
agricole

Ion HERȚEG 
Ionel NISTOR

(Urmare din pag. I)
re — sînt dovezi certe ale eforturi
lor și reușitei în acest domeniu) ; 
extinderea lucrului în acord ; spori
rea eficienței economice ; promova
rea de cadre capabile la conducerea 
unităților, secțiilor și sectoarelor — 
iată numai eîteva direcții prevăzute 
în programele respective. La nivelul 
centralei și exploatărilor miniere au 
fost reorganizate compartimentele 
electromecanice și cel de aprovizio
nare tehnico-materială ; s-au asigurat 
creșterea ponderii muncitorilor di
rect productivi și reducerea număru
lui posturilor auxiliare ; s-au con
stituit nuclee „service" ale furnizo
rilor de utilaje din Reșița și Satu- 
Mare ; au fost organizate schimburi 
de experiență între șefii de brigăzi 
și s-au luat măsuri pentru stimula
rea materială și morală a fruntașilor 
în întrecerea socialistă, a celor ce 
aplică inițiative valoroase în practi
ca minieră. într-un cuvînt, de la co
mitetul județean de partid și pînă la 
conducerile minelor s-au depus efor
turi pentru a se crea condiții cît mai 
bune de desfășurare a întrecerii so
cialiste pentru mai mult cărbune.

Indiscutabil, minerii Văii Jiului au 
obținut rezultate remarcabile in în
trecere. Dar, după propria lor apre
ciere, realizările puteau fi și mai 
bune. Și aceasta — dacă s-ar fi ac
ționat mai insistent pentru soluțio
narea din timp a unor probleme de 
care, în fond, depinde valorificarea 
mai intensă a rezervelor de creștere 
a producției de cărbune. Este vorba, 
in primul rînd, de intensificarea me
canizării muncii in subteran. După 
cum arătam, în minele de aici gra
dul de mecanizare a multor opera
țiuni este destul de ridicat. Realiza
rea ritmului planificat de creștere a

se traduce în viață, în cadrul acestei uni
tăți. imperativul de a 
economic, cu zgîrcenie 
de benzină ? Celor în 
tocmește „devizul" 1

se folosi rațional, 
chiar, fiece strop 
cauză cine le în-

Cumpărați 
o maimuță 

„din pachet"?
— Eu nu am făcut nici un act de co

merț, onorată instanță. Tot ceea ce am 
primit la pachet erau numai și numai bu
nuri de folosință personală. Și dacă, pînă 
la urmă, le-am vîndut, le-am vîndut pen
tru că am avut nevoie de bani. Știți, se 
mai întâmplă...

Tribunalul Capitalei, secția I penală, 
în fața instanței — Sofia Vasilescu din 
București. Calea Șerban Vodă nr. 5. Un 
nume cunoscut „amatorilor" de noutăți 
„din pachet". în înțelegere cu o prietenă 
plecată, recent, peste hotare și în urma 
unei plăți făcute acesteia anticipat, S. V. 
devenise, de la o vreme, abonata vămi! : 
mereu îi sosea cite un geamantan plin 
cu tot soiul de obiecte. „Oh, ce surpri
ză" — exclama ea, de-abia ridicindu-și 
„dulcea povară". După care, odată ajunsă 
acasă, se grăbea să o distribuie cu o dex
teritate de precupeț. O dată, de două ori, 
de trei ori... Fină cînd a ajuns în fața 
instanței.

Calm, președintele completului o ascul
tă pînă la capăt. Apoi întreabă

— Va să zică, bunurile vîndute erau 
numai și numai bunuri de folosință per
sonală 1

— Da, onorată instanță.
— Și rochiile ?
— Da.

— Și pantofii ?
— Da.
— Și maimuța ?
— ? I
Dacă ar fi s-o credem, S.V. purta, 

acum, la virsta maturității, ba costumașe 
pentru copii între 7 și 10 ani, ba rochițe 
pentru adolescente, de cele mai diferite. 
talii, ba pantofi numărul 23. ba pantofi 
numărul 27 — după cum avea chef. în 
plus, tot pentru „folosință personală" i-a 
fost trimisă și o maimuță vie, pe care 
nici nu a reușit să o întrebe cum o chea
mă... că a și vîndut-o 1

Hotărirea Instanței : 1 an închisoare. 
S. V. va ști acum, cu precizie, ce talie are 
ea însăși și ce număr poartă la pantofi ! 
Și încă ceva : că legile privind comerțul 
sînt și ele legi ca toate legile — trebuie 
respectate. Pentru că una este să vinzi 
întîmplător un lucru oarecare și alta este 
ca. împotriva normelor in vigoare, să faci 
comerț pe picior 1

Nici lampa 
lui Aladin

Și interogatoriul continuă. Andrei Pană, 
proprietarul imobilului' din strada Sintezei 
nr. 9 A, recunoaște, una cîte una, toate 
faptele — închirieri și subînchirieri in 
afara legii, fără contract, la preturi de 
speculă. Rapacitatea proprietarului a mers 
pînă acolo încît pentru o singură cameră 
de paiantă și un antreu a pretins și în
casat de la o singură persoană — R.E. — 
suma de 400 lei lunar 1

Ne interesăm care sînt chiriile legale 
pentru încăperile în cauză. Și Întreprin
derea de specialitate — I.C.R.A.L.-Vitan 
răspunde : pentru încăperile închiriate lui 
C.M. și G.C. — 31 lei ; pentru încăperea 
închiriată lui R.E. — 43 lei ; pentru în
căperile ' ' ' ’
lei.

în loc de 87 de lei — cit spune legea I
— P.A. .......... “
peste zece ori mai mult !

— Este adevărat, onorată instanță — 
explică proprietarul — da’ eu nu le-am 
dat camerele doar așa, goale-goluțe I

— ? !
— Lui C.M., de pildă, i-am dat și 

lampă cu gaz 1 Altuia — un pat.
Ca și cum. pentru folosința unei lămpi

— fie ea și... lampa lui Aladin — chiria 
ar putea fi sporită de la 31 la 350 lei 1

Cu sau fără...... lampă", specula cu lo
cuințe este categoric interzisă prin lege. 
Drept pentru care și in acest caz urmea
ză să se facă lumină : în dosarul 8160 al 
judecătoriei sectorului 4 se așteaptă sen
tința.

închiriate lui G.I. $i B.A. — 13

a pretins și primit 950 lei. De

o

unități din «ubor-

salvat Poșta rubricii
— Este adevărat că pentru o singură 

cameră și un antreu ați încasat lunar de 
la cetățenii C.M. și G.C. 350 lei chirie ?

— Da.
— Este adevărat că pentru o magazie de 

paiantă ați încasat lunar de la cetățenii 
G.I. și B.A. 200 lei lunar ?

— Da.

în urma publicării articolului „La ce 
etaj... pășunau oile ?“ („Scînteia" nr. 9770, 
rubrica „Din instanță..."), in care erau 
criticate neglijența, atitudinea birocratică 
și nerespectarea legii' privind încheierea 
unor contracte de vînzare-cumpărare de

către salariați ai unor 
dinea Centralei de prelndustrializare și 
achiziții-București — fapt care a permis 
infractoarei Stela Gheorghe să prejudi
cieze avutul obștesc cu suma de 39 260 
lei — primim la redacție următorul răs
puns :

„în urma apariției articolului, a cerce
tărilor efectuate de noi vă aducem la cu
noștință că faptele relatate sînt întru totul 
adevărate. îndreptățind critica tăcută. 
Dacă salariațil în cauză și-ar fi îndeplinit 
cu conștiinciozitate îndatoririle ce le re
veneau. dacă ar fi respectat atit legea, 
cît și îndrumările centralei, prejudiciile 
aduse avutultii obștesc puteau fi — așa 
cum bine se sublinia în articol — evitate.

în consecință, pentru reintrarea în le
galitate, pentru recuperarea prejudiciului 
și evitarea, pe viitor, a unor asemenea 
situații, au fost luate următoarele mă
suri : avansul 
celor 400 kg 
prinderea de 
ții-Ilfov) s-a 
încasare de la angajatul Tutungiu Adam, 
care a încheiat contractul fără a respecta 
toate dispozițiunlle legale : avansul de 
20 700 lei (plătit de întreprinderea de 
preindustrializare și achiziții Buzău) s-a 
încasat integral de la Stela Gheorghe. 
prin vînzarea oilor găsite în posesia aces
teia ; pentru avansul de 3 800 lei (plătit 
de întreprinderea de preindustrializare și 
achiziții București), nerecuperat încă, s-a 
pornit executarea silită a unor bunuri 
mobile proprietate a S. Gh.

Totodată, am reînnoit, completa* și 
transmis tuturor întreprinderilor noastre 
(odată cu copia articolului și obligația de 
a fi prelucrat cu toți angajații) instruc
țiunile privind măsurile de prevenire a 
unor asemenea infracțiuni".

Semnează lng. Gh. Toma, director ge
neral în Centrala de preindustrializare și 
achi ziții-BucureȘ ti.

de 14 760 lei (corespunzător 
lînă contractate cu între- 
preindustrializare și achizi- 
recuperat prin imputare și

Tltus ANDREI
y

producției de cărbune, a angajamen
telor asumate presupun însă o preo
cuparea sporită în acest domeniu din 
partea factorilor de resort. Accen
tuăm acest aspect cu atît mai mult 
cu cît, așa cum a reieșit din dezba
terile ședinței comune din 22 februa
rie a birourilor organizațiilor de par
tid județeană Hunedoara și munici
pală Petroșani cu biroul executiv 
al Centralei cărbunelui Petroșani, 
nu s-a acționat cu suficientă fermi
tate — de către factorii de răspun
dere din centrala amintită și între
prinderea de utilaj minier din Pe
troșani — pentru scurtarea duratei 
de asimilare, omologare și fabricare 
in serie a susținerilor pășitoare și 
pentru înlocuirea dispozitivelor de 
reglare necorespunzătoare ale stâlpi
lor hidraulici individuali folosiți in 
prezent. O slabă conlucrare — s-a 
arătat cu același prilej — a existat 
și între Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei și cele două minis
tere din industria construcțiilor de 
mașini ; cum altfel s-ar putea ex
plica, bunăoară, faptul că la între
prinderea „Unio" din Satu-Mare asi
milarea mașinii de încărcat cu bas
culare laterală este întîrziată cu 
peste trei ani ? Neajunsuri se con
stată și în ce privește calitatea uti
lajelor miniere ; întreprinderea con
structoare de mașini din Reșița nu a 
acționat pentru îmbunătățirea insta
lațiilor cu aer comprimat, iar trans
portoarele cu raclete „cad" după nu
mai patru luni de folosire și nu 
după un număr mal îndelungat de 
ani.

La fel de importantă pentru creș
terea producției de cărbune in Valea 
Jiului, pentru intensificarea întrece
rii este aprovizionarea cu materiale 
și cu piese de schimb. Este o pro
blemă, întrucît, pentru acest an, Va
lea Jiului nu are asigurate nici a- 
cum 5 000 tone profile grele și ușoa
re.. 900 tone țevi și conducte. 137 km 
cab’luri electrice, 80 000 rulmenți ș.a. 
Nu trebuie aduse prea multe argu
mente pentru a se înțelege că. ne- 
primindu-se aceste materiale în ter
men și în cantitățile necesare. în pro
cesul de extracție a cărbunelui pot 
apărea perturbați! nedorite. De ase
menea, materialele primite trebuie să 
fie de calitate corespunzătoare. Ce 
folos că minei Lupeni, de pildă, i 
s-au livrat de către întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizolante 
din București unele cantități de 
cabluri — potrivit contractului — 
dacă acestea, tocmai datorită carac
teristicilor lor nesatisfăcătoare, sint 
de nafolosit ?

Există și alte probleme în Valea 
Jiului, a căror soluționare nu mai 
poate întârzia. Este vorba, nu în ul
timul rind, de intensificarea ritmu
lui la lucrările de pregătire și des
chidere pentru crearea unul Front de 
lucru corespunzător, de asigurarea 
necesarului de forță de muncă și în
tărirea disciplinei in producție, de 
îmbunătățirea calității reparațiilor și 
întreținerii mașinilor și utilajelor și 
creșterea indicilor de folosire a a- 
cestora, de reducerea consumurilor 
specifice de materiale și energie ș.a. 
Remarcabil este faptul că. la șe
dința comună de care aminteam, care 
se înscrie în practica stilului de mun
că al Comitetului județean de partid 
Hunedoara, al celui municipal Petro
șani, ca și al Centralei cărbunelui 
din Petroșani, analizîndu-se în pro
funzime toate aceste probleme, s-au 
stabilit măsuri — cu termene și res
ponsabilități precise — pentru înlă
turarea tuturor neajunsurilor, tutu
ror defecțiunilor ce se manifestă în 
producție — din subteran și de la 
suprafață — Intr-o mină sau alta a 
Văii Jiului. Important este ca măsu
rile stabilite să se materializeze in 
practică cu maximă operativitate și 
așa cum au fost concepute. Se vor 
crea astfel condiții tehnico-materiale 
superioare pentru ca, în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în Valea 
Jiului să se atingă noi recorduri, 
pe măsura hărniciei și iscusinței mi
nerilor de la Vulcan, Uricani, Ani- 
noasa, de la toate celelalte mine din 
„valea cărbunelui" — pe scurt, să se 
extragă mai mult cărbune pentru 
economia națională.

1
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Gl asul comuniștilor, al întregului popor:

ÎNALTA APRECIERI, DEPLINA APROBARE
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, continuă să sosească telegrame de 
pe întreg cuprinsul țării, în care oamenii muncii din întreprinderi, de pe 
ogoare și din instituții își exprimă deplina aprobare și adeziune pen
tru rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei întreprinse de condu
cătorul partidului și statului nostru in unele țări arabe.'

„Comuniștii, toți cetățenii Capita
lei văd in recenta vizită întreprinsă 
în Libia, Liban, Siria și Irak încă 
o confirmare cu cea mai deplină 
acoperire în fapte a realismului po
liticii interne și externe stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, de a dez
volta relații bune de prietenie, cola
borare și solidaritate cu toate sta
tele care luptă pentru dezvoltarea 
independentă, pentru progres econo
mic și social, împotriva imperialis
mului și a neocolonialismului, pen
tru pace și colaborare între popoare" 
— se spune in telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R. „Prin poziția și ideile ex
primate de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prin modul strălucit in care ați ac
ționat pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre România și ță
rile arabe, vizita dumneavoastră a 
constituit, totodată, un aport de sea
mă al țării noastre la cauza păcii, 
socialismului și înțelegerii între po
poare.

Cu deosebită satisfacție am luat 
cunoștință de rezultatele vizitei, de 
documentele semnate, care contri
buie, prin însemnătatea lor, la ridi
carea pe un plan superior a relații
lor de colaborare și prietenie dintre 
România și aceste țări.

Dînd glas sentimentelor de ade
ziune deplină a tuturor locuitorilor 
Capitalei la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
afirmăm și cu acest prilej dragostea 
și profunda noastră considerație față 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și vă asigurăm 
că vom munci cu eforturi sporite 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan, a angajamentelor pe 
care ni le-am asumat pentru înde
plinirea planului cincinal cu șase 
luni mai devreme, pentru a întim- 
pina cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fascist 
și Congresul al XI-lea al P.C.R. cu 
noi și însemnate succese în toate 
domeniile de activitate, pentru a 
contribui la rdicarea României so
cialiste pe noi trepte ale progresu
lui, civilizației și bunăstării".

„Animați de minunatul exemplu 
pe care dumneavoastră ni-1 oferiți, 
de înalta pildă de dăruire comunistă 
și patriotică pe care o dați zi de zi 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului nostru, pentru cauza colabo
rării și păcii între popoare, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sindicatele nu vor 
precupeți nici un efort pentru a da 
viață sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, vor antrena oamenii mun
cii în întrecerea socialistă ce se des-, 
fășoară pentru realizarea angaja
mentului național de înfăptuire a 
cincinalului înainte de termen — se 
arată în telegrama CONSILIULUI 
CENTRAL al uniunii generale 
A SINDICATELOR DIN ROMANIA.

Vizita efectuată, rezultatele sale 
deosebit de pozitive capătă noi va
lențe prin faptul că, desfășurîndu-se 
într-o perioadă marcată de eveni
mente cu o profundă semnificație 
politică și socială pentru poporul 
român — întîmpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
și a Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român — însuflețește 
și dinamizează eforturile tuturor 
membrilor de sindicat — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — care se angajează în fața 
partidului și a dumneavoastră perso
nal să muncească cu toată energia și 
pentru sporirea contribuției sindica
telor la înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe a partidului".

Călduroasa primire ce v-a fost re
zervată în cele patru țări arabe vi
zitate, manifestările de simpatie și 
profund respect cu care ați fost în
tîmpinat de popoarele și tineretul 
din aceste țări sînt o vie expresie a 
legăturilor trainice de prietenie din
tre poporul român și popoarele res
pective, a înaltei prețuiri față de pu
ternica personalitate a conducătoru
lui partidului și statului nostru, a 
aprecierii de care se bucură politica 
clarvăzătoare, realistă, principială a 
Partidului Comunist Român, politică 
indisolubil legată de numele și de 
remarcabila dumneavoastră activita
te, caracterizată prin dinamism și 
pasiune revoluționară, pusă în slujba 
aspirațiilor fundamentale ale po
porului român, a nobilelor idealuri 
de pace, libertate, independență și 
progres social — se arată în telegra-
UNIUNII ’ TINERETULUI 
NIST.

Uniunea Tineretului 
este hotărîtă să acționeze _____
vent pentru lărgirea legăturilor de 
prietenie și solidaritate dintre tine
retul român și tineretul țărilor ara
be, dintre organizațiile de tineret, 
care să se înscrie ca o contribuție 
însemnată la dezvoltarea colaboră
rii dintre popoarele noastre.

, Exprimîndu-ne deplina adeziune 
la politica partidului și statului 
nostru, la rodnica dumneavoastră ac
tivitate, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom intensifica întreaga noastră 
activitate, pentru a înfăptui cu pa
siune și responsabilitate, alături de 
toți oamenii muncii, politica parti
dului nostru de făurire a societăjii 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România, pentru a întîmpina cu noi

COMITETULUI CENTRAL AL 
COMU-

Comunist
consec-

„Toți cei care slujesc patria sub 
drapel trăiesc, în aceste 
sentimente înălțătoare de 
patriotică — se subliniază 
grama CONSILIULUI DE 
CERE AL MINISTERULUI 
RII NAȚIONALE.

Fiind tot timpul cu gîndul și cu 
inima alături de dumneavoastră, os
tașii țării au resimțit marea bucu
rie de a vă vedea înconjurat de 
respectul și considerația conducăto
rilor statelor vizitate, ale conducă
torilor partidelor comuniste și mun
citorești și ai altor organizații pro
gresiste, ale popoarelor celor patru 
state arabe. în toate acestea noi ve
dem o recunoaștere a prestigiului 
internațional crescînd al patriei 
noastre, a justeții politicii externe 
a partidului și statului nostru, o 
expresie a prețuirii de care vă 
bucurați dumneavoastră — proemi
nentă personalitate politică interna
țională, patriot înflăcărat și inter
naționalist consecvent, militant neo
bosit pentru■ statornicirea 
porturi noi, de înțelegere 
rare între popoare, pentru 
re internațională și pace".

Exprimîndu-se deplina 
față de rezultatele vizitei, 
gramă se arată în continuare : 
tregul personal al armatei își reîn
noiește angajamentul de a intensifi
ca eforturile pentru perfecționarea 
continuă a procesului de instruire 
și educare, pentru sporirea contri
buției la dezvoltarea economiei na
ționale, pentru întărirea neconteni
tă a capacității de luptă a marilor 
unități și unităților, fiind perma
nent gata să apere cuceririle revo
luționare ale poporului, indepen
dența și suveranitatea patriei".

momente, 
mîndrie 
în tele- 

CONDU- 
APĂRĂ-

unor ra- 
și coope- 
destinde-
adeziune 

în tele- 
„în-

CONSILIUL POLITIC SUPERIOR
AL ARMATEI a trimis, la rîndul

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
arată : „Ne exprimăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, adeziunea 
pentru dialogul amplu și deschis pe 
care l-ați purtat cu conducătorii ce
lor patru țări arabe, cu reprezen
tanți de frunte ai unăr partide co
muniste și organizații progresiste, 
făcînd, prin aceasta, mai. bine cunos
cute și apreciate poziția constructivă 
și internaționalistă a României în 
soluționarea conflictului din Orientul 
Apropiat, dorința ei arzătoare de in
staurare și în această zonă a lumii 
a unei păci trainice, a unui climat 
de înțelegere și conviețuire între 
state, în spiritul respectului inde
pendenței și suveranității naționale.

Dînd glas celor mai alese senti
mente de dragoste, stimă și prețuire 
pe care le nutresc față de dumnea
voastră toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari și germani — din 
județul Brașov, vă adresăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
sincere mulțumiri pentru modul 
magistral în care ați îndeplinit aceas
tă nobilă misiune cu profunde rezo
nanțe internaționale".

cu care ați 
această dată, 
a meritelor

„înalta considerație 
fost întîmpinat și de 
recunoașterea sinceră 
dumneavoastră incontestabile în te
merara întreprindere de edificare a 
unei lumi mai bune, mai drepte și 
mai înțelepte, a rolului activ, 
structiv pe care îl jucați de 
timp și cu atît succes în arena 
tică internațională dovedesc 
o dată vitalitatea principiilor

con- 
atita 
poli- 
încă 

r___ care
ne călăuzesc efortul de a contribui 
la rezolvarea marilor probleme ale 
contemporaneității — se arată în. te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GALAȚI AL PARTIDULUI.

România, pe care cu admirabilă 
clarviziune o conduceți pe drumul 
edificării socialismului multilateral 
dezvoltat, a devenit o carte deschisă 
în care toate popoarele lumii pot 
desluși o experiență fecundă, un 
înalt sens al demnității patriotice, o 
strălucită dimensiune a umanismului 
internaționalist.

Noi, gălățenii, ca și oamenii mun
cii din întreaga țară, înțelegem să ne 
manifestăm dragostea și respectul 
pe care vi le purtăm angajîndu-ne 
solemn în fața partidului, a dum
neavoastră personal, să ne consa
cram și în continuare puterea de 
muncă pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, făcînd din 1974 — 
anul aniversării a 30 de ani de la 
eliberare și al celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. — o etapă de pro
digioase înfăptuiri".

„Am urmărit cu admirație și încre
dere solia de prietenie și solidaritate 
a poporului român, in frunte cu dum
neavoastră, în timpul itinerarului de 
lucru în unele țări arabe și fiecare 
acțiune întreprinsă a fost încă o con- 
firmare a gîndului și faptelor unui 
popor al păcii și dreptății în lume 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. Sîntem mîndri că vizita s-a 
înscris ca o contribuție a României 
socialiste la rezolvarea politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu, la 
găsirea unei soluții realiste, în con
cordanță cu interesele popoarelor din 
această zonă, ale păcii și destinderii 
internaționale.

Iubite conducător al partidului și 
statului nostru, ceea ce s-a realizat 
acum în cadrul vizitei dumneavoastră 
în unele țări arabe este încă o do
vadă a onorării înaltelor dumnea
voastră răspunderi față de interesele 
poporului român, a năzuințelor sale 
de pace și progres social, de colabo
rare și înțelegere între națiuni. în 
numele acestor idealuri, oamenii 
muncii din județul Vrancea, aseme
nea întregului popor, sînt angajați zi 
de zi în înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, prin munca și 
rezultatele lor adueîndu-și contribu
ția la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România".

V_______________—

personal, să ne consa-

CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI DE INTERNE ara
tă în telegrama sa :

Strălucit mesager al națiunii ro
mâne socialiste, ați făcut și de da
ta aceasta din călătoria dumnea
voastră de lucru în aceste țări un 
turneu de pace, de afirmare a vo
inței poporului român de a trăi în 
relații de colaborare și cooperare 
cU toate popoarele lumii, pe baza 
dreptății, egalității și demnității na
ționale, a principiilor inalienabile 
ale suveranității și independenței.

Convorbirile fructuoase purtate 
cu conducătorii statelor arabe vi
zitate și cu reprezentanții celor mai 
diferite organizații politice și socia
le, comunicatele comune, acordurile 
încheiate ilustrează în mod grăitor 
că toate problemele cu care se con
fruntă omenirea nu -pot fi rezolvate 
decît printr-un dialog politic sincer, 
deschis, marcat 
la care trebuie 
contribuie toate 
de mărimea și 
că numai prin 
conjugarea eforturilor acestora 
poate ajunge la destindere în viața 
internațională, la consolidarea păcii, 
la făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

de respect reciproc, 
să participe și să 
statele, indiferent 

sistemul lor politic, 
acțiunea unită, prin 

se

alese și sincere sentimente de 
și prețuire, comuniștii, toți oa- 
muncii de pe plaiurile praho- 
se arată în telegrama COMI- ------ - ----- PRAHOVA 

au urmărit cu multă 
însemnătate 

pe care ați întreprins-o în

„Cu 
stimă 
menii 
vene, 
TETULUI JUDEȚEAN 
AL P.C.R.
atenție vizita de mare 
istorică 
unele țări arabe.

însoțindu-vă permanent pe tot 
parcursul vizitei cu inima și gîndul, 
am încercat momente de profundă 
bucurie pentru căldura cu care ați 
fost întîmpinat de popoarele și con
ducătorii statelor arabe vizitate.

„în numele întregii țărănimi, Co
mitetul Executiv al Consiliului U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție dă o înaltă a- 
preciere activității strălucite pe care 
ați desfășurat-o și cu acest prilej și 
iși manifestă totala adeziune față 
de rezultatele remarcabile obținute 
în întărirea prieteniei și solidarității 
poporului român cu popoarele țărilor 
arabe vizitate — se arată in telegra
ma COMITETULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI U.N.C.A.P. Fără în
doială că și această vizită a prile
juit consolidarea înaltului prestigiu 
de care se bucură România socia
listă in rîndul popoarelor lumii, a 
relevat cu putere rolul esențial pe 
care dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl a- 
veți în elaborarea și realizarea în
tregii politici a partidului și statului 
nostru, în promovarea colaborării și 
prieteniei între națiuni, ca proemi
nentă și valoroasă personalitate po
litică internațională.

Strîns unită în jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, țărănimea, 
alături de întregul popor, este ferm 
hotărîtă să-și aducă întreaga con
tribuție la înfăptuirea politicii înțe
lepte a partidului, muncind cu abne
gație pe frontul sporirii recoltelor.

Așa cum ați indicat dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, U- 
niunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție va milita con
secvent pentru amplificarea și adîn
cirea legăturilor cu organizațiile 
peratiste și țărănești din țările 
be, din alte țări ale lumii".

coo- 
ara-

în telegrama COMITETULUIîn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID ȘI CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN MA
RAMUREȘ se spune :

Ne exprimăm nețărmurita satisfac
ție pentru faptul că și rezultatele a-

„Comuniștii,, toți oamenii muncii 
din județul Iași, alături de întregul 
nostru popor, au urmărit cu viu in
teres vizita oficială deosebit de fruc
tuoasă pe care ați întreprins-o în 
Libia, Liban, Siria și Irak și dau o 
înaltă apreciere activității remarca
bile desfășurate și cu acest prilej de 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. ca sol al prie
teniei și solidarității poporului ro
mân cu popoarele țărilor vizitate, 
pentru promovarea politicii interna
ționale a partidului și statului, pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare dintre România și țările arabe 
— se arată în telegrama COMITE- 

ZTULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.
Noi toți vedem în aceasta o nouă 

expresie fidelă a spiritului patriotic 
și revoluționar ce stă la baza Întregii 
dumneavoastră activități, care ser
vește cu o înaltă răspundere intere
sele poporului român, cauza socialis
mului, idealurile de pace și progres 
social, de colaborare și înțelegere 
între națiuni.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, că oamenii muncii din 
județul Iași, în frunte cu comuniștii, 
își vor spori și mai mult eforturile 
în vederea realizării obiectivelor cin
cinalului înainte de termen, pentru 
înfăptuirea operei de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, thanifestîn- 
du-și în acest mod profundul lor 
atașament față de politica internă și 
externă a partidului și statului, dra
gostea și prețuirea față de dumnea
voastră, cel mai devotat fiu al po
porului român, conducătorul său iu
bit și înțelept".

• Satisfacție pentru rodnica solie de prietenie, solidaritate,
colaborare și pace

• Recunoștință conducătorului iubit al partidului și statului pentru 
activitatea neobosită și pasiunea revoluționară cu care slujește interesele 
poporului, cauza socialismului, idealurile de libertate și înțelegere 
internațională.

TELEGRAME ȘI SCRISORI ADRESATE C. C. AL P. C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

„Vizita dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, constituie 
un minunat exemplu de aplicare a 
principiilor coexistenței pașnice, o 
dovadă grăitoare a faptului că pro
blemele actuale pot fi rezolvate nu
mai printr-un dialog politic deschis, 
sincer, bazat 
la care să-și 
statele lumii, 
și sistemul 
subliniază în __ =------ __ ,-----
COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA 
AL P.C.R.

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, locuitorii de pe rtie- 
leagurile brăilene își exprimă satis
facția profundă că dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român, perso
nalitate eminentă a vieții politice in
ternaționale, vă aduceți o Contribuție 
remarcabilă la soluționarea ansam
blului problemelor mondiale, la creș
terea prestigiului României pe toate 
meridianele globului.

Deplin încrezători că destinele pa
triei noaștre se află în mîinile unui 
partid clarvăzător ca al nostru, ale 
unei conducerii înțelepte, care slujeș
te cu devotament comunist poporul, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, strîns uniți în 
jurul partidului, vom milita fără pre
get pentru a întîmpina cu noi și în
semnate realizări ^mărețele evenimen
te din viața și activitatea poporului 
nostru — a XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fascist 
și al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român".

succese cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român".

pe respectul reciproc, 
aducă contribuția toate 
indiferent de orînduire 
lor social-politic — se 
telegrama BIROULUI

„Vizita efectuată în unele țări 
arabe se înscrie ca o nouă și grăi
toare dovadă a sprijinului constant 
pe care România îl acordă țărilor 
arabe în lupta pentru întărirea inde
pendenței și suveranității naționale 
— se arată în telegrama CONSI
LIULUI UNIUNII ASOCIAȚII
LOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI 
DIN ROMANIA.

Noi, studenții patriei, am urmărit 
cu sentimente de vie emoție și entu
ziasm momentul solemn în care vi 
s-a decernat titlul de „doctor honoris 
causa" al Universității din Beirut, 
precum și emoționanta cuvîntare pe 
care ați rostit-o cu acest prilej, în 
care au fost înfățișate principiile 
și obiectivele politicii partidului și 
statului nostru și afirmat cu putere 
rolul științei, artei și culturii în 
formarea tinerei generații, în promo
varea unor relații de prietenie și 
colaborare între toate popoarele, 
pentru progresul general al omgnirii.

Exprimîndu-ne profunda adeziune 
față de activitatea desfășurată, față 
de bogatele rezultate ale vizitei dum
neavoastră în unele țări arabe, în 
numele întregului tineret studios al 
patriei, ne angajăm Să contribuim cu 
hotărîre la îndeplinirea acordurilor 
și convențiilor încheiate, la strînge- 
rea și diversificarea legăturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
cu tineretul și studențimea din 
le arabe".

său, o telegramă, în care se scrie : 
„Vizita dumneavoastră a sporit și 
mai mult prestigiul țării noastre în 
lume, rezultatele ei rodnice consti
tuind o nouă și importantă contribu
ție la promovarea cursului nou în 
viața internațională spre destindere 
și înțelegere intre state, la rezolvarea 
politică a conflictului din Orientul 
Mijlociu și găsirea unor soluții în 
concordanță cu interesele popoarelor 
din această zonă, la cauza păcii și 
colaborării între popoare.

Armata noastră populară își expri
mă adeziunea sa deplină ia acest 
nou act al politicii externe a parti
dului și statului, politică al cărei 
înțelept făurar și strălucit stegar 
sînteți. Urmînd neabătut exemplul 
dumneavoastră de muncă plină de 
dăruire, de patos revoluționar și înal
tă responsabilitate față de destinele 
patriei, ne angajăm să facem totul 
pentru a cultiva aceste nobile trăsă
turi la toți comuniștii și uteciștii 
care-și fac datoria sub drapel, la în
tregul personal al armatei. Vă asi
gurăm și cu această ocazie, tovarășe 
comandant Atprem, că militarii de 
toate gradele își vor face cu demni
tate și onoare datoria față de țară, 
străjuind cu fermitate cuceririle re
voluționare ale poporului, indepen
dența și suveranitatea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Româ
nia".

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general al partidului, că, 
alățuri de întregul nostru popor, oa
menii muncii prahoveni, în frunte cu 
comuniștii, își vor uai toate forțele, 
vor depune tot elanul și priceperea 
lor pentru a întîmpina cele două 
mari evenimente din viața partidu
lui și poporului nostru, a XXX-a a- 
niversare a eliberării »țării de sub 
jugul fascist și Congresul al XI-lea 
al partidului, cu mari și însemnate 
succese.

țări-

„Strălucită expresie a politicii 
consecvente a României socialiste, 
vizita dumneavoastră în celp patru 
țări arabe a fost urmărită cu mîn
drie, satisfacție și admirație de către 
comuniștii și toți lucrătorii din Mi
nisterul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor. întreaga desfășu
rare a vizitei, întîlnirile și dialogu
rile cu conducătorii statelor respec
tive, cu reprezentanții unor partide 
și organizații politice, precum și cu 
numeroși oameni ai muncii, consti
tuie o expresie a activității neobosite 
ce o desfășurați pentru a reprezenta 
năzuințele și' aspirațiile de prietenie 
și înțelegere reciprocă de care este 
animat poporul român — se arată în 
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI AGRI
CULTURII, INDUSTRIEI ALIMEN
TARE ȘI APELOR.

însuflețiți de rezultatele vizitei 
dumneavoastră, de minunatul exem
plu de dăruire ce ni-1 dați prin în
treaga dumneavoastră activitate, vă 
asigurăm că vom face totul pentru 
a onora angajamentul pe care fieca
re din noi și l-a luat ca acest an să 
fie anul record în realizările produc
țiilor agricole. ,

Ne angajăm că Vom acționa cu 
toată fermitatea pentru îndeplinirea 
exemplară a acordurilor, convenții
lor și înțelegerilor dintre poporul 
român și popoarele arabe".

„Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români și maghiari — din județul 
Sălaj, alături de întregul nostru po
por, au urmărit zi de zi, cu deosebit 
interes și cu adîncă mîndrie patrio
tică vizita fructuoasă întreprinsă 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în unele țări ara
be prietene — scrie în telegrama sa 
COMITETUL JUDEȚEAN SĂLAJ 
AL P.C.R.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
rezultatele sale remarcabile, vizita 
soliei române în cele patru țări a- 
rabe a confirmat încă o dată, cu 
totală convingere, justețea, realismul 
și caracterul profund științific ale 
politicii partidului și statului nostru, 
eforturile stăruitoare ale țării noas
tre pentru soluționarea pe cale poli
tică a situației din Orientul Mijlociu, 
în concordantă cu interesele popoa
relor din această zonă, ale păcii și 
destinderii internaționale.

Folosind și acest prilej, ne anga
jăm în fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, să facem tot ce ne 
stă în putință pentru a întîmpina 
mărețele evenimente din viața patriei 
și partidului — a XXX-a aniversare 
a eliberării României de sub jugul 
fascist și Congresul al XI-lea al 
partidului — cu noi succese în toate 
domeniile de activitate, contribuind 
astfel la realizarea exemplară a sar
cinilor actualului cincinal".

în telegrama CONSILIULUI 
ȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
NIERILOR se spune : „în numele 
tuturor cadrelor care muncesc cu 
pionierii, vă adresăm, iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 

, mai sincere mulțumiri pentru strălu
cita activitate pe care ați desfășu
rat-o în cele patru țări din Orientul 
Apropiat. Urmărind, împreună cu cei 
două milioane de purtători ai crava
telor roșii cu tricolor, vizita în Li
bia, Liban, Siria și Irak, am fost 
mîndri și fericiți să aflăm că și în 
această parte a lumii România, po
litica sa, activitatea dumneavoastră 
se bucură de respect și prețuire, de 
înaltă considerație.

însuflețiți de minunatul exemplu 
pe care îl oferiți tinerei generații, vă 
încredințăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că pionierii Româ
niei socialiste și educatorii lor vor 
întîmpina cea de-a XXX-a aniversa
re a eliberării țării de sub jugul 
fascist, cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, precum și jubileul orga
nizației revoluționare a copiilor — 
împlinirea a 25 de ani de la înfiin
țarea primelor detașamente de pio
nieri — cu noi succese în activita
tea școlară și printr-o participare 
tot mai activă la munca pe care în
tregul nostru popor o desfășoară 
pentru înflorirea patriei socialiste".

NA- 
PIO-

Subliniind viul interes și deplina 
satisfacție cu care oamenii muncii 
de pe cuprinsul județului au urmă
rit vizita în cele patru țări arabe, 
COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA 
AL P.C.R. serie în telegrama sa : 
„Și cu această ocazie a reieșit 
consecvența cu care Republica So
cialistă România, dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent om de stat, luptător neobo
sit pentru cauza păcii și înțelegerii 
între popoare, acționați pentru apli
carea în viață a politicii interne și 
externe a partidului și, statului nostru 
elaborată de Congresul al X-lea al 
partidului.

Dăm o înaltă apreciere activității 
nobile pe care ați desfășurat-o cu 
prilejul acestei vizite, care va con
tribui la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia socialistă și țările vizitate, va 
duce la consolidarea și menținerea 
păcii în lume.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe' 
secretar general, că oamenii muncii 
de pe meleagurile tulcene, sub con
ducerea comuniștilor, vor depune 
toate eforturile, elanul lor patriotic 
alături de întregul popor, pentru tra
ducerea neabătută în viață a pro
gramului trasat de partid în opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României, pentru întîmpinarea cu 
rezultate deosebite a celei deȚa 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și a celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român".

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se arată :

Vizita dumneavoastră a reprezen
tat o puternică manifestare a solida
rității active, militante a României 
cu forțele progresiste, cu lupta po
poarelor împotriva imperialismului, 
neocolonialismului, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare.

Alăturîndu-ne înaltei aprecieri date 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. vizitei dumneavoastră în ță
rile arabe, dorim să subliniem, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
adeziunea noastră unanimă la întrea
ga activitate pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului. De ase
menea, ea a lărgit și a dat noi orizon
turi colaborării dintre țara noastră și 
țările arabe vizitate, care va cunoaș
te un curs ascendent, în interesul 
promovării relațiilor de stimă, prie
tenie și încredere reciprocă, consti
tuind. totodată, o nouă contribuție a 
României socialiste la găsirea unor 
soluții realiste problemelor din O- 
rientul Mijlociu, in conformitate cu 
interesele popoarelor din această 
zonă, ale păcii și destinderii interna
ționale.

cestei vizite confirmă încă o dată 
justețea și realismul politicii inter
ne și externe științifice stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, politică la 
elaborarea și înfăptuirea căreia, 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, v-ați adus și 
vă aduceți o contribuție decisivă, 
prin activitatea laborioasă, dinamică, 
principială, plină de pasiune revolu
ționară ce o desfășurați neîncetat, 
servind cu un nemărginit devotament 
interesele poporului român, cauza 
socialismului, idealurile de pace și 
progres social.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri, comitetul județean de partid 
și consiliul popular județean se an
gajează în fața dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor mobiliza toate eforturile și 
priceperea de care dispun pentru 
a asigura realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea socialis
tă pe 1974, pentru înfăptuirea pre
vederilor actualului cincinal în pa
tru ani și jumătate, întimpinînd ast
fel — împreună cu întregul nostru 
popor — cu succese tot mai mari 
Congresul al XI-lea al partidului și 
cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei, evenimente de însem
nătate istorică în viața partidului și 
poporului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ILFOV AL P.C.R. se scrie: 
„Această vizită, documentele de im
portanță istorică semnate cu condu
cătorii statelor arabe vizitate) adaugă 
o nouă și importantă verigă la am
plul și complexul proces de con
struire a noilor relații 
constituind o strălucită 
activității multilaterale 
cu neslăbită vigoare și 
secvență de dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru făurirea unei lumi pașnice, 
peptru întărirea încrederii între 
toate statele, a prieteniei tuturor na
țiunilor.

Permiteți-ne, stimate 
Nicolae Ceaușescu, să vă 
călduros pentru tot ceea 
spre binele și 
socialiste șl să 
citorii, țăranii 
Ilfov muncesc 
tament pentru 
obiectivele stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Vă asigurăm, încă o dată, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a ne achita cu cinste de sarcinile ce 
ne revin, că, împreună cu întregul 
nostru popor, vom face totul pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în Republica Socia
listă România".

între state, 
ilustrare a 
desfășurate 
înaltă con-

tovarășe 
mulțumim 
ce faceți 
Românieifericirea

vă raportăm că mun- 
și intelectualii din 

cu abnegație și devo- 
a transpune în viață

în telegrama BIROULUI COMITE
TULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. se arată : „Cu prilejul aces
tei vizite au ieșit puternic în eviden
ță modul strălucit în care acționați, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru elaborarea și realizarea între
gii politici externe a României so
cialiste, pasiunea - revoluționară și 
înalta răspundere cu care serviți in
teresele poporului român, cauza so
cialismului, idealurile de pace și pro
gres social, de colaborare între na
țiuni.

Exprimîndu-ne sentimentele de a- 
deziune și aprobare deplină față de 
această rodnică vizită, pe care o ve
dem ca pe o solie a făuritorilor 
României socialiste trimisă unor po
poare care luptă pentru întărirea 
independenței și suveranității lor 
naționale, noi, locuitorii acestor mi
nunate meleaguri în continuă înflo
rire și dezvoltare, vă asigurăm, iu
bite tovarășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață, alături de întregul 
nostru popor, politica profund ști
ințifică a partidului nostru de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. pentru a întîmpina 
cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub jugul fascist 
și Congresul al XI-lea al partidului 
cu un bogat bilanț de succese".

„Și de această dată, în spiritul înal
tei principialități ce vă caracterizea
ză, ați acționat pentru adîncirea cu
noașterii reciproce dintre poporul 
român și popoarele arabe, pentru 
extinderea relațiilor economice, po
litice și culturale dintre România și 
statele pe care le-ați vizitat — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.

Ne exprimăm adeziunea totală și 
satisfacția profundă față de activi
tatea rodnică desfășurată cu prile
jul .acestei vizite, față de rezultatele 
fructuoase cu care ațî încheiat încă 
o acțiune importantă pe planul acti
vității internaționale a României so
cialiste.

Rezultatele vizitei dumneavoastră 
constituie o dovadă grăitoare a fap
tului că, în condițiile actuale, pro
blemele mari ale umanității pot fi 
rezolvate prin participarea activă a 
tuturor popoarelor lumii la dezvol
tarea istorică. Este meritul conduce
rii partidului și statului, al dumnea
voastră personal, că România se ma
nifestă astăzi pe arena internațională 
ca unul din factbrii cei mai activi ai 
păcii, colaborării și progresului so
cial.

Oamenii muncii din județul Ialo
mița, dînd o înaltă apreciere activi
tății și rezultatelor cu care ați în
cheiat această vizită, vor depune e- 
forturi stăruitoare pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor economice și 
politico-sociale ce le revin, pentru 
întîmpinarea cu noi succese a celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

„Nutrim sentimente de adîncă mîn
drie patriotică pentru faptul că s-a 
afirmat, încă o dată, puternica și 
prestigioasa dumneavoastră persona
litate, ca reprezentantul cel mai au
torizat al României, al năzuințelor 
sale constructive, pașnice, ca sol al 
prieteniei și solidarității poporului 
român cu popoarele țărilor arabe — 
se arată în telegrama BIROULUI 
COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.R. ȘI COMITETULUI EXE
CUTIV AL CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

Ne simțim deosebit de fericiți și 
onorați că in fruntea partidului și 
statului vă aflați dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
strălucit conducător, a cărui viață și 
muncă s-au identificat plenar cu nă
zuințele cele mai nobile ale națiunii 
noastre, calități atestate pregnant și 
cu prilejul vizitei în Republica Ara
bă Libiana, Republica Liban, Repu
blica Arabă Siriană și Republica 
Irak, în cadrul căreia ați acționat 
dinamic, neobosit, cu pasiune revo
luționară pentru cauza socialismului, 
a idealurilor de pace și progres so- 
cial, de colaborare și înțelegere între 
popoare.

îngăduiți-ne să folosim și această 
ocazie pentru a reafirma hotărirea 
nestrămutată a comuniștilor, a ce
lorlalți cetățeni din județul Gorj de 
a acționa, cu toate forțele, pentru a 
întîmpina cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului cu noi și im
portante succese în înfăptuirea sar
cinilor economice. și sociale ce ne 
revin.

★
Telegrame și scrisori pe adresa 

Comitetului Central al P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceaușescu, au mai 
trimis Comitetul de partid al plat
formei industriale Tîrgoviște, între
prinderea textilă Bucegi-Pucioasa, 
județul Dîmbovița, și alte întreprin
deri și instituții din țară.
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Cârti multe, cârti frumoase pentru săteni
Am scris acest titlu avînd in me

morie imaginea tonică, reconfortan
tă a bibliotecii din satul contempo
ran, aceste veritabile centre de ira
diere spirituală. Vorbele nu reu
șesc să spună totul despre nevoia 
de lectură a locuitorilor de la sate 
în anii noștri. De aceea consemnez o 
cifră : anul trecut au fost desfăcute 
în mediul rural peste 3 000 de titluri 
intr-un tiraj ce depășește 12 mili
oane exemplare. Adăugați aici car
tea citită din biblioteci, cartea cum
părată la oraș și adusă în bibliote
ca personală de acasă și veți înțe
lege că îndemnul din titlu pornește 
de la o realitate obiectivă. O reali
tate care cunoaște momentul maxim 
al interesului acum, în aceste zile 
de februarie, cu prilejul „LUNII 
CĂRȚII LA SATE". Colegii mei din 
patru județe au fost prezenți la 
manifestările ocazionate de marea 
sărbătoare a cărții. Să le dăm cu- 
vîntul, deschizînd prima filă a unui 
jurnal de zi bogat în consemnări.

— Ziua bună se cunoaște de dimi
neață. Să începem deci, cu veștile 
bune...

— Te ascultăm, VIRGIL TATARU. 
Ce s-a întîmplat în Mehedinți ?

— M-am oprit duminică la Cuj- 
mir — o comună mare, viitor oraș, 
din zona de cîmpie a județului, cu 
oameni gospodari și pricepuți. Pri
mul popas l-am făcut la librărie, 
unde zeci de tineri — elevi ai li
ceului și ai școlilor generale din lo
calitate, cooperatori și mecanizatori 
— înainte de a ajunge la căminul 
cultural, se opriseră să vadă ce 
noutăți au mai apărut.

— Cum era marcată aici „Luna 
cărții" 7

i— într-o vitrină era o expoziție 
a cărții social-politice. în plus, pe 
un afiș de la intrare sînt anunțate 
volumele sosite în ziua precedentă.

4— Dar la căminul cultural 7
*- Aici, programul' de duminică, a- 

mințat cu cîteva zile înainte, oferă 
tinerilor posibilitatea să opteze pen
tru una sau alta din manifestările 
cafe au loc în cadrul „Săptămînii 
tineretului sătesc". Ne alăturăm u- 
npj grup de tineri ce se îndreaptă 
grăbiți spre una din încăperi.

J- în această sală — ne spune bi
bliotecarul Ion Popi — am organi
zat o expoziție care cuprinde expu
nerile și cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu ute- 
ciitii din comună am alcătuit un iti
nerar al vizitelor întreprinse de se
cretarul general al partidului în di
ferite țări ale lumii.

Peste 100 de tineri erau deja pre- 
zepți la căminul cultural, întrucît la 
ora 10 urma să aibă loc o dezbatere 
consacrată cărții social-politice, dez
batere condusă de un profesor din 
coînună. Alți 40 de uteciști, aflați în
tr-o încăpere alăturată, începuseră 
discuțiile pe marginea ternei „Comu
nistul oglindit în literatura de după 
23 August".

— Un program de duminică mo
del.,.

— Ba nu ! Un program general 
model în aceste zile, pentru toți cei 
din Cujmir.

— Mulțumesc pentru precizare. 
Sînt TOMORI GEZA și profit de 
turnura discuției pentru a vă ară
ta ce se intîmplă cind programul 
model este unilateral. Eu am fost 
duminică în satul Micfalău-Covasna. 
Am sosit la timp, pentru că biblio
tecara Tokos Lenke era tocmai gata 
de plecare.

— La ora 10 avem oră de basm 
pentru copiii claselor I—IV — în ca
drul manifestărilor organizate de bi
blioteca comunală și de școală, cu 
prilejul „Lunii cărții".

— Ce alte activități ați mai ini
țiat în cadrul acestei luni 7

plan de acțiune comun cu comitetul 
județean al U.T.C. și IJECOOP pen
tru organizarea „Lunii cărții la sate". 
A constituit chiar și o comisie de 
coordonare județeană. Din păcate, 
pină acum nu s-a realizat mai nimic 
concret.

— Pină acum, nimic și în Dumbră- 
vița, comuna maramureșeană pe 
care am vizitat-o.

— Relatează faptele, GHEORGIIE 
SUSA.

— Duminică, biblioteca era închi
să, iar bibliotecara plecată din loca
litate. Căminul cultural, de aseme
nea, pustiu. La școală — nici un ca
dru didactic. Ne explică cum stau 
lucrurile secretarul comitetului co
munal de partid, Valentin Ciontoș.

— Din 15 intelectuali, pe care îi 
avem, 10 sînt navetiști. Aseară, școa-

LA TELECONFERINJA DE AZI: corespondenții „Scînteii" 
ne relatează despre „Luna cărții la sate" din județele : Me

hedinți, Covasna, Maramureș, Bistrița-Năsăud

— La 3 și 10 februarie, tot cu spri
jinul1 cadrelor didactice, am organi
zat un concurs de recitări din lirica 
patriotică contemporană. Biblioteca a 
mai găzduit două expoziții : una cu 
cărți, avînd ca temă Unirea Princi
patelor Române, iar alta cu cărți 
științifice.

Am ajuns la școală odată cu co
piii. Profesoara Zsigmond Maria și 
bibliotecara instalează picupul, apa
ratul de proiectat diafilme. Rînd pe 
rind sint ascultate povestiri de Ion 
Creangă. Benedek Elek, Andersen.

— Putem trage așadar o primă 
concluzie îmbucurătoare.

— Da. Pentru elevii din comună, 
în cadrul „Lunii cărții la sate" s-au 
organizat cîteva acțiuni reușite.

— Ce este, totuși, cu modelul uni
lateral 7

— Ceilalți cititori din comună au 
avut prea puține șanse să afle că 
între 1 și 28 februarie are loc 
„Luna cărții la sate" ! Nici un afiș, 
nici la librărie, nici la bibliotecă ; 
nici o manifestare organizată pentru 
ei. Este de lăudat colaborarea biblio
tecarei cu profesorii de literatură. 
Dar unde sînt agronomii, medicii, 
profesorii de matematică, fizică ? Au 
fost consultați locuitorii satului ce 
cărți vor să citească 7 Au fost în
drumați in cumpărarea anumitor 
cărți pentru biblioteca lor perso
nală ?

— Ne întrebi pe noi ?
— Nu. I-am întrebat pe localnici 

și răspunsul a fost negativ. Comite
tul de cultură și educație socialistă 
al județului Covasna a elaborat un

la a dat un spectacol și probabil că 
de aceea n-a mai venit nimeni azi 
pe aici.

într-un tîrziu, îl întilnim și pe di
rectorul căminului cultural, Vasile 
Liboteanu, care exclamă entuzias
mat :

— După-masă organizăm un bal 
al cărții.

— Și cum faceți ?
— La intrarea în sala căminului 

cultural, odată cu biletul, fiecare 
trebuie să cumpere o carte în valoa
re de 2—3 lei.

— Și dacă omul nu vrea 7
— Atunci nu intră la bal.
— Oine-i recomandă cărțile 7
— Am eu aici niște ajutoare, trei 

tineri, care au angajat muzica : 
Toma Sălișean, Emil Tot și Vasile 
Budai.

Ii întrebăm și pe ei cite ceva.
— Aveți bibliotecă acasă 7
— Nu.
— Știți ceva despre cărțile pe care 

le veți oferi tinerilor ?
— Nu. Fiindcă nici nu le-am văzut.
Din punct de vedere comercial 

s-ar putea ca felul acesta de a vinde 
cartea să fie rentabil. Dar. cu sigu
ranță, procedeul poate îndepărta ti
neretul de lectură, de intenția de 
a-și forma o bibliotecă personală.

Și acum, ultima veste de pe tra
seul acestei duminici de februarie. 
La telefon ION ANGIIEL, de la 
Bistrița :

— Duminică, în comuna Teaca 
era timp frumos, cu semne certe de 
primăvară timpurie. Pe străzile co
munei, una din cele mai mari loca
lități rurale din județ, cu liceu, spi

tal, numeroase magazine, era anima
ție.

— Ținînd seama de atmosfera 
aceasta caldă, indicată atît de termo
metru, cit și de ambianță, e de aș
teptat să ne relatezi despre mani
festări la „înaltă temperatură".

— Și da, și nu. Biblioteca am gă
sit-o închisă pentru că forurile lo
cale au considerat că tocmai in a- 
ceastă zi să aibă... pauză. îm
preună cu directorul căminului 
cultural am intrat totuși în in
cinta ei. Aici, nici un semn de popu
larizare a „Lunii cărții la sate". Nu 
vedem nici un stand special amena
jat, cu excepția unei modeste vitrine 
cu apariții editoriale noi, din care 
însă lipsesc tocmai cărțile de litera
tură, consacrate lumii satului, cărțile 
științifice, agrozootehnice. La libră
rie situația este identică : nici urmă 
de afișe sau vitrine dedicate popu
larizării evenimentului de care ne 
ocupăm. Pe responsabila librăriei, 
Lidia Lazăr, o găsim în holul cămi
nului cultural, unde aranjase un

■ stand de cărți cu vînzare. Inițiativa 
este lăudabilă, întrucît în sala de 
festivități urma să aibă loc o ședin
ță a obștii cooperatorilor agricoli 
din localitate. Era, cum s-ar spune, 
o manifestare la zi în cadrul „Lunii 
cărții la sate". Buna intenție însă 
era subminată de formalism. Cărțile 
aduse fuseseră luate la întîmplare 
din librărie. Nu e deloc de mirare că 
cei prezenți își aruncau în treacăt 
privirile peste stand și, negăsind 
cartea care să-i intereseze, treceau 
indiferenți mai departe.

— Vorbeai totuși și de o seamă de 
inițiative notabile întîlnite la Teaca.

— Am notat cîteva acțiuni intere
sante organizate la bibliotecă : serile 
de basme pentru copii, șezătorile cu 
cititorii ; două simpozioane la care 
și-au adus o importantă contribuție 
intelectualii comunei ; în perspectivă 
sînt programate două întîlniri cu 
scriitori bucureșteni și clujeni și un 
concurs literar. Dar dacă punem 
într-o dreaptă cumpănă, de o parte 
activitățile reușite, de alta — mani
festările subminate de formalism, 
balanța înclină spre acestea din 
urmă.

Concluzia de mai sus o putem ex
tinde și asupra activității din alte ju
dețe. Căci, deși am putut consemna 
și cu prilejul acestei investigații des
tule inițiative interesante, exemple 
pozitive care ilustrează pasiunea și 
interesul unor activiști culturali 
pentru munca educativă, din nou 
sîntem în situația de a întîlni 
mult prea multe dovezi ale comodi
tății și rutinei. Chiar dacă iarna cul
turală este pe sfîrșite, chiar dacă 
peste cîteva zile „Luna cărții la sa
te" se încheie, viața spirituală se 
cere asigurată la un nivel tot mai 
înalt, cu acțiuni de amplă rezonan
ță în conștiințe.

Radu CONSTANTINESCU

RETROSPECTIVA
JEAN L. COSMOVICI

Deschisă în seria de 
expoziții menite să 
readucă in atenția ge
nerală personalități 
mai puțin cunoscute 
ale picturii românești 
— noua retrospectivă 
din sălile Muzeului de 
artă al municipiului 
București — „A. Simu" 
iși propune să pre
zinte o figură cu
noscută . a plasticii 
ieșene — pictorul Jean 
L. Cosmovici.

Peste 30 de ani de 
activitate , didactică 
desfășurată în cadrul 
școlii de Belle arte din 
Iași, o variată și ex
trem de prolifică acti
vitate artistică, la care 
se adaugă (ne-o ates
tă mărturiile contem
poranilor) deosebite 
calități de critic și 
estet au conferit, de-a 
lungul anilor, o incon
testabilă siguranță 
meșteșugului său ar
tistic. Recunoașterea 
în epocă, calitatea u- 
nor lucrări aduceau nu 
numai girul maturei 
personalități a artistu
lui, dar mai ales cir
cumscrierea sa exactă 
în limitele trăsăturilor 
stilistice oferite de 
perioada din jurul a- 
nilor 1900.

„Cosmovici, scria 
maestrul Corneliu 
Baba, unul dintre 
foștii săi elevi, a fost 
ceea ce atiția alții au 
fost la vremea lui, 
fixat la o epocă a ti
nereții pe care nu a 
depășit-o. Jugendsti- 
lul, academiile undă 
învățase îi serviseră 
niște jaloane, îi rele
vaseră tentațiile ma
nierismului, în care 
credea".

Orele petrecute cu 
profesorul Gh. Po- 
povici la Academia de 
Belle arte din Iași, pe 
care o absolvă în 1911, 
indicațiile lui J. P. 
Laurens, S. Lagrouil- 
lăr sau W. Laparra la 
Paris nu numai că-i 
dezvăluie tainele meș
teșugului artistic, dar 
mai ales determină o 
deosebită 'atenție pen
tru desen. Căci, notea
ză prof. C. C. Parlion, 
„ca profesor el căuta 
să ne insufle mereu

respectul față de de
sen. neadmitînd în 
școală neglijarea puri
tății liniei, a echilibru
lui formelor, a pers
pectivei lineare și ae
riene".

Expoziția din sălile 
Muzeului Simu dezvă
luie această propen
siune a lui J. L. Cos
movici pentru desenul 
exact, pentru incre- 
derea în puterea evo
catoare a liniei, în fru
musețea ei unduitoa
re. Ea dezvăluie, în a- 
celași timp, un artist 
înclinat spre reflecția 
lirică, spre investi
garea armoniilor cal-

CARNET

PLASTIC

me, de certă muzicali
tate ale culorii. Și, nu 
întimplător, ne apare 
în aceste condiții fap
tul că pictorul, văr cu 
George Enescu, era el 
însuși un bun minui- 
tor al viorii.

O cultură extrem de 
bogată și diferențiată, 
studii de filozofie și 
arheologie pe lingă 
cele de strictă specia
litate i-au oferit o 
perspectivă amplă in 
aprecierea fenomenu
lui cultural contempo
ran lui. Din multitu
dinea de posibilități, 
de virtuale căi artisti
ce de urmat, el a a- 
les-o pe cea mai sim
plă. Aceea legată de 
bunele tradiții ale 
picturii românești de 
a exprima valori care 
prin potențialul lor 
uman și afectiv să 
rămînă permanent va
labile. Atracția față de 
imagini pline de at
mosferă, lirice este 
evidentă. Un senti
ment robust și calm 
față de ceea ce în
seamnă frumusețea 
imanentă a naturii ca
racterizează peisajele 
din Piatra Neamț, de 
la Tarcău sau Baia

Mare, de la Bicaz sau 
din Buclirești, J. L. 
Cosmovici , exprimă 
și se exprimă in re
gistrul liricii croma
tice, folosind natu
ra drept unic scop 
al artei sale. Dincolo 
de unul sau altul din 
aspectele particulare 
ale picturii sale, Cos
movici, a fost însă, 
după afirmațiile cole
gului său, Nicolae To- 
nitza, un „unic, la noi, 
mînuitor al genului 
așa de dificil și de de
licat care este guașa".

Caracterizate prin- 
tr-o armonioasă viziu
ne cromatică, guașele 
aflate acum în expo
ziție se remarcă prin 
compoziția lor de o 
mare simplitate, prin 
echilibrul și sobrieta
tea lor. Desenul este 
uneori pregnant, cate
goric, ca în „Arbori ti
neri", „Tarcău" sau 
„Peisaj din Iași", alte
ori, învăluit în culoare 
(„Colț de mare", „Pei
saj din Piatra Neamț", 
„La margine de 
drum"). Pictorul a 
știut să-și observe a- 
tent, meticulos moti
vele, stăruind asupra 
unor amănunte apa
rent nesemnificative. 
El s-a complăcut par
că în poziția de obser
vator pur, fortînd prea 
puțin tiparele tradițio
nale. Iată de ce prima 
impresie pe care o 
lasă lucrările sale este 
aceea de soliditate 
epică. Egale, aceste 
lucrări sînt interesan
te și astăzi prin fac
tura lor sentimentală 
și autobiografică. Pic
torul pare a se reîn
toarce mereu spre 
configurarea aceleiași 
lumi cu date comune 
de manifestare, pare 
a se apleca continuu 
spre același cerc de 
amintiri și imagini. 
Vizitindu-i acum re
trospectiva, retrăim 
parcă variatele itine
rare de călătorie par
curse, ne oprim asupra 
amănuntelor pitorești 
care i-au atras aten
ția.

Marina PREUTU

“I
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cinema
• Dincolo de nisipuri: SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Aurul negru din Oklahoma:
FESTIVAL — 8,45 ; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.

i|! • Semurg, pasărea fericirii : LU-
■ MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
ș. 20,45.

• întoarcerea lui Magellan: 
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: PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
• Chemarea străbunilor: LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 1G; 
18,30; 21. BUCUREȘTI — 8,30; 11: 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Capcana: VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, POPULAR 
— 15,30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat: 
CAPITOL — 9.30; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11,15.
• Cojocelul fermecat: DOINA — 
13,30; 16.
• Steaua fără nume: DOINA — 
18,15: 20,30.
• Misterioasa prăbușire: EXCEL
SIOR — 9,15; 12; 15.30; 18; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 13.45; 
18: 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; 20,30.

• Insula misterioasă: GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Walkover — 18,45, Știri false —
20,45: CINEMATECA (sala U-
nion).
Î, Hello, Dolly: ÎNFRATTREA
NTRE POPOARE — 15,30; 19.

• Dragostea începe vineri: VI- 
TAN — 15,30; 18; 20.
• Aventura lui Darwin: BUZEȘTI 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Vifornița: UNIREA — 16; 18;
20.
• Luna furioasă: FLOREASCA — 
15,30; 18: 20.30.
• Veronica se întoarce: DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30; 18; 20,15.
• Joe Kidd: BTCEGI — 15,30; 18; 
20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30. 
e Marele vals: PROGRESUL - 
16; 19, ^MOȘILOR — 9; 12,15; 16; 
19,30.
• Fapt divers în prima pagină: 
PACEA — 15,30; 17,45.
• Decolarea: PACEA — 20.
• Judo: FLACARA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• O floare si doi grădinari: DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Nu trișa, dragă: ARTA 16; 
18; 2G.15
• Torino negru: LIRA — 15,30;
18; 20.15.
• Bună seara, doamnă Camp
bell : FERENTARI — 15,30; 17,43; 
20.
• Jandarmul se însoară: COS
MOS — 15,30.
• Zăpada fierbinte: COSMOS — 
18; 20,15.
• Fata care vinde flori: MUNCA 
— 10; 15,30; 18; 20,30.

SE departe pînă la cer: CRÎN- 
AȘI — 16,30: 18,15.

• Dosare de mult uitate: RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat ..George
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevi. In program 
muzică preclasică vocală și in
strumentală. Interprefi : Emilia
Petrescu și Iosif Gerstenengst 
Dirijorul corului : Vasile Fântea
— 11, Concert simfonic extraor
dinar susținut de violonistul Ion 
Voicu. Dirijor : Mircea Cristescu
— 20.
• Radioteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
educativ organizat de Radiotelevi- 
ziune în colaborare cu conserva
torul „Ciprian Porumbescu“. 
Tema concertului : Mari persona
lități ale muzicii universale 
Wolfgang Amadeus Mozart. So
liști : Cornelia Man și Elena Po
pescu. Dirijori : Cristian Brincuși 
și Peter Oschanitzky. Comenta
tor : George Manoliu.
• Opera Română : Văpaia — 11 ; 
Olandezul zburător — 19.
• Teatrul de operetă : Soarele
Londrei — 10.30, Mătușa mea, 
Faustina — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Apus de soare — 10,30, Furtuna 
— 19,30, (sala Comedia) : Dona 
Diana — 10.30, Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
10, O noapte furtunoasă — 15/ 
Mutter Courage — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
10 ; Intre noi doi n-a fost decît 
tăcere — 15 ; Leonce și Lena —

20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Vicarul — 10, Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 15, Valentin și 
Valentina — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune
— 10,30, Dragostea noastră —
15.30, Viața e ca un vagon ? —
19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
10, Bună seara, domnule Wilde
— 15,30, Paradisul — 19,30, (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 
20.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10 ; Comedie cu olteni — 15 ; 
Omul care a văzut moartea —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Omul 
invizibil — 16, (sala Studio din 
Piața Amzei) : Scufița cu trei Iezi
— 10.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 11, (sala din str. Aca
demiei) : Răi și nătărăi —- 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 11, Nathan înțe
leptul — 19,30.
• Studioul Î.A.T.C. ,-,I. L Cara- 
giale'4 : Bucătăria — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 11 ;
19.30, (la Sala Palatului) : Ritmu
rile tinereții — 16 ; 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu41 : Zi-i una mai 
săltăreață — 10 ; Dansul maimu
țelor — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Mugurel de cîntec ro
mânesc — 16,30 ; 19,30.
• Circul „București44 : AI treilea 
gong la... circ — 10 ; 16 ; 19,30. La cooperativa „Muncitoarea" din Topoloveni a luat ființâ o secția nouă, 

de covoare, ale cărei produse sînt destinate exportului
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Amatorii

Ne-am obișnuit să con
semnăm, ca pe un fapt 
obișnuit, diplome, meda
lii și trofee cucerite de 
artiștii amatori români 
peste hotare. Și cind spu
nem aceasta ne gindim 
nu numai la formațiile 
folclorice vestite astăzi 
in întreaga lume, ci și la 
cele corale sau dramatice. 
Talentul acestor oameni, 
care, după orele petrecute 
în producție, își găsesc 
timpul necesar să repete, 
să cînte, să interpreteze, 
să apară pe scenă cu am
biția de a urca trepte 
ale măiestriei artistice, 
strădaniile și reușitele a- 
cestor entuziaști sînt însă 
prea puțin cunoscute ; în 
orașul de reședință, in co
munele județului și, cel 
mult, in cîteva județe li
mitrofe. Nu este oare 
prea puțin 7 De la o ase
menea întrebare a pornit 
și redacția culturală a Ra- 
dioteleviziunii cind a 
inaugurat noua rubrică ra
diofonică intitulată „Stu
dioul artistului amator". 
O dată pe lună, spațiul 
de emisie este cu gene
rozitate acordat unor cu
noscute formații de ama
tori, care se prezintă pu
blicului cu ceea ce au mai 
reprezentativ, mai valoros.

Exemplară în acest sens 
ni s-a părut ultima emi
siune consacrată Teatru
lui popular din Lugoj, 
teatru cu o existență a- 
testată documentar de 130 
de ani. Colectivul de aici, 
cu un nucleu de anima
tori neschimbat de peste 
un deceniu, a probat prin 
fragmentele dramatice in
terpretate, orientarea fer
mă spre un repertoriu de

în emisie
calitate, înțelegerea no
bilei misiuni educative pe 
care și-a asumat-o, în
tr-o localitate cu îndelun
gate tradiții ' spirituale, 
dar lipsită de o for
mație artistică profe
sionistă. „Ultima oră", 
„Siciliana", „Epoleții invi
zibili", „Doamna minis
tru" reprezintă numai ja
loanele unei activități de 
creație ce indlude nume
roase alte premiere, unele 
dintre ele ajunse astăzi la 
a 100-a reprezentație. O 
carte de vizită cu care

multe colective artistice 
s-ar putea mîndri.

Cele 40 de minute lu
gojene de la Studioul ar
tistului amator, precedate 
și urmate de alte emi
siuni consacrate celor 
care și-au făcut din artă 
nu o profesie, ci o pasiu
ne a timpului liber, con
stituie, în esență, o invi
tație călduroasă adresată 
publicului, specialiștilor, 
oamenilor de artă și cul
tură pentru a zăbovi cu 
răbdare în fața nesecatu
lui filon de talente ale 
artiștilor amatori.

C. RADU

Colonade... friabile
Poezia lui Alexandru 

Popescu Tair, autorul 
volumului Colonade so
lare (editura „Albatros"), 
se „realizează" adesea 
printr-o aglomerare de 
cuvinte care nu se pot 
îmbina în nici un fel. 
Căutarea unui sens este 
zadarnică, căci totul se 
reduce la hazardul epu
rat de orice semnificație. 
Imaginile voit șocante 
sînt in fond banale, ver
surile fiind rezultatul 
conformării la o manieră 
care face imposibilă 
detectarea unei vibrații 
personale : Șerpii albi 
ai acestui singe al nop
ții / cit de lungi îmi 
striviseră miinile / O, dar 
cum, recăzind, îmi ră
nește genunchii / umbra 
ciinelui orb care-mi adu
ce în gură / fructul rece 
al somnului". Se întîl- 
nesc frecvent metafore 
nefericite : „Va fi atunci 
sărbătoare în pomul / în

care s-au adunat toate 
pădurile / să atirne de 
crengile Iul / funia roa
să a somnului". Alteori 
domină prozaismul com
binat cu umorul de cali
tate îndoielnică : „Ea s-a 
așezat cuminte și a ce
rut in poală / o lebădă 
dintr-un tablou anost / 
pe care-1 am cadou de 
la un pictor local / în
nebunit după muzica lui 
Cealkovski" ; „și vine o 
pasăre cu toană în plus / 
pe care n-a putut s-o eli
mine din biografie".

Ca și în volumul pre
cedent al autorului (Oraș 
al meu, 1972) se încear
că o poezie tumultuoasă, 
plină de aspirații solare 
și elanuri vitaliste, dar 
care prin absența tactu
lui artistic devine rizibi
lă : „Mușca păstrăvul 
din liniștea mea / Nopți
le erau păduri de plopi / 
Peste umeri cădeau 
munți-ciclopi / Mușca

păstrăvul din liniștea 
mea". Poetul afirmă că 
ar’ avea „antene ultra- 
sensibile", cu care detec
tează undele fine ale uni
versului. Cert este doar 
că cu oricît de fine an
tene s-ar lucra tot nu 
s-ar detecta vreo urmă 
de lirism in versurile 
sale : „Aveam la urechi 
o galenă / în care ascul
tam ce se petrecea in a- 
dincul pămintului, / la 
ochi două lentile enor
me / in care captam în- 
coltirea seminței unui 
boabab / care tocmai fu
sese prăbușit de o revo
luție vegetală". Aspirat'» 
spre accederea la cele 
mai profunde taine este 
contrazisă, de altfel. în 
aceeași poezie prin ten
tativă umoristică, solda
tă ca de obicei cu rezul
tate penibile : „Pe urmă 
am simfit in dinți gus
tul palid / al unui fir de 
iarbă / și am pornit re
pede spre casă / să nu a- 
dorm beat / cine știe pe 
unde". Cum se intîmplă 
adesea în cazul poeziei 
fără conținut și relief 
estetic, autorul se arată 
dispus a urma orice fel 
de mode și tendințe, fără 
însă a dobîndi .nici un cîș-

tig de substanță. Se sub- 
stantivează unele cuvinte, 
de pildă : „poate-mi vrei 
mai binele / poate-mi 
ești insinele"/ sau se a- 
malgamează supărător 
culori, cu intenții, fără 
îndoială, simbolice. Dar 
nu aceste intenții se con
cretizează, impresia fi
nală fiind de pestriț diz
grațios : ...somnul de al
bastru, / care și el s-a a- 
șezat peste somnul de 
mov, / care și el s-a așe
zat peste somnul de ver
de, / care și el s-a așezat 
peste somnul de galben, / 
care și el s-a așezat pes
te somnul de roșu" etc.

Dorința de a avea 
umor, conjugată cu elanu
rile vitaliste, cu năpras
nicul apetit de a „îngur
gita" Universul, produce 
versuri de felul : „am 
pus luna și soarele într-o 
farfurie, / le-am meste
cat cu stiloul, odată cu 
ulița, / și le-am sorbit 
lacom ca pe o supă". A- 
mestecul consumat ni se 
pare, literar vorbind, in
digest. 'Apreciere potrivi
tă de altfel aproape în
tregului volum.

Victor ATANASIU

0 fructuoasă dezbatere 
teoretică

Viața noastră științifică 
atestă prezența tot mai 
fermă a dezbaterilor, ca 
mijloc eficient de con
fruntare a opiniilor, de 
clarificare a problemelor, 
de afirmare a ideilor și 
pozițiilor avansate. Pe a- 
ceastă linie se înscrie și

sesiunea științifică ce a 
avut loc zilele acestea din 
inițiativa Institutului de 
filozofie al Academiei de 
științe sociale și politice, 
cu colaborarea Facul
tății de filozofie din 
București și a Centrului 
de pregătire politico-ideo-

logică al comitetului mu
nicipal de partid, pe tema 
Contradicțiile în socia
lism și perfecționarea vie
ții sociale.

Cele peste 20 de comu
nicări prezentate, ca și 
numeroasele luări de cu- 
vînt din cadrul discuții
lor, au abordat problema 
contradicțiilor dintr-o 
perspectivă pluridiscipli
nară (filozofică, episte
mologică, sociologică, eti
că. estetică etc.), urmărind 
specificitatea formelor 
concrete pe care le îm
bracă contradicțiile în 
funcție de domeniile di
ferite în care se mani
festă, de la sfera relații
lor politice sau economice, 
la cele ale vieții cultural- 
artistice, ale educației sau 
relațiilor interpersonale. 
Dacă eforturile unora din
tre autorii comunicărilor 
s-au axat mai ales în 
jurul căutării unor me
tode științifice, riguroa
se de descriere și tipo- 
logizare a contradicții
lor, făcînd apel la a- 
naliza concret-sociologi- 
că sau la utilizarea teoriei 
sistemelor (M. Cernea, R. 
Florian, Fr. Mahler, P. 
Caravia, N. N. Herdean), 
altele au căutat să sem
naleze zone și forme mai 
puțin cercetate de mani
festare a unor disfuncții 
datorate contradicțiilor, 
de pildă în procesul inte
grării în muncă (Maria 
Popescu), în formarea 
mentalității laice (H. Cu- 
lea), in stilul de conduce
re (V. Popescu) sau în 
procesul valorificării so
ciale a artei (V. E. Ma- 
șek).

Ceea ce a caracterizat, 
sesiunea, sub aspectul 
certei reușite de ansamblu, 
a fost confruntarea păre
rilor în spirit științific și 
într-o atmosferă de lucru.

în care nu s-au regăsit 
tendințele de festivism și 
formalism ce, din păcate, 
își mai fac loc în unele 
manifestări de acest gen. 
Desigur, nu în toate ca
zurile au putut fi crista
lizate concluzii sau soluții, 
după cum au rămas, fi
resc. și unele aspecte in
suficient sau deloc abor
date ; dar cîștigul eu
ristic și practic al u- 
nor asemenea dezba
teri este asigurat nu nu
mai de rezolvarea, ci și 
de identificarea și pune-

rea problemelor. După 
cum, un merit al sesiunii 
și un semn al anga
jării social-ideologice al 
participanților îl con
stituie și faptul că analiza 
critică a diferitelor forme 
de contradicție n-a fost 
privită nici un moment 
ca un scop in sine, ci doar 
ca un mijloc de găsire a 
celor mai eficiente căi de 
perfecționare în continua
re a vieții sociale din ța
ra noastră.

V. M. i

Limbă și
Oportună și rodnică 

totodată, ideea unei re
viste literare destinate e- 
levilor din toată țara s-a 
conturat, de curind, prin 
apariția culegerii „Limbă 
și literatură" pentru elevi, 
aflată acum la al doilea 
număr. Prin prisma uti
lității imediate, culegerea 
se cere remarcată- fie și 
numai pentru că infor
mează pe viitorii candi
dați la admiterea în fa
cultățile de filologie, in 
legătură cu noile exigen
țe ale concursului. Am fi 
totuși nedrepți dacă am 
semnala, ca principal me
rit al proaspetei publica
ții, exclusiv pregătirea 
candidaților pentru admi
terea la facultate. Prin 
deschiderea mai largă, 
prin maniera interesantă 
de abordare a temelor, 
prin calitatea materiale
lor susținute de modali
tatea modernă de cerce
tare analitică, culegerea 
„Limbă și literatură" pen
tru elevi tinde să devină 
un imbold fertil, o incita
re, o „provocare" la lec-

literatură
tură și la meditație. Re
ținem ca îmbucurătoare 
orientarea de a nu se 
oferi elevilor analize li
terare gata confecționate, 
fie ele și exemplare ; în 
forma „Caietelor de ana
liză" se publică propu
neri, sugestii, integrate pe 
marginea unor probleme 
literare precis delimitate 
și realmente semnifica
tive. Remarcabilă, de ase
menea, modalitatea mo
dernă de abordare a gra
maticii care constă, in 
cazul de față, în tendința 
de a interpreta faptele de 
limbă în funcție de con
text. Rezervăm elevilor 
pasionați de limbă sau de 
literatură română surpri
za de a descoperi rubrici
le semnate de colegii lor, 
convinși că o nouă răs
foire a revistei le va re
leva atit nuanțe cit și 
alte trăsături decît cele 
menționate : modernita
te. utilitate și accesibili
tate.

Prof. Adina 
CAPRIȚESCU

DIVERS;
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Zăvoiul de la
Zamostea

Un nou monument al naturii 
pus sub ocrotirea legii : zăvoiul 
de la Zamostea, din Suceava, cu 
o suprafață de 115 ha. Origina
litatea și frumusețea lui constă 
in faptul că, spre deosebire de 
arborii care cresc pe malurile 
apei — îndeosebi plopul și sal
cia — aici se înalță stejari fal
nici, unii de peste un secol. Și 
încă o curiozitate a naturii : 
printre stejarii de pe malul a- 

luxu- 
fai- 
nici

pei abundă o vegetație 
riantă, din care nu lipsesc 
moașele lalele pestrițe fi 
„condurul doamnei".

Alo!
Se-aude ?

— Alo 7 Oficiul P.T.T.R. Vas
lui 7 Vă vorbesc de la telefo
nul public din gară.

— Imposibil. Nu funcționează 
de mult...

— Alo 7 Telefoanele Vaslui 7 
Vă sun de la magazinul „Cen
tral".

— Vă rog să mă scutiți. N-am 
timp de glume proaste. 
„Central", postu-i defect...

— Alo 7 Tovarășul șef al te
lefoanelor din Vaslui 7 Vă vor
besc chiar de la telefonul pu
blic din oficiul P.T.T.R., adică 
de la doi pași de dv.

— A fost reparat 7 Cind 7
Nu, n-a fost reparat nici mă

car cel din incinta oficiului. Și, 
ca el, mai toate telefoanele pu
blice din oraș : introduci fisa, 
aparatul o încasează și... Și 
gata ! De vorbit, nu se poate 
vorbi. Atunci, să ni- se răspun
dă in scris.

La

„Cutu-cutu“ 
de la bar

Senzație la barul de zi al ma
relui restaurant „Platoul roma
nilor" din Alba Iulia. Pe ușă 
intră Valentin Ciurtean din lo
calitate (cu domiciliul in Aleea 
Brazilor, bloc 28), însoțit de un 
dulău. De cum a intrat, dulăul 
și-a făcut simțită prezența so
noră cu un „ham-ham", și-a a- 
rătat o clipă colții (ca să nu fie 
vorbe !) și... zdup, pe masă. Co
coțat ca la el acasă probabil, nu 
s-a lăsat „servit" cu zahăr, de- 
ciț într-o farfurie curată. In- 

. dignați, consumatorii i-au poftit 
pe amîndoi afară. Dar stăpinul 
ciinelui, pornit pe scandal, nu 
s-a potolit pînă n-a venit mili
ția. tntre timp, mai „înțelegător", 
Cuțu-Cuțu a plecat acasă, 
coada între picioare...

cu

Pictorul 
a rămas...
tablou!

Era pictor la Fabrica 
ciorapi din Timișoara. De la 
timp însă, Petru Kmitercko 
gîndit să se „reprofileze", 
schimbîndu-și pensula și pene
lul cu un set de „instrumente" 
pentru întreruperea de sarcini. 
Prins în flagrant (era a 20-a 
„operație"), pictorul a rămas... 
tablou. Dosarul penal în 
de întocmire

de 
un 
s-a

. curs
îl va „reprofila".

Viață din
viața mamei

Spitalul central de copii din 
București. Ora 23,45. De la spi
talul județean din Tîrgoviște, o 
ambulanță adusese o fetiță de 
un an și opt luni (Nina Taba- 
cu) în stare deosebit de gravă. 
Trebuia primenit, urgent, tot 
sîngele. Incizii, perfuzii. Luptă 
acerbă pentru viață. Așteptări 
încordate. Din ultimele informa
ții primite de la medicul Ovi- 
diu Iacob, după cinci zile de 
comă micuța Nina s-a mai 
înzdrăvenit. Mama ei, care a 
trimis rubricii noastre o scri
soare de mulțumire la adresa 
medicilor care i-au salvat fe
tița, a „uitat" un amănunt : 
printre donatorii de singe — și 
fetiței i-a trebuit mult singe — 
s-a aflat și mama ei. I-a dat, 
din nou, o picătură de viață 
din viața ei.

Chefliii de
la miezul

| nopții
pe 

aparți- 
plecat

Șoferul Vasile Călin, de 
camionul 21—AB—1704, 
nind autobazei Aiud, a 
să ducă, pe la casele lor, patru 
prieteni de pahar. In puterea 
nopții, în timp ce urca o pantă, 
intre satele Podeni și Ciugudul 
de Sus, camionul a scăpat la 
vale și s-a răsturnat. Trei din 
cei patru prieteni cheflii au 
reușit să sară, iar unul — loan 
Creța — a rămas sub caroserie. 
Un altul, Augustin Ilea, s-a 
tirît sub mașină să-l salveze 
și, ca să vadă mai bine, a 
aprins cîteva chibrituri. Camio
nul a luat foc. I.C. a reușit să 
scape, dar salvatorul său, A.I., 
n-a mai putut să iasă și a ars. 
O viață de om, pentru un 
har in plus...

pa-

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții ..Scânteii'
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Conferințe ale consiliilor județene
ale Frontului Unității

în reședințele a 12 județe — Alba, 
Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Bu
zău, Constanța, Ialomița, Mehedinți, 
Mureș. Suceava și Timiș — au avut 
loc, simbătă, conferințele consiliilor 
județene ale Frontului Unității So
cialiste.

Desfășurate într-un spirit de înaltă 
exigență și responsabilitate, confe
rințele au constituit pretutindeni 
prilejuri deosebite de dezbatere a 
modului în care consiliile județene 
ale Frontului Unității Socialiste, sub 
conducerea organelor de partid, își 
îndeplinesc misiunea ce le revine de 
a canaliza energia și capacitatea tu
turor categoriilor sociale și organi
zațiilor obștești, din țara noastră spre 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului, pusă în slujba edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a înfloririi continue 
a patriei, a creșterii prestigiului ei 
internațional.

O atenție specială a fost acordată 
problemelor referitoare la activita
tea politico-organizatorică desfășu
rată de consiliile județene ale Fron
tului Unității Socialiste pentru mo
bilizarea oamenilor muncii în vede
rea realizării obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., a planului cin
cinal înainte de termen și a anga
jamentelor asumate în întrecerea so
cialistă. A fost subliniată, în acest 
sens, necesitatea promovării pe scară 
largă de către organizațiile de masă 
și obștești componente a tuturor 
inițiativelor și propunerilor valoroa
se menite să contribuie la creșterea 
producției și productivității muncii, 
la reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, de combustibil și 
energie electrică, a prețului de cost 
și a tuturor cheltuielilor neeconomi- 
coase, la înlăturarea lipsurilor din 
organizarea producției și a muncii, 
pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planurilor de producție, 
investiții și export.

în spiritul politicii partidului, care 
fixează drept țel suprem al întregii 
activități de dezvoltare și moderni
zare a economiei naționale ridicarea 
nivelului de viață al întregului po
por, participanții au evidențiat acti
vitatea desfășurată de consiliile 
Frontului Unității Socialiste pentru 
continua înflorire a județelor res
pective, pentru valorificarea supe
rioară, în acest sens, a tuturor for
țelor și resurselor locale, materiale 
și umane. Au fost relevate, în acest 
cadru, numeroasele acțiuni întreprin
se în domeniul edilitar-gospodăresc 
și social-cultural, pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a populației, 
dezvoltarea rețelei serviciilor publi
ce. S-a subliniat totodată necesitatea 
sporirii aportului cetățenesc la în
făptuirea directivelor Conferinței 
Naționale a P.C.R. cu privire la sis
tematizarea teritoriului, a orașelor ți 
satelor.

Așa cum s-a stabilit încă de la 
constituirea sa, Frontului Unității 
Socialiste îi revine un roL însemnat 
în munca cultural-educativă, în creș
terea conștiinței politice și civice a 
maselor, în educarea lor în spiritul 
patriotismului și internaționalismului 
socialist, al responsabilității față de 
îndatoririle sociale, în cultivarea tră
săturilor înaintate care caracterizea
ză omul societății noastre. Trecînd în 
revistă rezultatele obținute în acest 
domeniu, conferințele au adoptat o 
serie de măsuri vizînd o mai bună 
coordonare de către consiliile F.U.S., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, a activității educative și cul
turale de masă, 
forțelor intelectuale în 
popularizare și răspîndire a 
tințelor științifice, de însușire 
cepției materialist-dialectice 
lume.

Un loc important în cadrul 
rilor a fost acordat modului în care 
acționează consiliile Frontului Uni
tății Socialiste pentru înfăptuirea

antrenarea tuturor 
opera de 

cunoș- 
a con- 
despre

lucră-

Cu prilejul aniversării Forțelor Armate

Socialiste
politicii partidului de dezvoltare 
democrației socialiste, de lărgire

a 
a participării oamenilor muncii la re

zolvarea și adoptarea deciziilor și 
măsurilor ce privesc viața econo
mică și socială pe plan local. Parti- 
cipanții la dezbateri au subliniat, 
totodată, necesitatea ridicării, pe o 
treaptă calitativ superioară, a acti
vității în domeniul consultării cu 
masele, al atragerii cetățenilor la re
zolvarea treburilor obștești, al coor
donării și îndrumării muncii deputa- 
ților, valorificării cu maximum de 
eficiență a propunerilor, sugestiilor 
și sesizărilor venite din partea 
populației.

în cuvîntul lor, delegații s-au re
ferit pe larg la prevederile proiec
tului de statut al Frontului Unității 
Socialiste din Reoublica Socialistă 
România, care â fost supus dezbate
rilor în conferințele județene, subli
niind necesitatea îmbunătățirii în 
continuare a stilului și metodelor 
proprii de muncă ale consiliilor 
Frontului Unității Socialiste, cores
punzător. creșterii rolului ce le re
vine acestor organisme în viața 
social-politică a țării, atribuțiilor 
sporite cu care au fost învestite.

In cadrul conferințelor a avut loc, 
de asemenea, alegerea noilor consilii 
județene ale F.U.S., precum și a de- 
legaților la Congresul Frontului 
Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor, partlci- 
panții la conferințe au adresat tele
grame Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care și-au exprimat deplina ade
ziune la politica internă și externă, 
marxist-leninistă a partidului, hotă
rîrea de a milita neobosit pentru 
înfăptuirea ei, angajamentul unanim 
de a întimpina, cu noi și importante 
realizări, marile evenimente din 
viața națiunii noastre — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

(Agerpres)
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ATLETISM= HOCHEI

Campionatele naționale de sală
ÎN PRIMA ZI, DOUA RECORDURI

în sala de sport din parcul „23 Au
gust" din Capitală au început ieri 
după-amiază întrecerile campionate
lor de atletism ale României. In pri
ma zi de concurs au fost stabilite 
două noi recorduri naționale pe te
ren acoperit : Șerban Ioan a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
performanța de 2,18 m, iar Valentina 
Cioltan a terminat învingătoare în

proba de aruncare a greutății, cu re
zultatul de 17,15 m.

Alte rezultate : 60 m plat femei : 
Carmen Ene — 7”5/10 ; 60 m plat 
bărbați : Toma Petrescu — 6”7/10 ; 
săritura cu prăjina : Dinu Piștalu — 
5,00 m; săritura în .lungime bărbați: 
Carol Corbu — 7,50’m.

Competiția continuă astăzi, cu în
cepere de la ora 9,30.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCHI. DAN CRISTEA DIN NOU 

PE PRIMUL LOC. în stațiunea de 
sporturi de iarnă Portaria (Grecia), 
au continuat întrecerile celei de-a 
7-a ediții a Campionatelor balcanice 
de schi.

în ziua a doua de concurs urma să 
se desfășoare proba masculină de sla
lom uriaș. Din cauza lipsei de ză
padă, organizatorii au decis ca în 
locul acesteia să se dispute o nouă 
probă de slalom special. In vervă 
deosebită, schiorul român Dan Crls- 
tea a terminat învingător cu timpul 
de 86”58/100, repetînd astfel succesul 
obținut în ziua anterioară. Pe locurile 
următoare s-au situat M. Gaspersic 
(Iugoslavia) — 87”50/100 și Dorin 
Munteanu (România) — 88”72/100.

TENIS DE MASĂ. Campionatele 
Internaționale de tenis de masă ale 
R. F. Germania au continuat la 
Miinchen cu disputarea meciurilor 
din cadrul turneelor individuale.

In turul trei al probei de dublu 
mixt, perechea Maria Alexandru 
(România)—Anton Stipancici (Iugo
slavia) a învins cu 3—1 cuplul vest- 
ferman Hirschmiiller-Schmittinger. 

n sferturile de finală, Maria Alexan
dru și Stipancici au pierdut cu 1—3 
în fața cuplului francez Bergeret- 
Secretin.

TIR. La Enschede (Olanda) a 
început cea de-a patra ediție a cam
pionatelor 
comprimat, 
cipă 287 de sportivi și sportive din 
23 de țări, printre care și România.

Proba de pistol senioare a fost 
cîștigată de țintașa sovietică Nina 
Stolearova cu 387 p. (nou record 
mondial). Pe echipe, primul loc a 
revenit formației U.R.S.S., cu 1147 p., 
de asemenea nou record 
Echipa României s-a clasat 
patru, cu 1100 p.

europene de tir cu aer 
competiție la care parti-

mondial, 
pe locul

de spec-FOTBAL. — Peste 60 000 
tatori au urmărit la Cairo meciul in
ternational de fotbal în care echi
pa Republicii Arabe Egipt a întil- 
nit formația Dukla Praga. Întîlnirea
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Pentru a răspunde celor care 
doresc să cunoască modul de 
emitere a libretelor de econo
mii pentru construcția de lo
cuințe și de restituire a sume
lor depuse, tovarășul Preda Ne-' 
delcu, șef de serviciu în Cen
trala Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, face următoarele 
precizări : Libretele de econo
mii pentru construirea de lo
cuințe se emit la cerere, „nomi
nal" sau „la purtător" (librete 
în care nu se înscrie numele ti
tularului) cu sau fără parolă, de 
sucursalele și filialele C.E.C., 
precum și de agențiile C.E.C. 
autorizate in acest scop. Emite
rea libretului se face pentru o 
depunere fixă de 5 000 de lei. 
Fiind emis cu o valoare fixă, 
pe acest libret nu se pot efec
tua depuneri ulterioare.

In ceea ce privește restituirea 
sumei depuse, menționez 
aceasta se efectuează o 
dată (integral). In cazul 
lui nominal, restituirea 
de unitatea care a emis 
sau de oricare altă

că 
singură 
libretu- 
se face 
libretul 
unitate 

C.E.C. proprie din aceeași loca
litate cu unitatea emitentă a 
libretului. De asemenea, resti
tuirea se poate face de sucursa-

a luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 1—1.

★
Peste 15 000 de spectatori au ur

mărit la Bremen meciul internațio
nal de fotbal dintre formația locală 
Werder Bremen și echipa spaniolă 
Real Madrid. Fotbaliștii vest-ger- 
manl au obținut o victorie cu 4—1 
(2—1). Jocul a fost organizat cu pri
lejul celei de-a 75-a aniversări a 
clubului sportiv din Bremen.

★
La Hamburg, echipa locală S.V, 

Hamburger a intilnit intr-un joc a- 
mical formația Spartak Moscova de 
care a dispus cu scorul de 6—0 (1—0).

ATLETISM. — Campionul olimpic, 
americanul de culoare. Rod Milburn, 
a corectat recordul mondial pe te
ren acoperit în proba de 60 yarzi 
gardurj cu ocazia concursului atletic 
de la Salt Lake City. El a parcurs 
această distanță în 6”7/10. Vechiul 
record era de 6”8/10 și aparținea a- 
celuiași sportiv. Proba de o milă a 
revenit lui Ben Jipcho (Kenya), cro
nometrat cu timpul de 8’42”2/10.

★
unui concurs de sală, 
Vittel, atletul francez 
egalat recordul euro

pe teren acoperit 
garduri

Cu prilejul 
desfășurat la 
Guy 
pean 
60 m

Drut a

prilejul

în proba de 
de 7”5/10.cu timpul

★
meciului 

care se desfășoară la 
selecționatele Angliei

■ ‘ ' Geoff

internaționalCu 
de atletism 
Cosford intre 
și Spaniei, sportivul englez 
Capes a stabilit un nou record eu
ropean pe teren acoperit in proba 
de aruncare a greutății, cu rezultatul 
de 20,82 m. Vdchiul record era de 
20,74 m și aparținea aceluiași atlet.

PATINAJ. — Concursul internațio
nal de patinaj artistic de la Megeve 
rezervat juniorilor a fost cîștigat de 
francezul Simond Jean Christophe, 
în vîrstă de 13 ani, care a totalizat 
141,19 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Lotz Michel (Franța) și 
Kurt Kurzinger (R. F. Germania).

la sau filiala C.E.C. care ține 
evidența economiilor depuse pe 
libretele emise de agențiile au
torizate. In cazul libretului „la 
purtător" restituirea se face nu
mai de unitatea care a emis li
bretul.

Pentru sumele păstrate la 
C.E.C. pe libretele de economii 
pentru construirea de locuințe, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni acordă titularilor o dobin- 
dă de 3,5 la sută pe an, sub 
formă de cîștiguri în bani. Cîș- 
tigurile se atribuie prin trageri 
la sorți trimestriale, care au loc 
în luna următoare trimestrului 
pentru care se efectuează trage
rea.

Conform Legii nr. 4/1973, în- 
cepind cu tragerea la sorți pen
tru trimestrul 1/1974, cîștigătorii 
nu au dreptul Ia contractarea cu 
prioritate a locuinței proprie
tate personală, ei încadrîndu-se 
în ordinea de prioritate prevă
zută de lege.

Cîștigătorii de la tragerile la 
sorți trimestriale ale acestui li
bret beneficiază, în afara cîști- 
gului în bani, și de celelalte 
avantaje ale păstrării economii
lor la C.E.C.
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România - Ungaria 6-2
'Patinoarul „23 August" din Capitală 

a găzduit ieri seară întîlnirea inter
națională amicală de hochei pe ghea
ță dintre echipele reprezentative ale 
României și Ungariei. Hocheiștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul de 
6—2 (1—0, 1—0, 4—2), prin golurile 
marcate de Gheorghiu (4), Ioniță și 
Axinte. Punctele formației oaspete au 
fost înscrise de Havran și Menyhart.

Astăzi, cu începere de la ora 18,00 
se va disputa partida revanșă.

TENIS

ȘI KODES A IEȘIT DIN CURSA. — 
La Londra au continuat intilnirile 
turneului internațional de tenis pen
tru trofeul „Rothmans". In semifi
nalele probei de simplu masculin, 
englezul Mark Cox - l-a eliminat cu 
6—4, 6—4 pe cunoscutul campion ce
hoslovac Jan Kodes. Partida a du
rat 58 de minute. Cox îl va întîlni 
în finală pe tinărul suedez Bjorn 
Borg, care l-a învins cu 7—6, 4—6, 
6—3 pe americanul Roscoe Tanner.

ÎN GRUPA A II-A W.C.T. - In 
sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Uniondale 
(statul New York), 
(S.U.A.) l-a învins tu 5—7, 6—3. 6—4 
pe Ismail El Shafei (Republica A- 
rabă Egipt). Tenismanul australian 
John Newcombe a dispus cu 6—2, 
6—3 de cehoslovacul Jiri Hrbec.

Stan Smith

LA SALISBURY. — în ziua a 5-a 
a campionatelor americane de tenis 
„indoor" de la Salisbury s-au dispu
tat primele două partide ale sfer
turilor de finală. Americanul Al. Ma
yer a jucat foarte bine intrecîndu-1 
cu 6—4, 7—5 pe iugoslavul Nikola 

excelentă, JimmyPilici. In formă
Connors (S.U.A.) a obținut victoria 
cu 6—3, 6—1 in
Ian Fletcher.

fața australianului

(Urinare din pag. I)

ale U. R. S. S
Cu prilejul celei de-a 56-a 

versări a Forțelor Armate 
U.R.S.S., sîmbătă dimineața, la Mo
numentul eroilor sovietici din Bucu
rești au fost depuse coroane 
flori din partea Ministerului 
rării Naționale și Consiliului ] 
Iar al municipiului București.

A fost depusă, de asemenea, 
roană de flori din partea Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

La solemnitate au participat ge
neral colonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
Nicolae Stanciu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului

ani- 
ale

: de
Apă- 

popu-

o co-

popular al municipiului București, 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, colonel A. F. Musatov, 
atașat militar, aero și naval al U- 
niunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei sovietice.

Au fost prezenți atașați militari 
și membri ai corpului diplomatic.

Coroane de flori au mai fost de
puse la cimitirele militarilor ' so
vietici de la Jilava și Herăstrău, 
precum și la monumentele și cimi
tirele din țară ale ostașilor sovie
tici.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 

■ide la înființarea Direcției generale 
g rezervelor de stat a Republicii 
Socialiste România, sîmbătă a avut 
loc în Capitală o adunare în cadrul 
căreia au fost prezentate mai multe 
expuneri și comunicări științifice 
privind experiența acumulată de 
instituție în răstimpul unui sfert de 
veac, contribuția ei la înfăptuirea 
politicii partidului.

între instituțiile de știință și artă, 
între școli și universități. Toate a- 
cestea configurează un program 
amplu de acțiune practică, a cărui 
traducere neîntirziată in viață este 
o cerință esențială pentru valorifi
carea din plin a roadelor vizitei.

După cum se știe, itinerarul a 
străbătut una din zonele 
„fierbinți" ale globului, 
tensiune și conflicte care 
rat atîtea pericole pentru 
le respective, ca și pentru pacea și 
securitatea internațională. Dialogul 
la nivel înalt desfășurat in cele 
patru țări urmează vizitelor făcute 
anterior de conducătorul partidului 
și statului nostru în alte țări arabe 
— Egipt, Sudan, Algeria, Maroc — 
ca și vizitelor întreprinse la rîndul 
lor în țara noastră de șefii unor 
state arabe — Tunisia, Iordania — 
formînd astfel un tot unitar ce 
ilustrează, în modul cel mai eloc
vent, justețea analizelor și aprecie
rilor partidului nostru privind si
tuația din Orientul Apropiat, rela
țiile bune de prietenie cu țările și 
popoarele arabe, sentimentele de 
strinsă solidaritate ale poporului 
nostru față de lupta acestora pen
tru consolidarea independenței și 
suveranității naționale, pentru în
făptuirea aspirațiilor lor de propă
șire materială și spirituală. în lu
mea arabă, ca și în întreaga Uime, 
sint cunoscute intensa activitate 
politico-diplomatică, multiplele ac
țiuni ale României socialiste, nu
meroasele demersuri și initiative 
întreprinse personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru normali
zarea situației și stabilirea păcii în 
această zonă, pentru soluționarea 
pe cale politică a conflictului, în 
conformitate cu principiile legalită
ții internaționale și cu interesele 
popoarelor, inclusiv inițiativele 
privind dezangajarea și separarea 
forțelor militare ale părților aflate 
în conflict.

Intilnirile cu șefii de stat arabi, 
cu liderul Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.) au pri
lejuit reafirmarea clară a poziției 
statornice principiale a Româ
niei, care a militat cu nedezmin
țită consecvență pentru regle
mentarea situației din această

cele mai 
zonă de 

au gene- 
popoare-

tv
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului • 
Gimnastica pentru toți

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii. 

„Comoara din 13 case" 
10,00 Viața satului.
11,15 „Biruit-au gîndul" : 

vouă moștenire..." 
Văcărești. Prezintă 
rărașu. Redactor 
Ceamurian.

11,40 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.

Album duminical.
13,00 Muzică ușoară cu Doina 

Badea.
Anecdote... anecdote.
Cîntă pentru dumneavoastră 
Tita Bărbulescu.
Cupletul zilei.
Aplauze pentru artiștii circu
lui din Șanltai.
Autograf : Anca Agemolu. 
Desene 
Raliul 
1974.
Melodii 
stantin 
„Ce vrăji a mal făcut 
ta mea" 
tograflcă

14,23 Peisaj de iarnă... muzică u- 
șoară cu Luki Marinescu și 
Cornel Constantiniu.

„Las 
— Poeții 

D. Mu- 
Arșaluis

13,10
13,15

13,18
13,25

13,32
13,40
13,48

13,53

13,58

animate în premieră. 
Salvamont : Padina

preferate cu 
Cocriș.

Con-

nevas-
comedie cinema-

zilei

BEIRUT 23 (Corespondență de la 
C. Ionescu). — „LA REVUE DU 
LIBAN ET DE L’ORIENT ARABE", 
cea mai mare revistă libaneză, cu 
largă răspîndire în țările arabe 
care apare săptămînal în 100 de 
pagini, acordă In numărul său din 
23 februarie un larg spațiu vizitei 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul • Nicolae Ceaușescu, 
Liban.

Pe copertă, care îl înfățișează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conferința de presă de la Palatul 
prezidențial de la Baabda, este im
primat cu litere mari titlul „PRE
ȘEDINTELE CEAUȘESCU IN LI
BAN".

în cuprinsul revistei, un amplu 
reportaj fotografic prezintă imagini 
sugestive din cursul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Liban.

Reportajul este însoțit de un co
mentariu intitulat „ROMÂNIA, 
PRIETENA ARABILOR", publicat 
pe cinci pagini de revistă.

„România — țară a dialogului, 
Libanul — țară a dialogului sînt 
destinate să se întîlnească, să se 
asculte, să se înțeleagă — subli-

in

pe 
la

parte a 
politice, 
subliniat 
unei păci juste șl trainice se poate 
realiza numai prin retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile ara
be ocupate — menținerea ocupa
ției fiind o permanentă sursă de 
încordare — prin crearea tuturor 
condițiilor necesare pentru ca fie
care popor din această zonă să aibă 
asigurate independența, suverani
tatea și integritatea teritorială, prin 
soluționarea problemei poporului 
palestinean, în conformitate cu

lumii, prin mijloace 
pe calea tratativelor, a 
neobosit că statornicirea

R. P. D. COREEANA

a-
Comitetului 
tovarășului 

prin care își 
fermă de a-și 
exemplar, sar

de a depune 
muncă în sluj- 

socialiste 
înfloririi

în încheiere, participanții au 
dresat o telegramă 
Central al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
exprimă hotărîrea 
îndeplini, în mod 
cinile ce le revin, 
întreaga putere de 
ba edificării societății 
multilateral dezvoltate, a 
patriei.

14,31
14,46

Cîteva minute de suspans. 
Actorii coboară din munți — 
reportaj de Aristide Buhoiu. 
Surpriza emisiunii.
Spectacolul lumii văzut de 
loan .Grigorescu — „Un oraș 
salvat de artă" : Roma.

15,50 Magazin sportiv
17,00 Film serial. „Pistruiatul". 

Producție a Studioului de 
film al Televiziunii române. 
Ultimul episod.

17.35 Desene ' ~
piatră.

18,00 Cîntft Juliette Greco.
18.30 Jocuri românești de pe în

treg cuprinsul țării și melo
dii de pe Mureș interpretate 
la oboi de Pavel Tornea.

18,55 Publicitate.
19,00 Lumea copiilor. Clubul pro

fesorului Allegretto. Emisiu
ne de Erica Petrușa șl Ta
tiana Sireteanu.

19.30 Telejurnal • Săptămîna po
litică Internă și Internațlo- 
nală în imagini.

20,00 VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU — 
LIBIA, LIBAN, SIRIA 
IRAK (II).

20.35 Snectaco^ de varietăți 
public : * „Unora le place...

15,00
15,03

animate. Epoca de

public : 
hazul" ’

22,10 Telejurnal ; Sport.

PROGRAMUL II

ÎN 
ȘI

cu

10.00
20,35
20,55
22,00

— 11,30 Matineu simfonic. 
Panoramic științific.
Film serial „Columbo". 
Șlagăre

Vizita oficială în 
președintelui Nicolae 

conducătorul statului și 
Comunist Român, s-a 
și s-a desăvîrșit sub 

înțelegerii re- 
Convorbi-

niază autorul. 
Liban a 
Ceaușescu, 
Partidului 
desfășurat 
semnul deschiderii, 
ciproce și cordialității.
rile, Încheierea acordurilor cultural.

Recoltele înălțimilor
Șoseaua șerpuiește 

printre ogoarele de o- 
rez mustind de apă, 
pentru ca pînă, la ur
mă, părăsind cîmpia, 
să se avînte prin ținu
turi deluroase, ținu
turi care, împreună 
cu zonele muntoase 
constituie, de altfel, 
cam 80 la sută din su
prafața R.P.I). Co
reene. Șoferul ocoleș
te cu grijă rogojinile 
desfăcute în marginea 
șoselei, pe care sînt 
întinse la uscat boabe 
de mei, porumb sau 
fasole, în timp ce li
vezile, amenajate cu 
măiestrie . pe coastele 
dealurilor, își etalează 
podoaba fructelor. Sa
tele — dreptunghiuri 
trase parcă cu rigla pe 
o planșă verde — se 
succed într-un tempo 
rapid. Ele au fost re
construite în întregime 
după războiul din 
1950—1953, ' o atenție 
deosebită acordindu-se 
celor din zonele de
luroase nefertile, pen
tru a se asigura, ast
fel, folosirea cît 
largă a tuturor 
nurilor apte de 
cultivate.

Satele au fost 
plet electrificate, 
întinderile sînt brăz
date de aproape 40 000 
km de canale de iri
gații, alimentate cu 
apa colectată în peste 
12 000 de rezervoare de 
diferite mărimi, prin 
intermediul stațiilor 
de pompare. Locuito
rii satelor, în cea mai 
mare parte membri ai 
cooperativelor agrico
le, nu-și ascund mîn- 
dria atunci cînd vor
besc despre succesele 
pe care le-a obținut 
țara lor pe calea dez
voltării agriculturii. 
Semnificativ este fap
tul ' ' ‘
ale 
cu 
din 
s-a 
record a țării. De ase
menea, în perioada 
1944—1970 producția

de fructe a crescut de 
33,3 ori, iar cea de le
gume — de 12 ori. Se 
prevede ca în viitorul 
apropiat să se pună 
la dispoziția coopera
tivelor agricole 
6—7 tractoare 
camion pentru 
MO de hectare 
ren agricol, iar 
care hectar să se uti
lizeze 200 kg de în
grășăminte chimice.

Un jalon de excep
țională importanță 
pentru dezvoltarea a- 
griculturii a fost tra
sat de tezele cu privire

cite 
și un 
fiecare 
de te
la fie-

)
ÎNSEMNĂRI 

DE CĂLĂTORIE

mai 
tere- 
a fi

com- 
iar

la problemele econo
miei rurale socialiste, 
elaborate de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Par
tidului Muncii din Co
reea, și adoptate de 
plenara C.C. al Parti
dului Muncii din Co
reea — eveniment de 
la care se împlinesc 10 
ani. Măsurile stabilite 
prevăd, intre altele : 
o strinsă cooperare în- 

• tre agricultură și in
dustrie, introducerea 
în cooperativele agri
cole a metodelor înain
tate de conducere din 
industrie, mecanizarea 
și chimizarea agricul
turii, irigarea terenuri
lor secetoase, extinde
rea în cea mai mare 
măsură posibilă a su
prafețelor agricole pe 
întreg teritoriul R.P.D. 
Coreene.

...Despre 
desfășurate 
lorificarea
rodnică a zonelor de
luroase ne-a vorbit — 
în timpul unei recen
te călătorii în Coreea 
— vicepreședintele 
Comitetului de stat al 
planificării, Ho Kyong. 
El ne-a explicat că în 
urma efectuării lucră-

eforturile 
pentru va- 

cît mai
că recolta de cere- 
din 1973 a depășit 
mult nivelul celei 
1968 — an în care 

obținut producția

rilor de terasare, hi
drotehnice și de ame
liorare, în unele re
giuni deluroase, cum 
sînt Pyong Buk,
Pyong Nam, Huang
Nam, Huang Buk,
producția agricolă a 
crescut în mod spec
taculos, recolta de ce
reale ajungînd pînă 
la 6—7 tone pe hectar. 
Pină nu demult, trac
toarele și autocamioa
nele erau repartizate 
în general cooperati
velor agricole de la 
șes ; în prezent, un 
număr tot mai mare 
de astfel de mașini 
sint destinate dezvol
tării agriculturii din 
regiunile deluroase. 
Specialiștii coreeni a- 
preciază că 
fiecare tractor 
tizat în plus la 
de hectare se 
obține în aceste zone 
cite o cantitate supli
mentară de o tonă 
de cereale la hectar. 
Pentru a se asigura 
un număr cît mai 
mare de mașini pen
tru agricultură s-a 
trecut la dezvolta
rea atît a uzinei de 
tractoare de la Ki- 
Yang, cit și a celei 
de camioane de la 
Dok Cion. Se esti
mează că, in urma în
deplinirii măsurilor 
prevăzute pentru dez
voltarea agriculturii, 
în anul 1976 se va a- 
junge la o producție 
globală de " 
oane tone 
400 de mii 
3 miliarde 
800 000—1 000 000 
fructe etc.

Realizările : 
cabile obținute 
gricultura R. . . . 
Coreene se integrează 
organic în procesul de 
dezvoltare impetuoa
să a întregii economii 
a R. P. D. Coreene, în 
progresele dobîndite 
de țara prietenă în 
toate domeniile con
strucției socialiste.

pentru 
repar- 
o sută 
poate

7—7,5 mili- 
de cereale, 
tone carne, 
bucăți ouă, 

tone

remar- 
de a- 
P. D.

T. PRELIPCEANU

roșu, galben și albastru — s-au 
înfrățit cu culorile libaneze. Pre
tutindeni se aflau pancarte de bun 
venit în cinstea președintelui ro
mân".

Descriind desfășurarea conferin
ței de presă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, autorul consemnează :

Ample reportaje și comentarii apărute în „La Revue 
du Liban et de l'Orient Arabe"

turistîc, sanitar, ceremonia de la 
Universitatea libaneză, în cursul 
căreia președintelui Ceaușescu i-a 
fost decernat titlul de „doctor hono
ris causa", marchează importanța 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări, relații ce cuprind toate 
domeniile și care vor fi întărite în 
viitor prin aplicarea acordurilor 
bilaterale semnate în cursul acestei 
vizite".

In continuare, autorul comen
tează principalele momente ale 
desfășurării vizitei : „Timp de 
cîteva zilez culorile românești —

„Conferința de presă s-a deschis 
în prezența unui mare număr de 
ziariști, reprezentanți ai presei 
locale și străine. Președintele 
Ceaușescu a sosit surîzător, destins, 
salutînd cu un gest larg asfstența" 
Comentînd conținutul conferinței 
de presă, autorul relevă : „Româ
nia este prietena arabilor și a do- 
vedit-o permanent. Ea este priete
na tuturor arabilor, așa cum a de
monstrat și actualul turneu între
prins de președintele Ceaușescu. Di
ferențele de regim social și politic 
nu trebuie să afecteze dezvoltarea

relațiilor bilaterale normale în do
meniile politic, diplomatic, economic, 
cultural și științific, bazate pe res
pectul strict al principiilor dreptu
lui internațional, al normelor eticii 
internaționale. Dialogul este nu 
numai necesar, dar și indispensa
bil. In acest sens, România și-a 
dezvoltat considerabil relațiile sale 
diplomatice, consulare, economice".

După ce face o trecere în revistă 
a cooperării dintre România și ță
rile arabe pe cele mai diverse pla
nuri, autorul comentariului con
chide : „Relații sincere, de încrede
re. cooperare în multiple domenii, 
căutarea numitorului comun între 
popoare, aceasta este calea pe care 
merg Libanul și România : calea 
păcii.

Vizita președintelui Ceaușescu se 
înscrie, de altfel, în cadrul unui 
turneu pe care președintele român 
l-a întreprins succesiv la Tripoli, 
Beirut, Damasc, Bagdad, într-o mi
siune de prietenie.

Turneul arab al președintelui 
Ceaușescu deschide un nou capitol 
în domeniul cooperării politice, 
economice și culturale dintre 
România și țările arabe".

mente președintele unui puternic 
sindicat sirian.

Vizita în cele patru țări, intilni
rile emoționante cu oamenii mun
cii arabi au pus, de asemenea, 
puternic în evidență legăturile de 
profundă solidaritate dintre 
noastră 
citoare 
gravate 
cărcate 
muncitorii din Damasc l-au în- 
tîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care au salutat pe 
„eminentul revoluționar, clasa mun-

clasa 
muncitoare și clasa mun- 
din țările vizitate. Rămin 
în memorie cuvintele în
de semnificații cu care

șurile pentru întărirea și lărgirea 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și partidele comuniste, 
muncitorești, progresiste din aces
te țări, dintre organizațiile de masă 
și obștești, în vederea adincirii 
prieteniei și solidarității dintre po
porul român și popoarele arabe, 
accelerării progresului lor econo- 
mico-social.

Deosebite ca suprafață, populație, 
orînduire socială, atît România cit 
și țările vizitate sînt țări în curs 
de dezvoltare. Problema înlăturării 
decalajelor față de țările avansate

0 nouă și strălucită acțiune politică 
internațională a României socialiste

drepturile sale legitime și aspira
țiile sale naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat punctul de vedere al 
României, care consideră necesar 
ca acordul egipteano-israelian să 
fie urmat de realizarea unei dezan
gajării între Siria și Israel, expu- 
nînd, totodată, considerente judi
cioase, constructive in legătură cu 
problema palestineană, desfășura
rea conferinței de la Geneva, spo
rirea rolului O.N.U. Nu încape 
îndoială că vizita se înscrie ca o 
importantă contribuție a Româ
niei la rezolvarea politică a 
conflictului, la găsirea unor so
luții realiste, eficiente. Este un 
motiv de satisfacție că în timpul 
vizitei a fost exprimată în termeni 
elogioși înalta apreciere pe care 
conducători arabi, inclusiv reore- 
zentanții O.E.P., ca și cercuri largi 
ale opiniei 
contribuții, 
„Mulțumim 
tru poziția 
care sprijină cav.-a dreptății ara
be" — astfel sintetiza aceste senti-

publice, o dau acestei 
poziției României, 

în mod deosebit pen- 
statului român prieten.

citoare, întregul popor prieten al 
României". Aceste sentimente de 
solidaritate muncitorească, revolu
ționară și-au găsit o vie și înaltă 
expresie în intilnirile avute de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii partidelor comuniste din 
Liban și Irak, oglindind încă o dată 
consecvența cu care este înfăptuită 
linia de dezvoltare și consolidare 
a legăturilor de colaborare tovără
șească cu toate partidele comunis
te și muncitorești, de promovare 
fermă a cauzei unității mișcării 
comuniste. Totodată, contactele și 
intilnirile cu reprezentanții altor 
formațiuni politice, înțelegerile rea
lizate cu privire la dezvoltarea re
lațiilor Partidului Comunist Român 
cu partidele de guvernămînt și cu 
alte partide democratice din țările 
vizitate prezintă o importanță deo
sebită pentru întărirea prieteniei 
cu țările și popoarele respective, 
pentru consolidarea frontului anti- 
imperialist, a unității tuturor forțe
lor sociale progresiste. Potrivit 
Hotărîrii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. se vor lua toate ma

din punct de vedere economic, a 
statornicirii unor raporturi econo
mice internaționale echitabile a 
fost pregnant evidențiată pe între
gul parcurs al vizitei ca una din 
problemele cardipale ale lumii 
contemporane, de care depind în
seși perspectivele păcii și securită
ții popoarelor. O asemenea rezol
vare poate fi concepută numai pe 
calea afirmării deplinei suverani
tăți asupra resurselor naționale, a 
dreptului de a le folosi în interesul 
propriei dezvoltări, accesului ne- 
stînjenit la cuceririle științei și 
tehnicii moderne. în acest context 
s-a , subliniat însemnătatea dezba
terii și rezolvării într-un cadru cît 
mai larg a problemei materiilor 
prime și energiei, cu care este con
fruntată comunitatea internaționa
lă. exprimîndu-se sprijinul față de 
inițiativa convocării unei sesiuni 
extraordinare a Organizației Națiu
nilor Unite.

Dialogurile la nivel înalt desfă
șurate de-a lungul vizitei au pri
lejuit sublinierea cu satisfacție a 
tendințelor pozitive din viața in-

ternațlonală, în direcția afirmării 
noilor principii în relațiile dintre 
state, bazate pe egalitate deplină în 
drepturi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, avantajul reci
proc, pe dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege sistemul 
politic, economic și social corespun
zător voinței și intereselor proprii, 
împotriva politicii de forță, a prac
ticilor imperialiste de asuprire, do
minație și dictat. Și-a găsit d 
pregnantă afirmare sprijinul ferm 
față de mișcările de eliberare na
țională, pentru lichidarea regimu
rilor rasiste, colonialiste și neoco- 
lonlaliste. Totodată au fost relie
fate aprecieri comune asupra ne
cesității înfăptuirii securității euro
pene, transformării Mediteranei în
tr-o mare a păcii, ca și asupra al
tor probleme ale actualității in
ternaționale.

Desfășurarea vizitei a demonstrat 
incă o dată că alături de politica 
externă principială și constructivă, 
o importantă sursă a prestigiului 
internațional al României o consti
tuie realizările sale pe plan intern 
— urmărite cu cel mai viu interes 
peste hotare. Aceasta constituie un 
îndemn pentru toți oamenii mun
cii de a asigura creșterea acestui 
prestigiu prin noi și noi succese pe 
calea dezvoltării economiei și edifi
cării noii societăți, în lupta pen
tru înfăptuirea marelui angajament 
național — realizarea cincinalului 
înainte de termen — pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Inscriindu-se ca o etapă funda
mentală în istoria relațiilor re
ciproce, vizita în cele patru țări 
arabe configurează auspicii din 
cele mai favorabile adînclrii priete
niei cu popoarele acestor țări, cu 
toate popoarele arabe, în interesul 
mutual, al cauzei progresului și 
păcii. Este neîndoios că această 
nouă manifestare de anvergură a 
politicii noastre externe ridică la 
cote și mai înalte prestigiul inter
național al României socialiste, al 
conducătorului ei, promotor neobo
sit al cursului nou pe arena mon
dială, al idealurilor de înțelegere 
și cooperare între toate popoarele.



Cooperarea 
prietenească între 
state favorizează 
progresul social

Conferința de la Lahore
PARTICIPANT!! SE PRONUNȚĂ PENTRU 0 PACE 
DREAPTĂ Șl DURABILĂ IN ORIENTUL APROPIAT

O rezoluție adoptată de 
Comisia Națiunilor Unite 

pentru drepturile omului

NAȚIUNILE UNITE 23 (Corespon
dență de Ia C. Alexandroaie). — Co
misia Națiunilor Unite pentru drep
turile omului, organism din care 
face parte și România, și-a încheiat 
dezbaterile asupra punctului intitulat 
„Problema înfăptuirii drepturilor eco
nomice, sociale și culturale conți
nute în Declarația universală a 
drepturilor omului și în Pactul inter
național asupra drepturilor economi
ce, sociale și culturale, și studierea 
problemelor sociale legate de drep
turile omului în statele în curs de 
dezvoltare".

Dezbaterile au evidențiat, între 
altele, interdependența dintre respec
tarea drepturilor omului și proble
mele dezvoltării, decolonizării, dezar
mării, respectării dreptului suveran 
și permanent al popoarelor asupra 
resurselor și bogățiilor lor naționale, 
reformării sistemului monetar inter
național, punerii relațiilor comerciale 
mondiale pe baze democratice și îm
bunătățirii termenilor de schimb pen
tru produsele exportate de țările în 
curs de dezvoltare.

în încheierea dezbaterilor, comisia 
a adoptat prin consens un proiect de 
rezoluție, prezentat de nouă state in 
curs de dezvoltare, care relevă ferma 
convingere a comisiei că atmosfera 
de destindere, coexistență pașnică și 
de cooperare prietenească între state 
favorizează condițiile progresului so
cial. în același timp, rezoluția pro
pune efectuarea unor reforme pen
tru garantarea eliminării inegalități
lor și discriminărilor, pentru respec
tarea drepturilor fundamentale ale 
omului.

LAHORE 23. (Corespondență de 
la Ion Puținelu). — La sediul A- 
dunării Naționale a Pundjabului oc
cidental, din orașul pakistanez La
hore. continuă lucrările celei de-a 
doua Conferințe islamice la nivel 
înalt.

Rostind alocuțiunea de deschidere 
a dezbaterilor, primul ministru al 
țării gazdă, Zulfikar Aii Bhutto, a 
declarat că acum este cel mai bun 
prilej ca sentimentele unității isla
mice să se concretizeze în măsuri 
concrete vizînd soluționarea situației 
din Orientul Apropiat, a statutului 
Ierusalimului și restabilirea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti- 
ncsn, în conformitate ' cu propriile 
sale aspirații. „Toate aceste elemen
te — a arătat el — derivă din prin
cipiile raționale ale realizării unei 
păci drepte și durabile".

Vorbitorii care au luat cuvîntul în 
continuare s-au referit, în principal, 
la necesitatea soluționării situației 
din Orientul Apropiat și rezolvării 
problemei palestinene. Astfel, șeful 
statului sirian, Hafez Al-Assad, a re
levat că „problema poporului pa- 
lestinean constituie un motiv de În
grijorare pentru toți cei ce subscriu 
la dreptul popoarelor la autodeter
minare". La rindul său, președinte
le Libiei, Moamer El Geddafi, a sub
liniat necesitatea întăririi solidari
tății islamice și a solicitat țările 
participante la conferință să forme
ze un front unit și să-și mobilizeze 
toate resursele de care dispun pen
tru rezolvarea actualei situații din 
Orientul Apropiat și pentru resta
bilirea drepturilor poporului pa- 
lestinean.

în luarea sa de cuvînt, președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a apreciat ca un fapt pozitiv 
— în cadrul eforturilor de realizare 
a unității țărilor islamice — pre
zența la lucrări a delegației din Re
publica Populară Bangladesh, con
dusă de premierul Mujibur Rahman. 
Referitor la problemele aflate în 
discuție, el a arătat că în prezent 
cauza justă a țărilor arabe a cîștigat 
numeroși adepți în întreaga lume.

Șeful statului algerian, Houari 
Boumedienne, și-a exprimat satisfac
ția față de faptul că poziția țărilor 
in curs de dezvoltare va fi făcută 
cunoscută la viitoarea sesiune extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., convocată pentru a dezbate 
problemele energiei, materiilor pri
me și dezvoltării.

Președintele Ugandei, Idi Amin, a 
propus crearea unei bănci a țărilor 
islamice sau a unui fond care să 
fie folosit în scopul finanțării unor 
programe și proiecte economice din 
țările subdezvoltate.

în continuare, consilierul special al 
regelui Hussein al Iordaniei, Abdul 
Moneim Rifai, a declarat că lumea 
islamică trebuie să realizeze un front 
unit în eforturile pentru a determina 
o soluționare justă și de durată a 
situației conflictuale din Orientul 
Apropiat. La rindul său, ministrul de 
externe al Indoneziei, Adam Malik, 
a menționat că o rezolvare justă și 
echitabilă a situației din Orientul 
Apropiat nu poate fi concepută fără 
restabilirea drepturilor poporului pa- 
lestinean, în conformitate cu pro
priile sale aspirații.

în ședința plenară de sîmbătă 
după-amiază au rostit alocuțiuni 
șefii delegațiilor Malayeziei, Nigeru
lui, Gambiei, Republicii Populare 
Bangladesh și Tunisiei.

★
LAGOS 23 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă ținute la 
Lagos, unde întreprinde o vizită ofi
cială, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a exprimat satis
facția față de recunoașterea recipro
că anunțată de Pakistan și Bangla
desh.

El a arătat că această decizie va 
contribui la crearea unui climat mult 
mai favorabil păcii în zona sud-ves- 
tică a continentului asiatic. „Cred că 
hotărîrea anunțată — a declarat Kurt 
Waldheim — va deschide, de aseme
nea, calea spre cooperare între 
Pakistan și Bangladesh, fiind un bun 
exemplu de modalitate de rezolvare 
a unei probleme dificile".

Convenții de colaborare 
româno-ungară în domeniul 

industriei chimice
BUDAPESTA 23 (Corespondență 

de la A. Pop). — La Budapesta a 
avut loc, între 18 și 22 februarie, 
întîlnirea grupei de lucru româno- 
ungare de colaborare economică în 
domeniul industriei chimice. Cu 
acest prilej, Ilie Cîșu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice, și Gor Nagy Sandor, 
adjunct al ministrului industriei 
grele al R. P. Ungare, au parafat 
convenția de cooperare economică 
în domeniul producției de fracții 
C 5 în R; P. Ungară în vederea fa
bricării în România a cauciucului 
poliizoprenic și donvenția de spe
cializare în producția de pesticide. 
Au fost evidențiate și alte posibi
lități de colaborare în domeniul in
dustriei chimice.

Piața comună confruntată
* V

cu șomajul și inflația
Un raport al Comisiei executive a C.E.E.
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REUNIUNEA DE LA CIUDAD DE MEXICO

ISLANDA

35 000 salariati 
în grevă

REYKJAVIK 23 (Agerpres). — Vi
neri, la miezul nopții, îh Islanda a 
început o grevă generală a oameni
lor muncii, care revendică îmbună
tățirea condițiilor de viață. Partici
pă peste 35 000 de salariați din diver
se ramuri economice.

Guvernul islandez a' încercat să 
evite declanșarea grevei, mediind 
cîteva runde de tratative între re
prezentanții patronatului și ai sindi
catelor muncitorilor, în vederea so
luționării revendicărilor greviștilor. 
Rezultatele au fost însă nule. în 
consecință, greva nu a mal putut fi 
evitată, aceasta cuprinzînd aproape 
întreaga activitate economică a Is- 
landei.

Referindu-se la amploarea acțiunii 
greviste, Snorri Jonsson, președinte
le Uniunii generale a muncitorilor, 
a declarat că „este una din Cele mai 
mari greve declanșate vreodată în 
Islanda". După cum a precizat Jons
son, participarea la grevă este gene
rală, cu unele excepții.

Conjunctura econo
mică în cele nouă 
țări ale Pieței co
mune „dă semne se
rioase de oboseală", 
după un an (1973) în 
care ritmul producției 
industriale s-a menți
nut la un nivel relativ 
ridicat — se arată în- 
tr-un raport' al Comi
siei executive, publi
cat zilele acestea la 
Bruxelles. Punctele 
cele mai nevralgice 
ale „Europei celor 
nouă" sînt — după ra
portul amintit — eco
nomia britanică, unde 
numeroase sectoare in
dustriale înregistrează 
„grave perturbații", 
precum și cea (italia

nă „în pierdere con
stantă de ritm".

Situația din econo
mie a deteriorat sen
sibil piața muncii, 
numărul șomerilor 
fiind în creștere în 
aproape toate țările 
membre ale comunită
ții, în special în secto
rul construcțiilor de 
automobile și în cel al 
industriei chimice. Po
trivit experților comi
siei, creșterea vertigi
noasă a costului pe
trolului a afectat nu 
numai piața muncii, 
ci și nivelul general al 
prețurilor, tendințele 
inflaționiste accentuîn- 
du-se și mai mult față 
de 1973 — anul cu cea

mai înaltă rată a in
flației din perioada 
postbelică. Șomajul și 
inflația sînt două rele 
care preocupă în mod 
deosebit pe „cei nouă", 
ele putînd „încinge" 
și mai mult climatul 
social.

Pe plan extern, ten
dințele din economie 
influențează negativ 
competitivitatea pro
duselor „celor nouă", 
ceea ce ar putea agra
va deficitul înregis
trat, anul trecut, de 
țările Pieței comune 
în relațiile lor co
merciale cu S.U.A. și 
Japonia.

Gh. C.

Arbor, oraș universitar cu 
100 000 locuitori din Michigan, 
S.U.A., a pus la punct un sistem 
suplu de transport public. La o 
chemare telefonică, un micro
buz — care întreține permanent 
legătura cu un centru dotat cu 
un ordinator — se' oprește în 
fața casei indicate, ia pasagerul 
sau pasagerii și-i transportă 
pînă la rețeaua principală de 
autobuze din centrul orașului. 
Aflat deocamdată în stadiu ex
perimental, acest sistem se 
bucură de mare succes în rin
dul cetățenilor, stîrnind tot
odată interesul locuitorilor din 
alte state americane. In locul 
automobilelor individuale, mari 
consumatoare de benzină, cu 
timpul s-ar putea impune toc
mai asemenea metode de trans
port, mai economicoase și de 
natură să descongestioneze ma
rile artere de circulație.

9 aprilie - data proiectată

pentru
INTERVENȚII IN FAVOAREA REVIZUIRII 

SISTEMULUI INTERAMERICAN ‘

Sesiunea extraordinară
a 0. N. U. consacrată
problemelor energiei

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — Grupurile regionale ale 
O.N.U. au acceptat propunerea pre
zentată de țările în curs de dezvol
tare, membre ale organizației, pri
vind începerea, la 9 aprilie, a lu
crărilor sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a Națiunilor U- 
nite, consacrată problemelor ener
giei, materiilor prime și dezvoltării. 
La Națiunile Unite se 
că peste două treimi din 
țărilor membre au acceptat 
ticipe la această reuniune.

precizează 
numărul 
să par-

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — La Palatul Tlatelolco din 
Ciudad de Mexico continuă lucrările 
„Conferinței celor două Americi", la 
care participă miniștrii de externe 
din 24 de țări latino-americane și 
din zona Caraibilor și secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger.

Delegații din Columbia, Jamaica, 
Costa Rica și Guyana au susținut, 
in luările de cuvînt, pozițiile expri
mate anterior de alte state latino- 
americane, între care Peru și Vene
zuela, privind suspendarea blocadei 
economice și renunțarea la politica 
discriminatorie față de Cuba, impusă 
de Statele Unite în 1962, la conferin
ța de la Punta del Este.

Secretarul de stat american a ară
tat că „pentru moment poziția Sta
telor Unite rămîne neschimbată, dar, 
după părerea sa, va putea expune 
mult mai multe lucruri legate de a- 
cest subiect la viitoarea conferință 
a Organizației Statelor Americane, 
programată pentru luna aprilie in 
S.U.A.".

In vederea redactării documentului 
final al conferinței, miniștrii de ex
terne al Perului, Argentinei, Brazi
liei, Guyanei și Mexicului au avut 
întrevederi separate cu secretarul de 
stat al S.U.A.

★
în actualele condiții. America 

Latină și statele din zona Mării 
Caraibilor trebuie să-și consolideze 
relațiile lor comerciale cu țările so
cialiste — a declarat, într-un inter
viu acordat agenției Prensa Latina, 
ministrul de externe al Guyanei, 
Shridath Ramphal, prezent la lucră
rile conferinței miniștrilor de exter
ne de la Ciudad de Mexico.

Oficialitatea guyaneză a relevat, 
pe de altă parte, că orice dialog cu 
S.U.A. trebuie să pornească de la 
recunoașterea schimbărilor surve
nite în regiune și, în genere, în lume 
și s-a pronunțat pentru crearea unui 
organism interamerican care să cu
prindă toate statele din zonă, inclu
siv Cuba și Canada.

Bordeaux. Demonstrație a agricultorilor francezi împotriva politicii prețurilor 
privind produsele agricole ale Pieței comune

• RECUL IN DOME
NIUL POLUĂRII. Din cau' 
za crizei energetice, Tokio, pînă 
nu de mult capitala cea mai po
luată din lume, produce mai 
puține resturi menajere, consu
mă o cantitate mai redusă de 
apă și are o atmosferă mai cu
rată. Volumul cotidian al deșeu
rilor din gospodării a fost în 
ianuarie cu 9 la sută mai re
dus decît în aceeași lună a anu
lui 1972. Se cumpără mai puține 
mărfuri, ambalajele au fost 
simplificate, iar ziarele au de
venit mai subțiri. De la declan
șarea crizei energetice, consu
mul de combustibili pentru în
călzit s-a diminuat, iar binecu
noscutele semnale de alarmă 
bare încunoștințau populația că 
poluarea atmosferică a depășit 
limita permisă s-au auzit de
asupra celui mai mare oraș al 
lumii numai o singură dată în 
tot acest răstimp.

agențiile de presă transmit:
La Berlin a ^ost înc'ieiată o 

convenție între Ministerul Comer
țului Interior al Republicii Socialis
te România și Ministerul Comerțu
lui și Aprovizionării al R. D. Ger
mane privind schimburile reciproce 
de mărfuri între cele două ministe
re pe anul 1974. Totodată, a fost 
stabilit un program al schimburilor 
de experiență care vor fi efectuate 
în anul 1974 între cele două minis-, 
tere.

Taxele percepute tuturor 
elevilor îmmpînd de la cursurile 
de preșcolari pînă în ultima clasă — 
a treia — a școlii secundare, au fost 
abolite printr-un decret emis de șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, informează agen
ția iraniană de știri P.A.R.S.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :__________________________________ ’____________ *

Necunoscutele scrutinului

și perspectivele postelectorale
Au mai rămas pu

ține zile pină la ale
gerile generale din 28 
februarie — și întreg 
aparatul propagan
distic al partidelor po
litice este angrenat 
în competiția electo
rală. Candidații cu
treieră circumscrip
țiile, întîlnindu-se zil
nic cu alegătorii. S-a 
încheiat operațiunea 
înscrierii candidați- 
lor pe liste : pentru 
635 de locuri în Ca
mera Comunelor vor 
concura 2132 de can
didați, reprezentînd 
nu mal puțin de 16 
partide ți organizații 
politice. Dintre aces
tea, numai partidele 
conservator, laburist, 
liberal, precum și Par
tidul Comunist din 
Marea Britanie, pre
zintă candidați la sca
ră națională, celelalte 
participind numai pe 
plan regional sau strict 
local. Potrivit legii 
electorale, în fiecare 
circumscripție este ales 
un singur candidat — 
cel care întrunește 
mai multe voturi de
cît al doilea clasat ; 
uneori, candidații par
tidului victorios în a- 
legeri însumează doar 
o treime sau chiar 
mai puțin din totalul 
voturilor exprimate.

Desigur că posibili
tățile financiare, în 
special fondurile elec
torale ale partidelor, 
joacă un rol însemnat. 
De fiecare , candidat 
înscris trebuie depusă 
suma de 150 de lire 
sterline, un fel de 
cauțiune ce nu se res
tituie decît în condi
țiile cînd respectivul 
întrunește cel puțin

____________

un anumit procentaj 
de voturi. Conservato
rii, care beneficiază și 
de contribuțiile cercu
rilor financiare și in
dustriale și, în gene
ral, ale 
avuți ai

membrilor, 
partidului, 

prezintă candidați în 
aproape fiecare cir
cumscripție electora
lă — în total 629. 
Laburiștii, ale căror 
fonduri sînt în cea 
mai mare parte furni
zate prin contribuțiile 
alocate de sindicate 
(provenind, de fapt, 
din cotizațiile mem
brilor de sindicat), au 
înscris 623 de candi
dați. Serioase eforturi 
financiare a făcut în 
anul acesta partidul 
liberal pentru a putea 
prezenta un număr 
de 517 candidați. Chel
tuielile generale ne
cesitate de campania 
electorală se ridică la 
multe sute de mii de 
lire sterline, fără a 
pune la socoteală fon
durile considerabile 
pentru tipărirea ma
nifestelor, broșurilor, 
pliantelor, afișelor, 
pentru publicitate în 
presă, la radio și tele
viziune.

Comuniștii, ale că
ror fonduri sînt limi
tate — ele provin din 
contribuțiile oameni
lor muncii — au pre
zentat candidați în 
44 de circumscripții 
electorale. Au mai în
scris candidați, în nu
măr redus : Partidul 
național scoțian, Par
tidul național din 
Wales (Țara Galilor), 
partidele politice din 
Irlanda de Nord, Fron
tul național, Mișcarea 
cooperatistă (în alian->

ță cu laburiștii), di
verși independenți.

Ziarele își îndreaptă 
principala atenție spre 
problemele majore cu 
care va fi confruntată 
țara după alegeri. 
„Orice guvern va veni 
la putere — scria 
„GUARDIAN" — va 
avea 
unei 
grele".
un an 
crificii 
subliniază, la 
său, „DAILY 
ROR", iar „1 
TELEGRAPH", 
conservator, 
ză de pe 
„Anglia va trebui 
împrumute anul aces
ta, de pe piața mon
dială, circa 3 000 mi
lioane de 
pentru a 
importuri 
petrol și 
terii prime".
aceluiași ziar, aceasta 
ar însemna, pentru 
economia și finanțele 
țării, o povară de a- 
proape 250 milioane 
de lire anual, numai 
ca dobînzi la sumele 
împrumutate.

După cum relevă 
presa, o problemă 
urgentă, acută, care 
ar trebui soluționată 
imediat după alegeri, 
va fi cea a grevei mi
nerilor. Altfel, spun 
comentatorii, nu se va 
putea 
tămîna 
lucru, 
cesteia 
pînă acum pierderi de 
1 500 milioane de lire 
sterline, șomajul to
tal și parțial ajungind 
să cuprindă peste 2,5 
milioane de oameni.

Intre timp, a surve
nit o lovitură de tea-

de făcut față 
situații foarte 
„Ne așteaptă 
sau doi de sa- 

generale" — 
rîndul 
MIR- 

,DAILY 
pro- 

calculea- 
acum că 

să

lire sterline 
putea plăti 

vitale de 
de alte ma- 

Potrivit

reveni la săp- 
normală de 

Amploarea a- 
a pricinuit

La Varșovia a avut loc 0 în* 
tîlnire intre Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și Her
bert Mies, președintele P. C. Ger
man, aflat într-o vizită în Polonia, 
transmite agenția P.A.P.

Conferința reprezentanți
lor Uniunii Tineretului Mun
citor „Ho Și Min" «i a încheiat 
lucrările. Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, i-a chemat pe toți membrii 
organizației de tineret „Ho Și Min" 
să-și concentreze eforturile în vede
rea îndeplinirii hotărîrilor plenarei 
Comitetului Central al partidului, să 
contribuie la refacerea și dezvoltarea 
economiei în R.D. Vietnam.

Convorbiri Ciu En-lai- 
Kenneth Kaunda. La Pekin au 
continuat, sîmbătă, convorbirile ofi
ciale dintre premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
și președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, aflat în vizită oficială în 
capitala chineză — transmite agenția 
China Nouă.

Convenția ordinară

tru, care riscă să răs
toarne toate datele a- 
legerilor generale bri
tanice. O comisie de 
arbitraj, numită de gu
vern, a descoperit că 
o eroare fundamenta
lă s-a aflat la origi
nea crizei provocate 
de dezacordul dintre 
guvern și mineri. în 
timpul negocierilor, 
guvernul a susținut, 
referindu-se la • statis
tici. că salariile mi
nerilor ar depăși cu 2 
la sută pe cele ale al
tor categorii de mun
citori industriali. Or, 
s-a observat că statis
ticile includeau și

concediile plătite și că 
în realitate minerii nu 
realizau decît 92 la 
sută din salariile altor 
muncitori.

Cabinetul britanic ar 
fi putut deci să dea 
satisfacție minerilor, 
fără să afecteze poli
tica sa antiinflaționis- 
tă și să evite săptă- 
mîna de lucru de trei 
zile, recesiunea econo
mică și criza politică 
în desfășurare. Aceste 
dezvăluiri ar putea 
influențeze negativ 
supra avansului 
care unele sondaje 
opinie îl atribuiau

să 
a- 
pe 
de

partidului conservator 
și să' favorizeze pe 
laburiști.

Atît conservatorii 
cît și laburiștii sînt 
convinși — și o afir
mă, ’ de altfel, în cu- . 
vîntări publice — că 
victoria în alegeri, 
pentru unii sau alții, 
va însemna implicit 
âsumarea unor dificile 
răspunderi — poate 
chiar fără precedent 
în întreaga perioadă 
postbelică a Marii Bri
tanii.

N. PLOPEANU
Londra

Cine
de

Poliția din orașul 
vest-german Frankfurt 
pe Main a efectuat 
zilele trecute evacua
rea rapidă a mai mul
tor zeci de persoane 
din locuințele pe care 
le ocupaseră. Ziarele 
vest-germane au dedi
cat spații ample aces
tei acțiuni îndrep
tate împotriva unor 
tineri studenți, pre
cum și a unor mun
citori străini care o- 
cupaseră din 1971 a- 
partamente goale de 
pe străzile Bockein- 
heimer și Schumann. 
Nelocuite 
că nu 
matori 

ci 
că se 
marea 
rea pe 
a unei clădiri cu 28 
de etaje, pentru bi
rouri.

Intr-adevăr, marile 
societăți, care-și au 
sediul Ia Frankfurt, 
își dispută tot mai

ze,

nu pentru 
s-ar fi găsit a- 
să le închirie- 
pentru faptul 
proiecta dări

lor și construi- 
locul respectiv

a dat ordinul

evacuare?
mult centrul urban, 
ceea ce intensifică 
specula cu terenurile 
de construcții. Clădiri 
solide, unele datînd de 
peste un secol, au fost 
cumpărate de mari 
firme, cu singurul 
scop de a fi demolate 
pentru a face loc u- 
nor zgîrie nori, mult 
mai rentabili pentru 
proprietari. Așa se 
face că vechile clă
diri au fost evacuate, 
geamurile și ușile 
demontate, instalațiile 
sanitare distruse, în 
așteptarea momentului 
celui mai potrivit pen
tru dărîmare și con
struirea noilor edificii. 
Chiar și în aceste 
condiții, clădirile vechi 
reprezintă totuși un 
adăpost pentru cetă
țeni lipsiți de locuin
țe și ale căror mij
loace nu le permit să 
plătească chiriile e- 
xorbitante practicate 
de marile societăți.

Pentru evacuarea a- 
cestor „locatari nepof-

tiți", politia din 
Frankfurt a intervenit 
în plină noapte, pâ- 
trunzînd în clădirile în 
care persoanele res
pective se baricadase
ră. La 5 dimineața, 
zeci de locatari, printre 
care multe ■ femei, erau 
conduși Ia poliție, 
în jumătatea de oră 
următoare utilaje 
ternice începeau 
molarea clădirilor pen
tru a împiedica repe
tarea „ocupării ile
gale".

A doua zi. mii de 
manifestanți au orga
nizat o amplă acțiune 
de protest. Rezultatul 
demonstrației : 87 de 
persoane arestate, 7 
polițiști răniți. Inte
resant este, după cum 
subliniază presa vest- 
germănă, că nu s-a 
putut afla încă cine a 
dat ordinul de de
clanșare a operațiunii 
„evacuare".

lar
pu- 
de-

N. S. STANESCU
Bonn

J

a 
Partidului Socialist Demo
cratic din Japonia «i a înch°- 
iat lucrările prin adoptarea planu
lui de acțiune și a liniei politice 
generale a activității partidului pe 
1974, în perspectiva alegerilor pen
tru Camera Consilierilor (camera 
superioară a Dietei japoneze), care 
urmează să se desfășoare în luna 
iunie a acestui an. Convenția a a- 
probat demisia secretarului general 
al P.S.D., Ryosaku Sasaki, în aceas- 
ță funcție fiind ales Saburo Tsuka- 
moto.

Comunicat Ia încheierea 
vizitei președintelui Comi
siei Pieței comune în Japo
nia. Comunicatul publicat sîmbătă, 
la încheierea vizitei președintelui 
Comisiei Pieței comune, Franțois- 
Xavier Ortoli, menționează că între 
Japonia și C.E.E. s-a ajuns la un 
acord privind coordonarea eforturilor 
pentru valorificarea unor surse de 
energie, inclusiv dezvoltarea energiei 
nucleare. Totodată, se precizează că 
Japonia și Piața comună au căzut de 
acord să conlucreze pentru ca noua 
rundă de negocieri comerciale multi
laterale în cadrul G.A.T.T. să se în
cheie cu succes cît mai curînd.

Banca Centrală din Chile 
a anunțat o nouă devalorizare de 
facto a monedei naționale — escu
do — în raport cu dolarul S.U.A. 
Noua rată de schimb pentru opera
țiunile comerciale a fost fixată la 
450 escudos pentru 1 dolar, față de 
405 escudos, cît era la 31 ianuarie a.c.

MARGINALII
Peștele cel mare...

și companiile petroliere
Scurta . istorie de 

mai jos s-a petrecut 
la Marsilia, în 
cu cițiva ani.

...La aceeași 
se află, față in 
reprezentanți ai 
nicipalității și 
ționari ai unor socie
tăți de aprovizionare 
cu produse petrolie
re. După tratative în 
care primii expun cef 
rerea, iar ceilalți o- 
ferta, este adjudecată 
propunerea unei mici 
societăți independen
te, dintr-un motiv e- 
lementar : ea oferea 
prețul cel mai scăzut. 
Trec citeva zile și, la 
semnarea acordului, 
mica societate retrac
tează. Pînă aici ni
mic surprinzător. Dar 
mai tirziu, 
lui 1971, 
respectivă 
ment. 1 ....
putea rămine banală 
și anonimă, 
rată ea un 
firesc intr-o 
care peștele 
înghite pe cel 
Dar unul din condu
cătorii întreprinderii 
falite se adresează 
justiției, invinuind 
marile societăți pe
trolier? de presiuni

urmă

masă 
/ață. 
mu- 

func-

, in vara 
societatea 
dă fali- 

Intimpldrea
conside- 
fenomen 
lume in 
cel mare 

mic.

financiare, de însuși
rea comenzilor prin 
acțiuni ilicite etc.

Tactica marilor 
cietăți petroliere este 
pe cît de simplă, 
atît de eficace, 
intii sînt 
prețuri 
prețurilor de cost pe 
care societățile coali
zate se obligă să le 
respecte. Astfel jocul 
cererii și ofertei este 
anulat, consumatorii 
fiind puși in fața ți
nui zid greu de stră
puns. Dacă o societa
te concurentă reduce 
prețurile, atunci se 
declanșează represiu
nea. Societatea „ne
disciplinată" începe 
să aibă dificultăți de 
tot felul : furnizorii o 
evită, băncile ’ nu-i 
mai acordă credite 
etc. Nu-i rămine ast
fel decît să se supu
nă exigențelor mari
lor trusturi, ori, să dea 
faliment.

Declanșarea 
petroliere a favorizat 
in mod paradoxal a- 
ceastă activitate ilicită 
a marilor companii 
petroliere internațio
nale. Scandalurile 
dezvăluite in Italia, 
S.U.A., R. F. Germa-

so
pe 

Mai 
stabilite 

superioare

crizei

nia se extind acum 
și în Franța. Sesi
zat de aceste afaceri 
veroase, Ministerul 
Economiei și Finan
țelor a înaintat Par
chetului 31 de dosare 
privind refuzul de 
vinzare a produselor 
și discriminări ne
justificate. Aceste do- ' 
sare au dat loc pini 
acum la 15 inculpări, 
alte 30 fiind aștepta
te in săptămînile ur
mătoare.

Comentatorii stabi
lesc o legătură direc
tă intre practicile 
ilegale și beneficiile 
uriașe, fără prece
dent, obținute de ma
rile companii petro
liere in cursul anului 
1973. Iar opinia pu
blică, abia acum in
formată asupra imen
selor profituri obți
nute pe spinarea con
sumatorilor, cere mă
suri exemplare împo
triva vinovaților.
Scurta istorie a so
cietății ’independente 
din Marsilia capătă 
astfel valoare de sim
bol.

Paul 
DIACONESCU

Paris

• TERMITELE... PROS- 
PECTOARE. Pentru depis
tarea eventualelor filoane auri
fere din regiunile rhodesiene 
aflate în prelungirea deșertului 
Kalahari — unde stratul gros 
de nisip nu permite executarea 
prospecțiunilor cu ajutorul sis
temelor obișnuite, acustice sau 
seismice — doi geologi au re
curs la o metodă eficace și mai 
puțin costisitoare sugerată de... 
Herodot. încă în urmă cu 24 de 
secole, marele istoric grec a ob
servat că termitele, în timp 
ce-și sapă galeriile subterane, 
aruncă afară nisip „amestecat 
cu aur". Explicația, fenomenului 
este simplă : pentru a supra
viețui, aceste insecte au nevoie 
de apă foarte mineralizată. In 
regiunile semideșertice ele sapă 
galerii adînci — pînă la 150 m
— înălțînd din nisipul dislocat 
conuri ce ating doi sau chiar 
mai mulți metri. Desigur, ter
mitele „nu caută" aurul, dar 
dacă galeriile lor traversează un 
zăcămînt, firișoarele de metal 
galben ajung pînă la suprafață. 
Este suficientă luarea probelor 
de nisip, analizarea lor în labo
rator și apoi stabilirea pe hartă 
a poziției „termitierelor auri
fere" pentru a identifica locul 
unde se află zăcămintele.

• PEKIN-ȘANHAI Șl 
RETUR PE BICICLETĂ. 
Recent, au revenit în capitala 
R. P. Chineze 8 cicliști amatori 
care au întreprins o cursă ne
obișnuită pe distanța Pekin- 
Șanhai și retur. Traseul, iung 
de 4 350 km, a fost parcurs în 
45 de zile. Cei opt performeri
— doi elevi, un membru al unei 
comune populare, patru munci
tori și un factor poștal — au 
vîrsta medie de 20 de ani.

• DINȚI LA... PĂSTRA
RE. O tînără suedeză a suferit 
cu cîteva luni în urmă un trau
matism serios în timp ce călă
rea : a căzut de pe cal, zdro- 
bindu-și maxilarul și pierzînd 
opt dinți. Transportată la cli
nica orașului Halmstadt, medi
cul Lars Cristenson, care studia 
metodele de transplant stoma
tologic, a hotărît să salveze din
ții fetei. Aceștia au fost intro
duși într-o soluție nutritivă spe
cială unde au continuat să „tră
iască". Trei luni după accident, 
cînd maxilarul s-a vindecat, 
medicul a „replantat" dinții, o- 
perația reușind perfect.

• ÎNTRUNIRI, întru
niri... In fiecare an, în în
treaga lume se desfășoară circa 
4 000 de conferințe și reuniuni 
internaționale la care participă 
trei milioane de persoane. A- 
ceste cifre au tendința de a 
crește cu 5—10 la sută pe an. 
Sînt date statistice oferite de 
Camera de comerț din Paris, în 
preajma deschiderii în capitala 
franceză a unui complex și ul
tramodern centru internațional.

• DE O SUTĂ DE ORI 
MAI DULCE CA ZAHĂ
RUL. Institutul de cercetări
științifice din Osaka (Japonia) 
a obținut, în urma prelucrării 
cojilor de mandarine, o substan
ță menită să înlocuiască zahă
rul și care este de o sută de ori 
mai dulce ca acesta. Cu ajuto
rul unei reacții chimice, hespe- 
ridina (un component amar al 
cojii de mandarină) se trans
formă, devenind foarte dulce, 
în vederea înlăturării substan
țelor dăunătoare organismului 
se adaugă fermenți, apoi hespe- 
ridina este asociată cu zahărul 
din struguri, obținîndu-se un 
praf foarte ușor solubil în apă. 
— un produs de perspectivă în 
industria alimentară.
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