
B&Hoten.' Municipiului Dsvg
SAL’

PROLETAR! t)ltl TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!
Vizita tovarășului 

Niqolas Ceaușescu 
în unele țări arabe

CONTRIBUȚIE RE
MARCABILĂ LA O PACE 
DREAPTĂ IN ORIENTUL 

APROPIAT

Președintele Consiliului de Stat,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

va face, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o vizită oficială

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIII Nr. 9794 Miercuri 27 februarie 1974 6 PAGINI - 30 BANI

UNANIMĂ APROBARE

Mesaje adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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în Republica liberia
■j Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae ...Ceaușescu, va 
face, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu,' o vizită oficială în Re

publica Liberia, între 3 șl 5 martie 
1974, la invitația președintelui Re
publicii Liberia, dr. William Tol
bert.

Azi se deschide în Capitală

CONFERINȚA PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întilnit 

cu tovarășul Pedro Antonio Saad
DIN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE

EVENIMENT IMPORTANT IN VIATA SATULUI 
ROMÂNESC, A ÎNTREGULUI POPOR

Astăzi se deschid în Capitală lucrările Con
ferinței pe țară a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și cooperatiste — eve
niment deosebit do important în viața satului, 
a întregului popor — care se înscrie organic 
in practica profund democratică a conducerii 
partidului șl statului nostru de a se întilni și 
consulta cu cadrele de bază, cu oamenii mun
cii în problemele majore, fundamentale care 
privesc accelerarea mersului înainte al socie
tății noastre pe calea progresului și bunăstării.

Semnificativ este faptul că această conferin
ță are loc în preajma împlinirii a 25 de ani de la 
Plănara Comitetului Central din 3—5 martie 1949, 
ale cărei hotărîri au marcat trecerea agriculturii 
românești pe făgașul socialismului. Desigur, 
consfătuirea va prilejul o trecere în revistă a 
realizărilor dobîndite în acești ani ca rezultat 
al organizării pe baze socialiste a agriculturii 
— amplu proces revoluționar, care a creat con
dițiile obiective pentru creșterea cqntinuâ a 
producției agricole, a dus la schimbări pro

funde în întregul mod de muncă și de viață 
al țărănimii.

Este o conferință cu profund caracter de 
lucru, care va evidenția rezultatele obținute în 
actualul cincinal în dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, în creșterea producției vegetale șl 
animale și, ceea ce este deosebit de important, 
va dezbate — intr-un spirit de înaltă răspun
dere și exigență — sarcinile actuale, deosebit 
de importante, ce revin oamenilor muncii din 
această ramură de bază a economiei pentru 
îndeplinirea neabătută a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
în vedorea creșterii aportului agriculturii la 
dezvoltarea generală a țării.

Conferința — la care participă mii de oameni 
ai muncii care lucrează nemijlocit în agricul

tură — va prilejui un bogat și fructuos schimb 
de păreri și experiență, va analiza în profun
zime și va jalona căile și mijloacele cele mal 
bune pentru valorificarea mai intensa o resur
selor și posibilităților de care dispun unitățile 
de stat și cooperatiste pentru Îmbunătățirea 
activității în această ramură, în vederea creș
terii mai substanțiale a producției agricole ve
getale și animale.

Dezbaterile șl hotarîrile conferinței vor aveo 
un ecou profund în rîndurile tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, vor mobiliza puternic 
energiile și Inițiativa lor creatoare în vederea 
îndeplinirii cu succes a obiectivelor planului pe 
acest an, creșterii contribuției acestei ramuri 
la sporirea avuției naționale, la înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, la dezvoltarea 
economică și socială mai rapidă a țării.

■ (

ASTĂZI, IN JURUL OREI 10, POSTURILE NOASTRE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE VOR TRANSMITE ÎN DIRECT ȘEDINȚA DE DESCHI
DERE A LUCRĂRILOR CONFERINȚEI.

„DRUMUL PRODUCȚIILOR AGRICOLE MARI 
îl croim noi înșine!“

9

Experiențe, gînduri, proiecte ale fruntașilor din agricultura
Pagina a lll-a

IN ZIARUL DE AZI:

Marți, 26 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Executiv al G.C. ai - 
P.C.R., s-au întilnit cu tovarășul Pe
dro Antonio Saad, secretar general 
al Partidului Comunist din Ecuador, 
și tovarășa Graciela Saad, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., fac o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul întîlnirii a avut loc o 
informare reciprocă în legătură cu 
activitatea desfășurată de P.C.R. și 
P.C. din Ecuador, cu preocupările lor 
actuale și de perspectivă. Totodată, 
s-a efectuat un schimb de păreri 
privind unele probleme ale situației 
internaționale, precum și unele as
pecte, ale mișcării comuniste și alun- • 
citoreșli.

Secretarul general al P.C. din 
Ecuador i) adresat poporului român, 
conducerii P.C.R. calde felicitări 
pentru realizările de seamă dobîndite 
în opera de construire a noii socie

tăți socialiste, împreună cu urări d» 
noi succese în dezvoltarea economi
că, socială și culturală a țării.

Tovarășul Pedro Antonio Saad a 
■dat o înaltă apreciere vizitei efec
tuate de președintele Consiliului de 
Stat al României în Ecuador, la in
vitația președintelui republicii, Guil
lermo Rodriguez Lara, considerînd-o 
un moment remarcabil pe calea dez
voltării relațiilor de prietenie și con
lucrare dintre cele două țări. Și cu 
acest prilej a fost reafirmată hotă- 
rirea comună de a acționa pentru 
traducerea in viață a documentelor 
și acordurilor încheiate, care cores
pund intereselor întăririi prieteniei 
și conlucrării dintre popoarele ro
mân și ecuadorian, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

A fost subliniată solidaritatea ce
lor două partide cu lupta popoare
lor din țările Americii Latine pen
tru a dispune in mod liber de bogă
țiile lor naturale, în interesul dez
voltării economice și sociale, al ri
dicării nivelului de trai al popu
lației, cu popoarele care luptă îm
potriva imperialismului, neocolonia-

lismului și colonialismului, pentru 
libertate și independență națională, 
pentru triumful în întreaga lume al 
idealurilor democrației, păcii și pro
gresului social.

In cursul întrevederii s-a eviden
țiat satisfacția deplină față de evo
luția favorabilă a raporturilor d« 
strînsă prietenie, solidaritate și con
lucrare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ecua
dor. Ambele părți au exprimat hotă- 
rirea de a acționa în continuare pen
tru extinderea și diversificarea a- 
cestor legături internaționaliste din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ecuador, ca
racterizate prin înțelegere, stimă și 
respect reciproc, in, interesul întă
ririi prieteniei și lărgirii cooperării 
multilaterale dintre popoarele român 
și ecuadorian, al unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor democratice, 
patriotice, antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caidă cordialitate și 
prietenie.

• TINERETUL — CALIFICAREA, MUNCA, 
VIATA DE FIECARE ZI IN PREOCUPĂRILE

ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
• SPORT : MÎINE ÎNCEP ÎNTRECERILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL

MASCULIN

Dascăli 
nedoriți

Trică — 3 ani, copil respectuos și ascultător — este 
trimis la piine. „Ai grijă, să nu pierzi banii". Trică 
merge la piine, nu pierde banii, nu scapă plinea pe 
jos, nu întîrzie. Dar...

Dar n-a scăpat de-o ceartă zdravănă pentru jimbla 
ruptă în două, veche, străveche, necoaptă și boccie de 
parcă ieșise cap de afiș într-un concurs pentru cea 
mai urîtă piine. „Altă dată șă fii mai atent ce cum
peri". „Am fost atent, bunică, dar tanti mi-a zis..." 
„Gata, să punem punct".

Trică este trimis in altă zi la Alimentara, să cum
pere trei sute de grame de mezel. „Și, fii mai atent"... 
îl avertizează sever bunica. Băiatul este mai atent, 
obiectează timid cînd vînzătoarea toarnă pe cintar

PICĂTURA DE CERNEALĂ
toate resturile strînse într-o zi de dever intens, femeia 
cu halat îl pune la punct zicindu-i să fie mai respec
tuos cu cei mari și, acasă, firesc, urmează ceea ce 
știm.

In sfîrșit, dăscălit cum se cuvine, In altă zi, Trică 
merge să cumpere cartofi de la Aprozar. Vînzătorul, 
cum ii vede, face urgent apel Ia grămăjoara de... gu- 

. noi cu cartofi. Trică, mai înfipt de data asta, arată că 
s-a greșit grămada cartofi-cartofi, dar, ce mai tura- 
vura, nu prea are cîștig de cauză, și... acasă bunica îl 
face căscat și mototol, el se jură că n-a fost, ba era 
să fie și dat afară pe ușa Aprozarului, bunica îl 
mustră că numai lui i se întîmplă, Trică numește și 
pe alți copii mai mari, care au pățit-o, bunica îi cere 
mai mult respect pentru cei în virstă, iar băiatul...

Ei bine, întrucit practica tragerii pe sfoară a cum
părătorilor nevirstnici e mai des întîlnită, căutăm să 
ne imaginăm noi ce se petrece în mintea unuia ca 
Trică. Cind unul, de virsta lui, trișează la nasturi, e 
taxat ca atare. Cînd unul, -de virsta lui, trișează la 
lapte gros, se știe pedeapsa. Cind...

De aceea, să ne adresăm direct acestor „dascăli" ne
doriți : știți voi cit de dureroasă și nocivă este o ase
menea experiență de viață a celor mici ? V-ați gindit 
vreodată că, astfel „ajutați" să crească, intr-o zl, cind 
vor fi mari, s-ar putea să-i „servească" la fel pe ne
poții noștri, pe care o să-i certați precum că...

T. ILIE

Ce „ora indica azi 
străvechiul ceas 
de burg medieval...

Figurinele sculptate care 
reprezintă cele 7 zile ale 
săptămînii își fac, la peste 
60 de metri înălțime, ron
dul lor obișnuit în faimo
sul ceas din turnul cetății 
sighișorene : de 325 ani a- 
cest ritual solemn se re
petă la fiecare 60 de mi-, 
nute, conferind însăși fra
gilității clipei ce se scur
ge o notă gravă de trăini
cie și perenitate.

Acolo jos, la picioarele 
cetății, sub cristalinul clin
chet al acordurilor muzicale 
ce marchează trecerea ore
lor, Sighișoara zilelor noas
tre, simbioză vie de tradi
ție și noutate, își trăiește 
febril ritmurile contempora
ne. Ce oră arată celebrul 
ceas de burg medieval a- 
cum, la cumpănă de cinci
nal, sub zodia intîmpinării 
celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei și 
celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân? Ce reprezintă minu
tele și secundele pe care le 
indică, pe uriașul cadran 
aurit, azi, la cota foarte 
concretă a lui '74 ?

...Alături de noi pășește 
tovarășul Ioan Dănășan, se
cretar al comitetului muni
cipal de partid, sighișorean 
de baștină, om îndrăgostit de 
orașul său natal. Ne arată 
vasta platformă industrială 
din jur, vorbindu-ne des
pre noi clădiri și edi
ficii ce vor defini și mai 
pregnant Sighișoara indus
trială de la sfirșitul aces
tui secol. Deocamdată, ne 
mulțumim cu imaginile ce 
se zăresc în jurul nostru’:

în stingă, noua fabrică de 
i piine, in dreapta clădirea 
de metal și sticlă a auto
bazei I.R.T.A., iar mai de
parte cei doi „coloși" in
dustriali — coloși, firește, 
la proporții locale — care 
dau sighișoreanului de azi 
un copleșitor sentiment de 
mîndrie. Este vorba de în
treprinderea de sticlărie și 
faianță, care se întinde de-a 
lungul cîtorva kilometri, și 
de întreprinderea de utilaje

Reportaj 
din Sighișoara

pentru industria ușoară 
„Nicovala". ,

— Pe lo.cul unde se ridi
că acum halele noastre — 
aflăm de la tovarășul loan 
Pupăză, directorul între
prinderii de sticlărie și fa
ianță — avea tică-meu, 
acum vreo 30 de ani, un 
peticuț de pămint. Vară 
de vară veneam aici des
culț la sapă. Nici prin vis 
nu-mi trecea că într-o zi 
o să fiu directorul unei u- 
zine ca asta — și încă exact 
pe aceleași locuri.

Despre creșterea specta
culoasă a acestei întreprin
deri, cu un binemeritat 
prestigiu In țară și peste 
hotare, vorbește faptul că. 
producția de ceramică fină 
este acum de 3 ori mai

mare decît în 1958. Mai 
semnificativ chiar este spo
rul calitativ : dacă în 1960 
produsele de calitatea I 
reprezentau doar un sfert 
din totalul producției, as
tăzi s-a ajuns ca aproape 
in întregime producția în
treprinderii să răspundă ce
lor mai înalte exigențe ca
litative.

Facem un scurt popas la 
întreprinderea vecină, „Ni
covala". 11 găsim intr-unui 
din ateliere pe sudorul 
Ludovic Varga, care lucrea- . 
ză în același loc de muncă 
de peste trei decenii, încă 
de pe vremea cînd fabrica 
se numea „Frații West et 
co.“.

— Sigur, nici vorbă nu 
era pe atunci să avem o 
hală atît de uriașă și de 
luminoasă cum e asta. Lu
cram in maghernițe scun
de, cu niște ochiuri de 
geam întunecate, prin care 
abia dacă pătrundea lumina 
zilei. Era ceea ce se chema 
pe atunci o „manufactură 
de fierărie". Dar așa, mică 
și primitivă cum era, prin 
măiestria muncitorilor și 
tehnicienilor care lucrau 
acolo, izbutea să realizeze 
adevărate bijuterii de teh
nică : noi am creat, in 
condițiile grele din acea 
vreme, primele războaie 
din țară pentru țesut bum
bac, mătase și chiar lină. 
Așa că azi noi continuăm 
o tradiție. Firește, la alt

Victor BIRLADEANU

(Continuare in pag a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația Partidului Mapam din Israel

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, la 26 februarie, 
pe Naphtali Feder; secretar politic 
al Partidului Unit Muncitoresc din 
Israel — Mapam, și pe Jacob Majus, 
membru al Comisiei politice a 
Mapam, care, după ce au luat parte 
la sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii de la Sofia, fac o vizită in 
țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii au fost abor
date unele aspecte ale vieții politice 
internaționale actuale, îndeosebi, cu 
prfivire la situația din Orientul Apro
piat. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, expunînd pe larg

poziția promovată de Partidul Co
munist Român și Republica Socialis
tă România, a subliniat necesitatea 
de a se intensifica eforturile pentru 

’ soluționarea pe cale- politică a con
flictului din Orientul Mijlociu, pen
tru realizarea unei păci drepte și 
durabile în această zonă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Magistratura nobilă, 
responsabilă a criticii de artă
A început să se reia, in ultima 

vreme, o discuție, am spune străve
che, cu privire Ia critică, ceea ce 
constituie — cu limpezime — simpto
mul unor insatisfacții fală de aceasta. 
O bibliografie aproximativă din cele 
două din urmă decenii și referin- 
du-ne doar la articolele și studiile 
din periodicele de mai frecventă cir
culație numără cel puțin două sute 
de contribuții de acest fel, fără a 
mai socoti repetatele anchete între
prinse și dezbaterile de la Uniunea 
scriitorilor în ședințe ‘ speciale sau 
chiar la congrese. La toate acestea 
e firesc să adăugăm discuțiile din 
presa centrală care a intervenit u- 
neori chiar prin editoriale ce au ri
dicat și comentat direcțiile și defi
ciențele criticii.

Să ne referim, in sfîrșit, Ia unele 
opinii surprinzătoare, la unele con
cepții bizare despre critică, pre
cum, de pildă, considerarea aces
teia ca „artă a admirației" pen
tru care „toate criteriile pot fi bune, 
fie ale criticii biografice sainte-beu- 
viene, fie ale criticii antibiografice, 
restrinse strict la operă, fie ale criti
cii psihanalitice, fie ale criticii socio
logice și last but not least ale criticii 
marxiste care nu le ignoră pe nici 
unul din celelalte ; important este ca 
respectivul critic să fie unul de au
tentică vocație, adică un om care să 
practice arta admirației, așa cum am 
încercat a arăta". Confuzia in care 
se situează opinii de acest fel justi
fică incă o dată reluarea discu
țiilor cu privire la critică. Nu e, 
mai adăugăm, lipsit de .interes1 să

reamintim că astfel de dezbateri au 
existat, de fapt, totdeauna peste ho
tare și la noi, de la Heliade și Russo 
și pînă la Radu Ionescu, în critica 
noastră clasică de la Titu Maiorescu 
și Gherea, pînă la Ibrăileanu, Lovi- 
nescu, Ralea, Tudor Vianu și atîția 
alții. Multe din concepțiile lor sint

puncte 
de vedere

de prof. univ. dr.
doc. Al. DIMA

încă actuale și le vom cita chiar in 
însemnările de față4

Se poate deduce, prin urmare, că, 
însemnind conștiința literaturii, cri
tica nu poate fi mai puțin preocupa
tă de propria ei conștiință aprecia
tivă in ce privește răspunderile ei 
publice. Vechile și noile ei probleme 
se cer astfel imperios a fi rediscu
tate.

*
După cum se știe, cea dinții obli

gație a criticii a rămas, după știuta 
vorbă a lui Ibrăileanu, „supunerea 
la obiect", adică, de fapt, primatul o- 
perei. Recomandarea pare desigur 
elementară, dar constatăm că ea nu 
se aplică, în unele cazuri, de la sine.

Impresionismul și anumite aspecte 
actuale ale lui, care șțăruie încă, au 
scos in relief mai mult subiectul de- 
cit obiectul, adică personalitatea sau 
aptitudinile criticului, ci nu pe cele 
ale fenomenului literar. S-a afișat, cu 
exces, talentul stilistic al criticului, 
abilitatea judecății, uneori oscilațiile 
diplomatice față de autor. Sub acest 
unghi se așază și definirea criticii ca 
fiind „creatoare de puncte de vedere 
noi in raport cu opera". La noi, după 
cum este cunoscut, caracterizarea a 
purces de la Ralea și s-a răspindit în 
epocă pină azi. De fapt ea exista de 
mult și poate fi identificată incă din 
veacul trecut la Baudelaire chiar, la 
impresioniști ca Faguet și — în epoca 
noastră — pină la Wellek și Warren, 
care o definesc exact in termenii de 
mai sus. Socotim însă că aici trebuie 
neapărat intervenit cu precizări 
pentru a evita confuziile unora. 
Prin puncte de vedere noi nu e ca
zul să înțelegem „invenții" ale criti
cului, eventual adăugiri asociativa 
din afara operei. Dacă'dorim respec
tarea fenomenului literar de care 
vorbeam, prin aceste „puncte de ve
dere noi" se cade să înțelegem nu
mai explicitarea unor sensuri cars 
se află cuprinse virtual în diferite 
scrieri. Valorificarea orizontală in 
spațiu la diferite națiuni sau verti
cală în timp, prin urmare îndelun
gata durată a operei, nu poa
te duce la depășirea fundamen
tală a structurii ei originale, ci nu
mai la reliefarea unor aspecte în
(Continuare ii> pag. a IV-a)
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Revelionul 
în familie

în ajunul anului nou, In ziua 
de 26 decembrie, cu titlul „Unde 
petrece tata revelionul ?“, ru
brica noastră consemna, cu 
amărăciune, că bătrînul Dumi
tru Suciu din Sibiu nu va pe
trece Ia nici unul din cei 6 fii al 
săi, care îl uitaseră. Iată că a- 
cum consemnăm cu bucurie 
faptul că toți cei 6 fii și-au dat 
întîlnire la Sibiu, s-au sfătuit 
între ei și au hotărît să-i a-< 
corde bătrînului tată îngrijirea 
cuvenită. Primul pas a fost fă
cut. Bătrînul se află acum la 
una din fiicele sale, Paraschiva 
Drăgoi din Sibiu (Pasajul Scă
rilor nr. 4). Și Încă un amă
nunt : sîhtem asigurați că de 
acum înainte bătrînul va petrece 
revelionul numai în familie.

Logodnicul 
de profesie

tul Petru Giurgiuman, din 
Doljești-Neamț, ii mersese ves- 
tea-n șapte sate că e mare 
meșter in a „incinta și descîn- 
ta“ fetele ajunse la vremea 
măritișului. Dar după ce bea 
și minca pe săturate cu tata so
cru, P. G. strica pe loc învoiala 
de logodnă, din te miri ce prici
nă. Toată lumea auzise de acest 
logodnic de profesie și toate fe
tele se fereau de el ca de ciumă, 
numai tinăra E. C., dintr-un sat 
vecin, după numai cîteva ore de 
la prima intilnire cu P. G., s-a 
și hotărit să se mărite, pleclnd 
chiar in aceeași zi cu el in voiaj 
de nuntă prin părțile lașului. 
Dar tot in aceeași zi, P. G. a 
dispărut, luind cu el geanta 
bani a miresei. Logodnicul 
profesie e căutat peste tot. O 
fie... nuntă mare !

cu 
de 
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Croazieră | 
întreruptă

Un frumos autocar O.N.T. 
(32—B—8915) era parcat la corn- , 
plexul turistic Izvorul Crișului. 
Admirîndu-1, doi clujeni, Eu
gen Mic și Gh. Oprea, au scos 1 
niște chei false, au intrat înăun- I 
tru, au pornit motorul și au în
ceput o croazieră de toată fru- | 
musețea. Dar cum nici unul nu . 
era stăpln pe volan, autocarul 
.mergea ca un chefliu, pe trei | 
cărări, fapt care a atras atenția 
serviciului de circulație al mili- I 
ției. Nici „Btopul“ de la o 
răscruce, nici somația dată, nici I 
fluieratul sirenei nu i-au putut I 
opri pe cei doi. Dar iată că în 
calea lor a apărut un stîlp de | 
telegraf. O izbitură și frumosul . 
autocar a fost avariat, iar fru
moasa croazieră întreruptă. Ur
mează alta...

Recompensă
In timp ce se deplasa spre 

comuna Băbeni, șoferul Gheor- 
ghe Puican, de la C.A.P. Frin- 
ceni (Vilcea), a găsit pe drum 
0 butelie de aragaz. însoțitorii 
săi l-au sfătuit S-o predea la 
postul de miliție, dar șoferul era 
de altă părere :

— N-o dau nici mort. Fără 
o recompensă, nu discut !

Și a dus-o acasă. După citeva 
zile i-a bătut la poartă păgu
bașul.

— Să fii sănătos — i-a răs
puns Puican. A venit un alt 
păgubaș, care a spus că-i bute
lia lui și i-am dat-o. Ba, m-a 
„cinstit" și cu un sutar.

In realitate nu se prezentase 
nici un alt păgubaș. Cit despre 
„cinstire", abia urmează.

Premieră 
Zoo

Sintem informați că, odată 
venirea primăverii, Grădina 
zoologică de la Băneasa a pre
gătit, pentru vizitatorii săi din 
toată țara, o Surpriză in premi
eră pe țară : doi gheparzi. De
ocamdată, ei se află in caran
tina obligatorie, pentru aclima
tizare. Și incă o noutate, de ul
timă oră : familia urșilor tibe- 
tani s-a mărit in această peri
oadă (fenomen rar) cu doi ur
suleți. Dar cei doi ursuleți vor 
vedea lumina zilei odată cu 
primăvara, adică atunci cind 
părinții lor vor catadicsi să iasă 
la lumină. Deocamdată, incă hi
bernează. Or fi știind ei bule
tinul meteo ?

CU

Spărgătorul 
; de pahare

Marea „pasiune" a Iui Teodor 
Lorinț, din Maieru (Bistrița- 

I Năsăud), era aceea de a sparge 
pahare la bufetul din comună. 

I Punea și rămășaguri că el spar- 
I ge orice pahar, cit de mare (și 

costisitor) ar fi, dintr-o singură 
| strîngere a pumnului și fără fir 

de zgîrietură. Ce-i al lui, e-al 
lui : cînd pierdea rămășagul sau 
cind spărgea paharele, pur și 

1 simplu, din distracție (fălindu- 
I se, nevoie mare), plătea pe loc, 

pină la ultimul bănuț. Deunăzi 
I însă, cînd a purces la spargerea 
■ unei duzine de pahare, „înfier- 

bîntat" peste măsură (de băutu
ră) a început să arunce cioburi
le în capetele comesenilor. La 
nota de plată, făcufă „pină la ul- 

,_2 ‘_X—.1", a paharelor spar- 
s-a mai adăugat și o amendă 
1 500 lei. Ce nu face omul 
banii lui I

de 
pe

Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii

TINERETUL
Calificarea, munca, viața de fiecare zi

ÎN PREOCUPĂRILE ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID

— Plenara C.C. a! P.C.R. din no
iembrie 1971, precum și documente 
ulterioare ale partidului nostru au 
reliefat cerința intensificării și per
fecționării acțiunilor consacrate edu
cării comuniste a tinerei generații. 
Cum, prin ce metode conduc organi
zațiile de partid din județ aceste ac
țiuni — l-am întrebat, la începutul 
convorbirii, pe tovarășul Ristache 
Florea, secretar al Comitetului jude
țean de partid Dîmbovița.

— După cum este bine cunoscut, ca 
organizație de tineret a partidului 
nostru, U.T.C. se bucură — și trebuie 
să se bucure — de conducerea și în
drumarea de către organizațiile de 
partid. Referindu-mă la realitățile 
din județul nostru, cred că pot afir
ma că, judecind în ansamblu, organi
zațiile de partid, comuniștii consideră 
conducerea și îndrumarea organizații
lor U.T.C., deopotrivă ca o obligație 
statutară și ca o 
datorie de conști
ință.

Desigur, înțele
gerea exactă a a- 
cestei cerințe re
prezintă mult, 
chiar foarte mult, 
dar nu conduce_ __ _____
rezolvarea sarcinilor privind edu
cația comunistă a tineretului. Tre
buie să dăm un răspuns cit mai 
exact și Ia întrebarea : cum, prin ce 
mijloace asigurăm pregătirea temei
nică pentru muncă și viață a tine
retului, educația lui in spiritul revo
luționar ? O analiză a neîmplinirilor, 
a lipsurilor pe acest tărim ne arată 
cit se poate de exact că am greșit 
nu o dată cînd am încercat să dăm 
un răspuns global la această Între
bare. Educația tineretului, avînd ca 
obiectiv unic dezvoltarea spiritu
lui său revoluționar, concretizat in
tr-o atitudine înaintată față de mun
că și avuția socialistă, exprimată in 
participarea sa entuziastă șj respon
sabilă la munca întregului popor 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui de edificare a patriei socialiste 
multilateral dezvoltate, trebuie să se 
realizeze diferențiat, în funcție de 
componența fiecărui colectiv in 
parte și chiar individualizat. Cred 
că tocmai neînțelegerea de către 
unele birouri ale organizațiilor de 
bază a acestei cerințe explică slaba 
audiență, putere de convingere și, 
implicit, ritmul încă lent în care se 
finalizează unele acțiuni din județ.

— Apreciind exigența critică, v-am 
ruga să ne împărtășiți și unele as
pecte referitoare la experiența pozi
tivă.

— Ca principiu general, chiar dacă
ar fi să repet un adevăr bine cunos
cut, aș sublinia că, desigur, con- „„„„„ -~
ducerea organizațiilor U.T.C. se aăi- A- țîuhi pentru ridicarea calificării ti- 
gură pe baza liniei politice a parti- 
dului, care direcționează întreaga 
activitate a acestor organizații, prin 
comuniștii care fac parte din birou
rile și comitetele U.T.C., analizarea 
periodică a activității acestora în 
adunări ale organizațiilor de bază 
sau ale unor comitete de partid- Dar 
experiența arată că una din cele mai 
eficiente forme de conducere a unei 
organizații U.T.C. de către organiza
ția de partid în a cărei subordine 
este o constituie încredințarea de 
răspunderi concrete comuniștilor
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pentru educarea fiecărui tinăr. în 
prezent, pe baza unei hotărîri a co
mitetului județean de partid, în toa
te întreprinderile organizațiile de 
bază repartizează în răspunderea 
membrilor de partid 1—2 tineri, de 
a căror pregătire profesională, po
litică și morală se vor preocupa de 
acum înainte. Acțiunea este de mare 
importanță și de mare amploare 
dacă ținem seama că in județ există 
pină in prezent 50 000 de uteciști, 
că în multe unități, cum sînt „Rom- 
1UX", întreprinderea de oțeluri aliate 
și înalt aliate, întreprinderea de fri
gidere etc., vîrsta medie a salariați- 
lor nu depășește 24 de ani.

Totodată, in munca politico-edu- 
cativă, organizațiile de partid iniția
ză acțiuni care au ca adresă precisă 
pregătirea pentru muncă și viață a 
tineretului. Iată, de pildă, la Schela 
Moreni, întreprinderea de utilaj pe

însemnări despre activitatea organelor de partid
din județul Dîmbovița

de la sine la trolier Tirgoviște ș. a., prin inter
mediul agitatorilor, gazetelor de pe
rete, agitației vizuale, stațiilor de 
radioamplificare sînt popularizate 
rezultatele obținute de tineri în pro
ducție, contribuția lor la înfăptuirea 
sarcinilor de plan, succesele dooin- 
dite in întrecerea socialistă ; de ase
menea, au fost organizate concursuri 
profesionale — olimpiadele frezori
lor, sondorilor etc. — dezbateri care 
au stimulat dorința tinerilor de au- 
toperfecționare. Faptul că peste 3 500 
tineri din județ sînt fruntași și 
evidențlați în întrecerea socialistă 
dovedește eficiența acestor acțiuni.

Din păcate însă nu toate organi
zațiile de partid înțeleg, în suficien
tă măsură, necesitatea îndrumării 
permanente a organizațiilor U.T.C. 
In unele unități, gama mijloacelor 
folosite este destul de redusă, sint 
multe manifestări de formalism.

— La ce manifestări vă referiți șl 
cum le contracarați ?

— Există tendința la unele orga
nizații de partid de a îndruma „la 
general" și mai mult în ședințe. Un 
studiu întreprins recent în citeva 
Întreprinderi a scos în evidență fap
tul că, deși în planurile de muncă 
sint trecute numeroase acțiuni cu 
tineretul, analize, studii etc. aces
tea nu se transpun întotdeauna în 
practică, 
organizația 
derea 
cerut 
partid

Ba, mai 
U.T.C. 

„Romlux" 
sprijinul 
pentru

mult, cînd 
din întreprin- 
Tîrgoviște 

organizației 
inițierea unor

a 
de 

ac-
neriîor, întărirea disciplinei, precum 
și în legătură cu îmbunătățirea sti
lului de muncă, secretarul comite
tului de partid a replicat : „Am fost 
la ședințe, v-am spus ce aveți de 
tăcut. Acum, descurcați-vă singuri !“ 
Și aceasta in condițiile cînd numărul 
absențelor nemotivate 
destul de ridicat, iar utilajele mo
derne, de mare productivitate, 
fost date pe mina unor tineri slab 
pregătiți profesional. în alte unități, 
cum este, de pildă, întreprinderea 
județeană de construcții montaj, o

se menține
au

parte din tineri nu se încadrează In 
disciplina de program, fac risipă de 
materiale, de timp. Cu toate aces
tea, organizațiile de partid de aici 
nu depun eforturile stăruitoare nece
sare pentru a determina organizațiile 
de tineret să-și orienteze munca spre 
aceste obiective de o importanță deo
sebită.

— Am întilnit, in județ, și situații 
cînd locul îndrumării și al sprijinu
lui concret acordat organizațiilor 
U.T.C. l-au luat dădăceala și tutela 
măruntă...

— Da, este adevărat. Și aceasta 
tocmai pentru că nu peste tot este 
bine înțeleasă o necesitate imperioa
să : conducerea și îndrumarea orga
nizației U.T.C. înseamnă a-i arăta 
concret cum trebuie să muncească, 
cum să procedeze in anumite situa
ții mai complicate și nu a-i lua o 
parte dintre sarcinile proprii ce le 

are de înfăptuit. 
Iată, de pildă, la 
întreprinderea de 
gospodărie comu
nală Tîrgoviște, 
membrii biroului 
organizației de 
partid înțeleg aju

torul și îndrumarea prin aceea că mo
bilizează ei pe tineri la învățămin- 
tul politic U.T.C. Comitetul de partid 
de la întreprinderea de frigidere 
Găești „stabilește" secretarului U.T.C. 
in mod mecanic, rigid, problemele 
pe care să le pună în dezbaterea 
tinerilor, teme care, de altfel, con
stituie și obiectul adunărilor de 
partid și sindicale, la care parti
cipă și un mare număr de ti
neri, iar atunci cînd membrii comi
tetului U.T.C. au avut inițiativa să 
se ocupe de cursurile. de ridicare a 
calificării tineretului, una dintre 
problemele-cheie ale întreprinderii, 
li s-a atras atenția că „nu trebuie să 
facă decît ce se indică". Tocmai de 
aceea, membrii comitetului județean 
de partid, cu prilejul deplasărilor 
pe care le fac In unități economice 
și instituții, au în vedere îmbună
tățirea stilului și metodelor folosite 
de organizațiile de partid în munca 
cu tineretul pentru a asigura con
ducerea și îndrumarea lui cît 
concretă și a stimula, totodată, 
țiativa organizațiilor U.T.C.

Acestea sînt numai cîteva 
bleme privind conducerea și îndru
marea organizațiilor U.T.C. de către 
organizațiile de partid. Desigur, mai 
sint încă multe de făcut în acest do
meniu de o deosebită importanță al 
muncii de partid. De aceea, în pre
zent. comitetul județean se preocupă 
susținut de înrădăcinarea în activi
tatea tuturor organizațiilor de partid 
a convingerii că procesul de condu
cere și îndrumare a activității 
U.T.C. trebuie să aibă un caracter 
permanent, să se desfășoare con
tinuu, să vizeze atit sarcinile de azi, 
cît și cele de perspectivă, ținînd sea
ma că in județul Dîmbovița, pină la 
sfirșitul anului 1975, numărul mun
citorilor, din care majoritatea tineri, 
va crește cu 23 500. Această realitate 
implică firesc perfecționarea siste
matică a metodelor muncii de partid 
In educarea comunistă a tineretului.

mai 
ini-

pro-
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(Urmare din pag. I)
nivel, cu alte mijloace : 
facem prese pentru vulca- 
nizat cauciuc, stanțe hidra
ulice pentru întreprinderile 
de pielărie, turbine de me- 
lițat și multe altele la 
care, să fim drepți, nici nu 
ne puteam gîndi pe vre
muri. Și mai e ceva de care 
uneori prea ușor uităm : 
nu-i mai avem în spinarea 
noastră pe frații West. Nici 
pe ei, nici pe alții de a- 
ceeași teapă...

Cu fabrica de confecții 
„Tîrnava" intrăm in zona 
industrială din centrul ora
șului. Da, Sighișoara și-a 
păstrat un perimetru in
dustrial chiar în mijlocul 
orașului, sub cetate, dar —

liniștiți-vă — fără nici un 
pericol pentru frumusețea 
turistică a locurilor, pentru 
puritatea climatului : e vor
ba de cîteva unități ale in
dustriei ușoare, de altmin
teri cu vechi tradiții în a- 
ceastă parte a străvechiului 
burg (în 1973 s-a sărbătorit 
un secol de existență do
cumentară a fabricii de 
stofe, iar la anul se vor a- 
niversa 135 de ani de la în
ființarea țesătoriei de bum
bac). Vizitînd întreprinde
rea „Tîrnava", am fost fra
pat de utilizarea cu maxi
mă zgîrcenie a fiecărui me
tru pătrat de spațiu pentru 
depozitarea mărfurilor care 
așteaptă să fie expediate 
peste hotare. Nici nu e de

mirare : planul de export 
al fabricii pe 1974 e cu 13 
milioane lei mai mare de
cît era inițial prevăzut pen
tru întreg cincinalul. De 
altminteri, această fabrică, 
cunoscută azi prin produ
sele ei de la un capăt la 
altul al lumii, și-a în
deplinit întreg cincinalul 
la export încă din octom
brie 1973. La producția 
globală și marfă, colectivul 
întreprinderii și-a propus 
să realizeze cincinalul pină 
la mijlocul anului 1974, iar 
în anul și jumătate care 
va rămîne pină la termenul 
calendaristic să dea un 
surplus de producție de 
circa 1 miliard de lei. Țel 
cu totul la îndemîna aces

tui colectiv harnic și ini
mos.

— Pe întreg municipiul 
— ne spunea tovarășul 
loan Dănășan — avansul 
nostru în competiția cu 
timpul era, la sfirșitul ce
lui de-al treilea an al cin
cinalului, de 5 luni și 15 
zile. Din 1965 pină în 1974 
producția industrială a Si- 
ghișoarei sporește de 5 ori, 
în timp ce numărul mun
citorilor a crescut doar de 
2 ori. Restul ? Pe seama 
productivității.

...Hotărît lucru, ceasorni
cul din marele turn al ce
tății arată acum la Sighi
șoara o oră infinit mai 
densă, mai substanțială, 
mai bogată în înfăptuiri 
decît oricînd în trecut

Stăm de vorbă într-un 
cabinet medical. La spita
lul Colentina. Omul din 
fața noastră — în halat de 
pacient. Brunet, scund. Se 
exprimă ușor, limpede. 
Este pentru prima dată in
ternat. Afirmă : „medicii 
se străduiesc să descopere 
cauza suferinței, să mă 
facă bine"...

— Așadar, vă numiți ?
— Gheorghe L. Bolozan.
— De profesie ?
— Șofer la I.T.T.A.
— Domiciliul 7
— București...
— Vîrsta ?
— 41 de ani.
— Căsătorit ?
— Desigur. Soția, tot 

muncitoare. Lăcătuș. îm
preună am muncit și ne-am 
făcut o casă a noastră. Un 
rost al nostru.

— Povestiți, tovarășe Bo
lozan.

Un ochi avizat, probabil, 
ar descoperi semnele bolii, 
în paloarea obrajilor. Noi 
nu izbutim.

— ...Mergeam pentru a 
doua oară, eu turiști, în 
țara aceea din sudul Eu
ropei...

Acum, vorba se poticneș
te. întreabă din priviri dacă 
să continue așa. „Nu cum
va ar trebui să pornească 
de la alt punct ?“... Obrajii 
sint împurpurați pentru o 
clipă. Semnul frămîntărilor 
interioare. Tresare, depă
șește singur acest moment 
emoțional :

— Două au fost motivele 
pentru care am făcut pa

sul acela, nesăbuit. Primul : 
relațiile mele cu conduce
rea întreprinderii se înrău
tățiseră. Eram nedreptățit 
și asta mă durea mult. Al 
doilea : boala se agravase 
și ea. Speram să găsesc 
mai lesne medicamentele 
cuvenite... Mijlocul unui 
tratament cu rezultate ime
diate... Știți cum sînt bol
navii: cred că în altă par
te se pot trata mai bine și 
mai lesne. A venit și ulti
ma zi a programului.

— Cum a fost ziua a- 
ceea ?

— De obicei, înainte de a 
veni acasă cu turiștii, șofe
rul are o zi liberă. Să poa
tă merge și el, cu mîinile 
în buzunare, să cunoască 
locul respectiv, să-și cum
pere o amintire. Eu am 
stat la hotel. Ore în șir. 
Nu-mi găseam locul. O mie 
de gînduri se ciocneau în 
capul meu. „Pe ce drum 
s-apuc ?“ După ce i-am 
dat telefon ghidului și 
i-am spus că mașina-i 
in bună stare, că are 
pentru întoarcere bonuri 
pentru 800 de litri de ben
zină, că eu..., am izbucnit 
în plins. Sînt om in toată 
firea, nu plîng ușor, cu 
greu pot fi tulburat din ale 
mele, dar atunci... Hotărî- 
sem „să merg în lumea 
mare, să mă tratez, să mă 
vindec, să uit de neca
zuri"... De regulă, un om, 
după ce ia o hotărîre se 
simte mai ușurat. Știe ce 
are de făcut, pe ce drum 
să pășească. Eu ? Eram cu

sufletul greu, dezorientat șt 
buimac. „Necazuri la ser
viciu ? Da, erau. Dar 
o cale de-a ieși din ele 
trebuia să aflu. Boala ? 
Oare voi izbuti mai mult 
aici sau aiurea decît acasă ? 
Poate. Dar dacă nu 7 Ce

— Ml s-a zis că ar fi 
ceva de lucru. Nu, nu în 
meseria mea !... Ci la o 
mină din apropiere. Am 
mers și am lucrat doar ju
mătate de zi.

— De ce ?
— N-am putut rezista
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trală. în restaurantul hanului se pot servi preparate ț 
culinare specifice bucătăriei tradiționale locale. i

Hanul „Bucura" oferă turiștilor multiple posibilități ’ 
de a-și petrece timpul într-un mod cît mai plăcut. Ei ) 
pot vizita împrejurimile pitorești ale Hațegului, rul- i 
nele cetății Sarmlzegetusa, precum șt rezervația ; 
naturală de zimbri din pădurea Slivuț. I

Un punct turistic de mare atracție: hanul „Bucura"
Unul din punctele turistice de mare atracție pe care 

cooperația de consum îl pune la dispoziția oaspeților 
săi în tot timpul anului este hanul „Bucura". Situat 
în apropiere de orașul Hațeg, într-un decor natural, 
de o rară frumusețe, hanul turistic „Bucura" este unul 
din cele mai agreabile locuri de odihnă și recreere din 
această parte a țării. El este prevăzut cu camere con
fortabile, mobilate cu gust și dotate cu încălzire cen-

O ZI LA IAȘI
REPORTERII NOȘTRI - MEMBRI Al UNEIA 
DINTRE CELE 600 ECHIPE CETĂȚENEȘTI

Numărul celor circa 600 
de echipe de control ob
ștesc din municipiul Iași 
s-a mărit, pentru o zi, cu 
încă una. Reporterii, îm
preună cu trei controlori 
autentici, au alcătuit o 
echipă ad-hoc, cu drept 
de verificare în toate sec
toarele de interes public.

Primul control îl efec
tuăm la spitalul clinic 
nr. 2. Aflăm — lucru 
confirmat de toți cei cu 
care stăm de vorbă — că 
aici s-au luat măsuri 
pentru simplificarea cir
cuitului de internare a 
pacienților, pentru asigu
rarea unui regim alimen
tar adecvat diferitelor 
categorii de maladii, pen
tru crearea unpr condiții 
optime de spitalizare.

— Ceea ce ați consta
tat acum — a ținut să 
ne spună în final prof. 
P. Balmuș, care ne-a în
soțit prin saloane — este 
rezultatul strădaniilor 
noastre, ale cadrelor me
dicale, de a Îmbunătăți 
condițiile de asistență 
sanitară, dar și al măsu
rilor luate in urma pro
punerilor și sugestiilor 
formulate de echipele ce
tățenești.

Asemenea aprecieri 
aveam să auzim și în alte 
unități controlate. în 
schimb, în alte părți 
aveam să constatăm că, 
din diverse motive, sesi
zările echipelor de con
trol obștesc rămîn fără 
ecou.

...Gara centrală C.F-R. 
De cum trecem pragul 
ușii de la intrarea în sala 
de așteptare avem im
presia că am pășit în- 
tr-o altă... emisferă. Ae
rul este ațît de „îmbăl
sămat" îneît cu greu îl 
suporți. Nici nu-i de mi
rare. Pe jos tronează — 
„ca la ele acasă" — gră
mezi de hîrtii, resturi de 
mîncare, mucuri de ți
gări, un adevărat... peisaj 
al neglijenței. Același ta
blou — în aceleași culori 
— și în camera rezervată 
„mamei și copilului", în 
fața ghișeelor de vînzare 
a biletelor, pe peroane... 
Aducem la cunoștință 
adjunctului șefului de 
stație, Petru Apostol, 
constatările noastre.

— Unde ați văzut așa 
ceva ?

îl poftim să ne înso
țească pentru a se con
vinge...

— într-adevăr, aveți 
dreptate — recunoaște în 
final reprezentantul
C.F.R.-ului,

— Vă rugăm să prezen
tați registrul de control 
pentru a consemna cele 
constatate — Scurtăm noi 
discuția.

fim însoțiți, dar n-are 
cine — pentru că respon
sabilul nu e, iar „barma- 
na“, care îl înlocuiește!?), 
s-a retras la o gustare 
și o cafea, lăsînd ca în
locuitoare... femeia de 
serviciu. Trecem peste 
acest „amănunt" și ne 
vedem de treabă. Consta
tăm : că, la linia de auto
servire, biletele cu pre
țurile preparatelor aflate 
în vînzare se află mai

alcomvâtluio^sc'
— N-avem !
Nu pretinde nimeni ca 

într-o gară, fie ea Iași, 
să existe o curățenie ca 
într-un laborator sau spi
tal, dar avem pretenția 
ca, și aici, pe unde se pe
rindă zilnic mii de călă
tori, să se respecte regu
lile de curățenie și igie
nă.

Vizităm, în continuare, 
„sora" mai mică a gării; 
autogara de călători. Dar, 
surpriză ! Lacătul mare 
de la ușă ne anunță că 
programul de aici s-a 
terminat. Ne controlăm 
ceasurile : ora 19. Con
trolăm programul afișat, 
controlăm graficele de 
plecare a autobuzelor și 
constatăm că serviciile 
autogării trebuie să func
ționeze pină la ora 20. 
Solicităm impiegatului de 
serviciu registrul de con
trol pentru a consemna 
această abatere. In loc de 
registru („Ce registru ? 
N-avem!“) primim urmă
toarea explicație :

— Am închis mai de
vreme ca să facem cură
țenie. Așa se obișnuiește 
la noi.

în timpul zilei în care 
am avut „mandat" de 
controlori obștești am 
vizitat și alte unități din 
Iași, printre care și res
taurantul „Cotnari". Cele 
întilnite și întîmplate aici 
merită o atenție aparte.

...Ora 20,15. începem 
controlul și solicităm să

mult pe jos decît Ia locul 
lor ; că preparatele re- 
turnate de la un bufet 
organizat în cursul zilei 
(prăjituri, sandviciuri 
etc.) se află părăsite 
printre lăzi in holul ma
gaziei ; că între băuturile 
oferite consumatorilor 
prin lista-meniu și cela 
aflate în bufet există o di
ferență sortimentală; că... 
Observații au fost multe 
și-am vrut să le consem
năm In registrul unic de 
control. în lipsa unul bi
rou (cel al șefului era 
încuiat) ne-am așezat la 
o masă. N-aveam de unde 
să știm că acest gest „sti
mulează" într-un anume 
fel amabilitatea persona
lului.

— N-ați vrea să scrieți 
mai tîrziu procesul-ver- 
bal, să vină și șeful ? 
V-am putea, între timp, 
servi și noi cu ceva...

Nu luăm în seamă — 
prinși de treburi — „in
vitația" ospătarei de la 
masa noastră. Dar pește 
cîteva minute ni se face 
o nouă ofertă.

— Nu prepară nimeni 
o cafea bună ca mine 
(ține să ne asigure și să 
ne îmbie din priviri bar- 
mana, Elena Aximia, care 
apăruse între timp). Sau, 
poate, poftiți jos, la bar, 
am o bere rece pentru 
dv...

în clipa asta, echipa 
noastră se desparte în

două : patru (doi redac
tori și doi controlori ob
ștești) merg „să se răco
rească", iar doi continuă 
să scrie procesul-verbal. 
Bem berea cu poftă și ne 
grăbim să plătim.

— Să fiți sănătoși, adu
ceți procesul-verbal și 
chemați-i și pe ceilalți.

Insistăm, întindem
banii, dar, descurcăreață, 
barmana știe să le scoată 
pe toate la capăt !

— De ce să mai iau 
încă o dată banii — mi-a 
plătit dînsul, și face cu 
ochiul, .știți dv. cum, în
tr-un fel anume, către 
unul dintre noi.

între timp e gata și 
procesul-verbal, vine și 
responsabilul de-acasă. îl 
citește, îl semnează, după 
care urmează o nouă... 
invitație. De data asta din 
partea noastră : de achi
tare a notei de plată pen
tru eele consumate și 
oferite „in dar" de bar- 
mană !

*
în ziarul nostru — la 

rubrica dedicată contro
lului obștesc — am lău
dat nu o dată, pe merit, 
inițiativele și preocupă
rile pentru activizarea 
echipelor, pentru genera
lizarea experienței lor, 
peptru finalizarea — în 
folosul cetățenilor — a 
propunerilor și criticilor 
formulate de acestea. 
Asemenea preocupări 
există și la ora actuală, 
în completarea lor, son
dajul efectuat în timpul 
„mandatului" nostru adu
ce însă în discuție și 
necesitatea de a se com
bate cu toată fermitatea 
încercarea unor factori 
de a se sustrage contro
lului obștesc, fie pe ca
lea eludării legii („n-a
vem registre, n-aveți 
unde face observații"), 
fie pe calea unor „aten
ții" cu care încearcă să 
înconjoare pe reprezen
tanții obștii.

Mihai IONESCU 
Constantin 
PRIESCU
Manole CORCACI

tă, cu mască, în condiții 
mizerabile. Asta m-a în
durerat cel mal mult. 
Mi-am ziș : dacă un ingi
ner a ajuns astfel, ce-o 
să se întîmple cu mine, 
simplu șofer ? Nu știu cît 
a rezistat la asemenea

ne. Este un lucru enorm a- 
ceastă siguranță a traiului 
nostru. Spre rușinea mea 
a trebuit să trec prin ce 
am trecut ca să ajung la o 
asemenea înțelegere...

Mai e ceva care m-a răs
colit și m-a făcut neom.

„Cum era să trăiesc fără ai mei, 
departe de locurile natale ?“

m-așteaptă oare pe drumul 
pe care am pornit, la ca
pătul acestui drum ? Cum 
să trăiesc fără ai mei, fără 
locurile mele 7" Sînt om 
simplu, mă credeți ori nu, 
dar îmi plesnea capul, mă 
zvîrcoleam noaptea în pat, 
nu-mi găseam o clipă de 
liniște. Mă încurajam sin
gur, zicînd că am două bra
țe, o să muncesc potrivit 
pregătirii mele, o să-mi în
grijesc sănătatea...

-- Deci, ați început de 
îndată să munciți.

— Ei, nici chiar așa. 
Dacă ați ști prin cîte am 
trecut... Cit mi-a fost dat 
să sufăr...

— Dar aveați o mese
rie 7 1

Mărturia dramatică a unui om care și-a re
găsit drumul, după rătăcirea într-un labirint 

fără speranță

mai mult. Se lucra în con
diții infernale, cu praf i- 
respirabil... Am solicitat 
un loc de muncă -mai ușor. 
M-au dat tot la muncă bru
tă, necalificată, pe care 
muncitorii de acolo refuzau 
să o facă. Aici am rezistat 
o zi și jumătate. Aici am 
intîlnit un inginer. Acasă 
n-ar fi mutat o ladă de scu
le de colo pînă dincolo. A- 
colo 7 își cîștiga pîinea 
muncind din greu, la lope

chin. Știu însă precis că, 
la fel ca și mine, regreta 
pasul necugetat și era 
hotărit să revină cu orice 
preț în țară. Și mai e un 
lucru : vedeți. acasă, po
trivit. rosturilor noastre, 
fiecare are o pîine. Un loc 
de muncă sigur. Trăiește 
cu temeiul că dreptul a- 
cesta nu i-1 poate lua ni
meni. Adică, nu stă cu i- 
nima la gură pentru ceea 
ce s-ar putea întîmpla mîi-

— Anume 7
— în aventura asta — nu 

o pot numi altfel, decît o 
aventură care mi-a răsucit 
fără nici un rost viața — 
eram nevoit să trăiesc ală
turi de doi oameni care și-au 
pierdut capul, ea și mine, 
într-o clipă absurdă. La în
ceput, străin, străin, singur, 
de ce să nu recunosc, m-am 
bucurat. Mă gîndeam că voi 
avea prilejul să vorbesc pe 
limba mea, să discutăm 
despre ai noștri... Cine erau 
însă acești oameni ? Aflu 
că unul, originar din Ti
mișoara, avea o condamna
re de cîțiva ani. Altul, zi
cea că-i de prin părțile Ma
ramureșului, la fel. „Ce 
căutam eu între aceștia 7

Ce legătură aveam eu cu 
indivizi de teapa asta, care 
s-au făcut luntre și punte 
să scape de legile noastre 7“ 
A fost momentul cel mal 
greu, cînd m-am hotărît 
definitiv : orice s-ar întîm- 
plă, oricît m-aș zbate, tre
buie să găsesc o cale de 
întoarcere în țară. Eu n-a
veam să dau socoteală de
cît de clipa de rătăcire. 
N-am furat, n-am omorît 
pe nimeni, n-am făcut rău 
nimănui. Decît mie însumi, 
alor mei. Nu pot fi pus 
cot la cot cu hoții, cu puș
căriașii... Cum să fiu tot 
restul vieții un pribeag ca 
acești indivizi fără căpătîi, 
deși în țară aveam rostul 
meu, casa mea 7

— Cu sănătatea, vă mai 
refăcuserăți 7

— Am luat ceva medi
camente. Din cele care 
știam că-mi fac bine. Pen
tru că medicul la care 
m-am dus mi-a spus : „n-ai 
nimic". Bănuia probabil, 
după înfățișare, că nu-i pot 
da atîția bani cît să-1 mul
țumesc... Eu, prin natura 
meseriei, am umblat destul 
în lume, dar era pentru în- 
tiia oară cînd verificam pe 
pielea mea vorba că, în alte 
locuri, sănătatea costă și, 
decît bolnav mai bine de
loc, dacă n-ai bani.

— Cum a fost la întoar
cere 7

— De la aeroport, o bu
cată de drum am făcut-o 
cu autobuzul. Apoi, deși 
n-aveam decît o hîrtie de 
zece lei și o monedă de trei 
— le-am păstrat tot tim

pul, ca ochii din cap I — 
am luat un taxi, șă ajung 
mai repede acasă. Cind 
i-am zis șoferului unde să 
oprească — mă întrebase 
mai ’nă«te ce-i cu mine și 
de unde vin — s-a mirat : 
„Păi bine omule, cum te-al 
gîndit să lași o asemenea 
casă 7“ (Am casă frumoa
să, să veniți o dată s-o ve
deți). Mi-au dat lacrimile. 
„Da’ cine-a zis că voiam s-o 
las definitiv 7“ — l-am re
pezit rușinat. „Cum e a- 
colo 7“ — m-au întrebat a 
doua zi rudele, vecinii care 
au venit ca la mort, să mă 
vadă. „Cum să fie. Unii au 
cite cinci mașini la scară. 
Alții n-au ce mînca",

Nu-i greșeală mai mare 
decît aceea să te rupi de 
țara ta, de oamenii la care 
ții. Cit despre viață, trebuie 
să treci prin cite am trecut 
eu ca să vezi că nimeni, 
nicăieri, nu te așteaptă cu 
masa întinsă... „Fie pîinea 
cît de rea, tot mai bine-i 
în țara mea".., spune o 
vorbă de-a noastră. Pentru 
tot omul azi, la noi, pîinea 
e pîine. Nu mai are gustul 
suferinței. Atunci 7 — mă 
întreb și întreb. Numai cei 
care își pierd cumpătul, ca 
mine, se pot rătăci. Nu do
resc nimănui insă o ase
menea experiență de via
ță...

Vădit răscolit, Gh. B., 
s-a ridicat, rugindu-ne să-1 
scuzăm, dar mai avea da 
făcut nu știu ce analize și 
tratamente pe ziua aceea...

Iile TANASACHB
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„Ceea ce au realizat județele și cooperativele care au obținut 
producții mari demonstrează că stă in puterea fiecărui județ, a fie
cărei cooperative și întreprinderi de stat să obțină recolte tot mai 
mari, că avem încă însemnate rezerve în toate sectoarele din agri
cultura noastră pentru a obține recolte bogate, pentru a face să 
crească bogăția națională și, pe aceasta bază, și veniturile și bună

starea tuturor locuitorilor de la sate, ale întregului nostru popor, De 
aceea, chemarea pe care doresc s-o adresez de aici, din Cimpia 
Bărăganului, tuturor lucrătorilor din agricultură, incepind cu cei din 
Ialomița, este de a face totul ca anul 1974 să fie un an record 
pentru producția agricolă, in toate domeniile".

NICOLAE CEAUȘESCU

PRODUCȚIILOR 
AGRICOLE MARI 

îl croim noi înșine!11
Experiențe, ginduri, proiecte ale fruntașilor din agricultură

„MULȚI VOR SĂ NE ÎNTREACĂ. NOI VREM SĂ NE INTRECEM, 
IN PRIMUL R1ND, PE NOI...!"

A trecut mai bine de o lună de 
cind cooperatorii din Scornicești- 
Olt au lansat entuziasta chemare 
la întrocbfe către toate cooperati
vele agricole din țâră. în chemare 
sînt cuprinse angajamente în
drăznețe, dar — așa cum de
monstrează experiența celor din 
Scornicești — ele sînt pe deplin 
teălizabile. Deși se află intr-o zOnâ 
cu soluri podzolice grele, coopera
tiva a ObțihUt rezultate remarca
bile. In 1973, de exemplu, recolta 
de porumb a fost în medie de 
5 806 kg la hectaf pe cele 089 ha 
cultivate, iar la grîu de 3 400 kg 
la hectar. Depășirea producțiilor 
planificate a permis Cooperatorilor 
din Scornicești să livreze la fondul 
de Stat însemnate cantități de 
produse agroalimentare. Numai 
anul trecut s-au Vindut statului, 
peste plah, 1840 tone porumb. Ce 
fac în aceste' zile cei ce au lansat 
chemarea la întrecere 7 începem 
cu două știri de Ultimă oră : de
clanșarea insămințărilor de primă
vară și reeditarea primelor canti
tăți de legume din sere.

...In tarlaua Mirceasca, lntr-un 
teren pregătit „grâdinărește", me
canizatorii Nicolae N. Ene și Marin 
Neguț însămînțau primele hectare 
du borceag. Aici l-am găsit și pe 
ing. Ion Voicu, șeful fermei, care 
ne spunea : „Bătălia recoltei a 

LA SCORNICEȘTI. DE UNDE A PORNIT CHEMAREA
început. Ne-am angajat în între
cere șl trebuie s-o ciștigăm". Lâ 
întrebarea cum e pregătită cam
pania agricolă? — ne-a răspuns : 
„Exemplar 1 Mult mai bine decit 
în anii trecuți. Ne-am aprovizionat 
din Vreme cu Sămînță pentru toate 
culturile. S-a stabilit definitiv schi
ța de amplasare a culturilor".

...Pe președintele cooperativei â- 
gricole, tov. Vasile BărbulescU, 
Erou al Muncii Socialiste, l-am 
întîlnit tot în cîmp, acolo unde se 
fertilizau ogoarele. Ne-a împărtă

șit cîteva din gîndurile sale : „Pen
tru a Cîștlga întrecerea nu este su
ficient numai... să lansezi o che
mare. Știm ci sint multe coope
rative care Șl-ău propus să ne în
treacă. Dar nici hoi nu ne lăsăm 
mâi prejos".

Și, intr-adevăr, la Scornicești, 
toți oamenii sint preocupați pentru 
ca in acest an să obțină, așa cum 
și-au propus in chemate, producții 
vegetale și animaliere superioare, 
la nivelul celor mai bune realizări 
din anii precedenți. Ce s-a obținut 
pină acum ? Este prematur să se 
vorbească despre rezultate in pro
ducție, excepție făcind sectorul 
zootehnic ; dar este cert că în coo
perativă se depun eforturi deose
bite pentru îndeplinirea angaja
mentelor. Iată, în Cifre, cîteva rea

....... ,    , | ,| ■    .......... .. II M......................... ...................... .............— II—      , ■ „de7.

„PENTRU POSIBILITĂȚILE AGRICULTURII NOASTRE, î 
PRODUCȚIILE MICI SÎNT NEOBIȘNUITE" î

Cooperativa agricolă Someșul, 
din județul Sâtu-Mare, a obținut, 
în ultimii ani, recolte mari la toate 
culturile. Cele mâi bune rezultate 
s-au înregistrat anul trecut la cul
tura porumbului, recolta medie 
ajungînd la 8 625 kg boabe la hec
tar, în condiții de neirigafe. Este 
un rezultat remarcabil și el se da
torează aplicării unui ansamblu de 
măsuri agrotehnice. Conducerea co
operativei a urmărit în permanen
ță să se fac numai lucrări de ca
litate, de-a lungul întregului pro
ces tehnologic, de la pregătirea pă- 
mîntului pînă 14 recoltat.

— Cum explicați, tov. Gheorghe 
Bogza, în calitate de președinte al 
cooperativei agricole, aceste produc
ții neobișnuite ?

— „Neobișnuite", spuneți t în con
dițiile agriculturii noastre, neobiș
nuite trebuie să fie socotite pro

lizări : fertilizarea cu îngrășămin
te azotOase a tuturor celor 675 ha 
Cultivate Cu grîu; administrarea a 
cite 30—35 kg gunoi de grajd la 
fiecare pom din cele 45 ha livadă ; 
transportul și administrarea unei 
Cantități de 6 000 tobe îngrășăminte 

naturale pe terenurile ce se vor 
cultiva cu porumb. In zootehnie, 
in luna ianuarie, s-au livrat la fon
dul de stat 190 hl de lapte, față 
de 140 hl cît era planificat. A- 
flăm că, întrucît în luna fe
bruarie s-a putut lucra intens la 
amenajarea terenului pentru iri
gații, la care au participat zilnic 
sute de cooperatori, întregul sistem 
de la Scornicești va putea fi folo
sit în lunile mai-iunie, adică cu 
3—4 lUni mai devreme față de ter
menul prevăzut în chemare.

C.A.P. SOMEȘUL-SATU-MARE ® A obținut 8625 kg porumb boabe pe terenuri neirț* 

gate • își propune, pentru acest an, 9 000 kg

ducțiile mici, nu cele mari. Porum
bul, de pildă, cere muncă și price
pere, iar fiecare dintre lucrări își 
are importanța ei și contează mult 
dacă o faci la timp și bine. Or, asta 
este ceva foarte obișnuit de cînd ne 
știm. Cu atît mai mult acum, cind 
avem condiții de a obține producții 
mari, incomparabile cu cele din tre
cut. Țin să subliniez atenția pe care 
am acordat-o pregătirii optime a 
patului germinativ. Terenul arat în 
toamnă a fost discuit și grăpat pină 
ce s-a realizat mătunțirea terenului 
de „tip grădinăresc". Odată cu ară
tura am administrat 600 kg super- 
fosfat și sare potasică la hectar, a- 

— La ferma nr. 1 de care răs
pund se vor iriga Circa 900 ha cu 
porumb — ne spune președintele. 
Și astfel vom realiza peste 7 000 kg 
la hectar.

— Este un nou angajament ?
— Desigur și cred că nici cele

lalte ferine nu Se vor lăsa mai 
prejos. Repet, multi Vor să ne în
treacă ; noi vrem să ne întrecem pe 
noi și atuhei...

Spuneam că o altă noutate a Zi
lei, la Scornicești, este începerea 
recoltării legumelor din Sere. Pri
mele cantități de castraveți din a- 
CeSt an au fost livrate pe piața 
orașului Slatina. Intr-o zi-două va 
începe livrarea acestora și pentru 
export. Am notat numele cîtorva 
dintre cele mai harnice coopera
toare ce lucrează aici : Elena Stan- 
ciu, Maria Băiețel, Ioana Burciu, 
Iulia Voica și Ioana Dorobanțu.

...Așadar, la Scornicești se lu
crează cu sirguință și pricepere, în 
toate sectoarele de activitate, pen
tru ca anul 1974 să fie într-adevăr 
anul unor producții superioare.

Emillan ROUĂ

dică jumătate din cantitatea totală 
de îngrășăminte chimice folosite la 
cultura porumbului. Azotatul de a- 
moniu a fost administrat manual, 
pe rînd, în timpul vegetației. Ceea 
ce am făcut noi nu este neobișnuit. 
Ne-am străduit numai ca toate lu
crările să fie făcute bine, așa cum 
scrie la carte.

O importanță deosebită pentru 
dezvoltarea viguroasă a plantelor 
a avut calitatea semănatului. Anul 
trecut, cooperativa agricolă a cul
tivat porumb dublu hibrid 405, care 
a adus un spor de 2 000 kg la hec
tar față de alți hibrizi. Porumbul a 
fost însămînțat între 1—15 aprilie.

cu un avans de două săptămînl 
față de cooperativele agricole din 
jur. Semănatul s-a făcut la o adin- 
cime de 8—10 cm, în funcție de 
starea terenului. Norma de sămînță 
folosită a asigurat o densitate de 
45 mii plante la ha. Pentru obține
rea unor sporuri de producție cît 
mai mari au fost aplicate ptașile 
mecanice și manuale ori de cîte ori 
a fost nevoie, urmărindu-se atent 
distrugerea oricărei buruieni și 
spargerea crustei pentru a preveni 
pierderea umidității solului. De 
asemenea, s-a urmărit permanent 
starea de vegetație pe fiecare tarla 
în parte.

Anul acesta vor fl aplicate o se
rie de măguri noi, printre care ad
ministrarea îngrășămintelor pe rînd. 
cu ajutorul unor dispozitive adap
tate la semănătorile SPC-6. In 
felul acesta se va economisi o 
mare cantitate de îngrășăminte chi
mice și, totodată, acestea vor fi fo
losite mai eficient. Pînă acum au 
fost administrate îngrășăminte na
turale pe 130 ha, pentru a ridica 
gradul de fertilitate a pămîntulul. 
Prin toate aceste măsuri se preco
nizează să se obțină 9 000 kg po
rumb boabe la ha pe întreaga su
prafață cultivată de 250 ha. Este un 
obiectiv pe care cooperatorii și me
canizatorii îl consideră pe deplin 
realizabil. Garanții ? Hărnicia și 
priceperea lor.

Octav GRUMEZA

„CONDIȚII FAVORABILE ÎNSEAMNĂ, IN PRIMUL RÎND,
CONDIȚIILE IN CARE IȘI FACE AGRICULTORUL DATORIA"

în cooperativa agricolă din co
muna Gheorghe Lazăr, județul Ia
lomița, graficul recoltelor medii de 
floarea-soarelui a Înregistrat în 
ultimii ani creșteri continue șl con
stante : 1 850 kg la hectar în 1970, 
2 030 — in 1871, 2 363 _ în 1972 și 
2 700 kg în anul trecut, pe 550 hec
tare. Cum era și firesc, beneficiile 
au urmat aceeași dinamică, ajun
gînd, anul trecut, la 1,4 milioane 
lei. De menționat că producțiile ob
ținute au fost realizate pe terenuri 
neirigate, în condiții climatice mai 
puțin favorabile. Cum s-a ajuns la 
aceste performanțe ?

„în primul rînd. datorită respec
tării întocmai a tehnologiei cultu
rii florii-soarelui — ne-a spus to
varășul Nicolae Andrei, președin
tele cooperativei. S-au aplicat în
grășăminte în cantități îndestulă

C.A.P. GHEORGHE LAZĂR-IALOMIȚA • în 1973 - 2700 kg floarea-soarelui la hectar

pe terenuri neirigate • își propune, pentru acest an, 3 000 kg Ia ha

toare și s-a folosit sămînță de 
mare productivitate. Lucrînd în a- 
cord global, cooperatorii au fost in
teresați să execute corect toate lu
crările, în special cele de Întreține
re a culturilor, ceea ce a influențat 
mult nivelul recoltelor.

— Condițiile climatice n-au fost 
prea favorabile...

— Foarte rar are parte agricul
torul de condiții climatice ideale. 
Odată plouă prea mult, altă dată 
prea puțin... Agricultorul cu ade
vărat priceput trebuie să știe să 
se folosească de condițiile pe care 
le are ; cu alte cuvinte „condiții fa

vorabile" înseamnă, în primul rînd, 
Condițiile în care își face agricul
torul datoria.

O deosebită atenție s-a acordat 
amplasării florii-soarelui. După cum 
ne spunea inginerul șef al coope
rativei, Mircea Piciorea, întreaga 
suprafață de floarea-soarelui s-a in- 
sămînțat după păioase. Un element 
„chele" care a contribuit Ia reali
zarea unor producții sporite l-a con
stituit fertilizarea fazială. Expe
riența cooperatorilor de aici arată 
că fertilizarea fazială cu azotat de 
amoniu, în doze de 50 kg substanță 
activă la hectar, dă cele mai bune

rezultate. Densitatea — 47 000 plan
te la hectar — a fost asigurată încă 
de la semănat. Executînd cu aten
ție întreținerea culturilor, brigada 
Il-a, condusă de Nicolae Gavrilă, 
a reușit să recolteze 42 000 plante la 
hectar, realizind în medie, de pe 
180 hectare, 2 900 kg floarea-soa
relui. Cea mai mare producție a 
obținut-o echipa Alexandrei Ga
vrilă : 3110 kg la hectar pe 45 de 
hectare. „Floarea-soarelui e o plan
tă pretențioasă, dar rentabilă — 
ne-a spus șefa de echipă. Am ur
mărit, împreună cu mecanizatorii, 
ca la cele trei prașile mecanice și

două manuale să nu se piardă nici 
o plantă. Controlul calității l-am 
făcut permanent în timpul lucru
lui".

Recoltele dobîndite de cooperato
rii din comuna Gheorghe Lazăr la 
cultura florii-soarelui atestă că e- 
xistă posibilități multiple de spOri- 
re a producției. în acest an, lucră
rile de pregătire a terenului sînt 
avansate ; pînă în prezent a fost 
grăpată întreaga suprafață. Se 
creează de pe acum premise sigu
re pentru realizarea angajamentu
lui asumat de cooperatorii de aici, 
în adunarea generală, de a realiza 
cel puțin 3 000 kg de floarea-soa
relui Ia hectar, pe întreaga supra
față.

lucian CIUBOTARU

De ce să vorbim de „secrete"? El este unul singur: 
MUNCA FĂCUTĂ CU PRICEPERE!

SELECȚIE,

Pentru țăranii cooperatori 
din Răucești-Neamț inul a de
venit o cultură de tradiție, 
care valorifică cel mai bine te
renurile podzolice din zona 
submontană. Este o cultură 
rentabilă de pe urma căreia, 
în fiecare an, se obțin venituri 
ce depășesc 2 milioane lei. în 
1973 s-au obținut, in medie, 
cite 4150 kg in la ha. Calitatea 
producției este foarte bună, 
peste 50 la sută din aceasta 
fiind încadrată la prețurile ma
xime. Acest lucru a contribuit 
șl la creșterea substanțială a 
veniturilor țăranilor coooera- 
tori. Iată și motivul pentru 
care, în ultimii 3 ani, s-a re
zervat culturii inului circa 15 
la sută din suprafața arabilă a 
unității.

C.A.P. RĂUCEȘTI-NEAMȚ • A realizat 4150 kg 

tulpini de in la hectar, pe terenuri podzolice 
• își propune, în acest an, 4500 kg la hectar

— Fiind convinși de avan
tajele acestei îndeletniciri — 
spunea președintele coopera
tivei, Dumitru Trofin — cit și 
de cerințele economiei națio
nale privind creșterea produc
ției de plante tehnice, am 
hotărît ca in acest an să cul
tivăm cu in 330 ha, din care 
260 ha pentru fuior și 70 ha lot 
semincer. De asemenea, In ca
drul adunării generale ne-am 
angajat să obținem o produc

ție medie la hectar mai mare 
cu 350 kg față de realizările 
din anul trecut. Sintem hotă- 
rîți să înfăptuim întocmai a- 
cest angajament. Cea mai sigu
ră garanție a îndeplinirii anga
jamentului asumat o constituie 
munca oamenilor, hotărirea lor 
de a obține recolte tot mai 
mari. Anul acesta, cele 330 ha 
rezervate culturii inului vor fi 
lucrate în acord global. In a- 
ceste zile ne aflăm în plină 
acțiune pentru pregătirea gră-

dinărește a terenurilor. După 
ce întreaga suprafață a tost 
arată din toamnă, în ultimele 
zile am mai executat o dis- 
cuire pentru menținerea apei 
in sol. De asemenea, pe .fie
care hectar ăm administrat 
cite 200 kg superfosfat, iar in 
zilele premergătoare însămin- 
țării vom fertiliza întreaga su
prafață șl cu cite 100 kg azo
tat de amoniu.

— După cum spuneți, nu ați 
avut lucruri deosebite sau 
„secrete" în obținerea produc
ției.

— De ce să vorbim de „se
crete" ? El este unul singur : 
munca tăcută cu pricepere !

Ion MANEA

Anul trecut, turmele de oi 
din rasa merinos, de la ferma 
Nisipari, din cadrul întreprin
derii agricole de stat Mihail 
Kogălniceanu, județul Con
stanța, au dat o producție de 
lină record. De la fiecare oaie 
din această rasă s-au tuns in 
medie 10.2 kg lînă fină, de 
cea mai bună calitate, unita
tea fiind fruntașă pe țară la 
acest produs. Rezultatele can
titative sînt dublate de calita
tea excelentă a linii, corespun
zătoare tuturor exigențelor in
dustriei textile. Această per
formanță este rezultatul unei 
munci perseverente desfășu
rate de muncitorii șl specialiș
tii acestei unități pentru se
lecția riguroasă și îngrijirea 
exemplară a animalelor. Cu 
cinci ani în urmă, media pro
ducției de lînă era de 5 kg.

Desigur, producția amintită 
se datorează aplicării unui 
complex de măsuri, respectă

FURAJE ȘI - obligatoriu
FERMA NISIPARIA I.A.S. MIHAIL KOGĂLNICEAMU

• 10,2 kg lînă de la fiecare oaie • în următo
rii ani, 2 kg în plus

rii cu rigurozitate a fiecăruia 
dintre elementele tehnologiei 
de creștere a oilor. Metodele 
științifice sint aplicate de spe
cialiști și ciobani cu o mare 
experiență practică, care mun
cesc cu exigență, pricepere și 
pasiune în lucrările de selec
ție, de pildă, ei țin seama de 
însușirile referitoare la finețea 
șl ondulația firelor de lînă, de 
rezistența și uniformitatea a- 
cestora, de desime, extensibi
litate etc. Un mare rol are fo
losirea berbecilor de înaltă 
clasă genetică, care dau anual 
cîte 15—20 kg lînă fiecare 
și transmit la urmași însuși
rile lor prețioase.

Rezultatele acestei unități

fruntașe în creșterea oilor se 
explică și prin atenția acor
dată asigurării furajelor, în 
scopul alimentației raționale a 
oilor în tot cursul anului. Ra
țiile întocmite de specialiști 
sînt diferențiate în funcție 
de cerințele diferitelor catego
rii de ovine. Cu multă atenție 
se aplică măsurile pentru e- 
chillbrarea energetico-proteică 
a hranei, evitîndu-se „golurile" 
in alimentație, care duc la de
precierea calitativă a linii, în 
special la scăderea rezistenței 
acesteia. în perioada fătărilor, 
turmele de oi-matcă sînt su
pravegheate și îngrijite zi și 
noapte pentru înlăturarea pier
derilor de miei. Datorită orga-

PASIUNE
nizării pe baze științifice a în- 
sămînțărilor artificiale, se fo
losesc intens berbecii amelio- 
ratori și, totodată, se obține 
un procent ridicat de fătări 
timpurii în aceste zile, aten
ția specialiștilor și ciobanilor 
este concentrată asupra între
ținerii mieilor în cele mai 
bune condiții, pentru a se pre
veni orice pierdere și a se a- 
sigura o creștere corespunză
toare a acestora.

Unul din obiectivele specia
liștilor și ciobanilor de aici 
este ca, în ultimii doi ani ai 
cincinalului, să mai adauge 
încă aproximativ 2 kg de lînă 
peste producția medie realiza
tă anul trecut. Este un obiec
tiv de cea mai mare însemnă
tate, căruia întregul colectiv 
de muncă al acestei unităti 
fruntașe i se dedică cu hărni
cie și pasiune.

C. BORDEIANU
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PROFESORUL Șl STUDENTUL tv SE ÎNTREC PIONIERII

in ambianța receptivității reciproce
Un aspect asupra căruia se impune 

cu insistentă o reflectare mai pro
fundă este cel al colaborării profe- 
sor-student, privit ca sistem relațio
nal dinamic și perfectibil, caracteri
zat prin intercondiționare. Aceasta 
pentru că, deși s-a făcut mult, mai 
este totuși necesară sporirea influen
ței formative a profesorului, pentru 
înlesnirea transmiterii de cunoștințe 
în concordanță cu afluxul și cu im
portanța lor. Desigur, de avantajele 
tehnicizării procesului instructiv se 
bucură azi marea majoritate a insti
tuțiilor noastre de învățămint. Per- 
«pectivele de creștere a ponderii și a 
eficienței lor sînt evidente. Dar pu
tem spune că adevărata „revoluție 
pedagogică™ va fi abia atunci împli
nită, cînd se va obține — atît în în
țelegerea noastră, cît și în traduce
rea faptică — mutația necesară in 
Însăși structura funcțională a aces
tui sistem profesor-student.

Actul insiructiv-educativ presu
pune prin esența lui dialogul. El in
tegrează doi factori, în mod necesar 
distincți — Unul modelator și celă
lalt modelai. în semnificația lor, a- 
ceștia au fost în general și nu ara
reori priviți într-un mod unilatera- 
lizat, ca factor activ și, respectiv, 
pasiv. Această optică este, cum bine 
știm, deformată, ea nu respectă ade
vărul. Atrage după sine serioase nea
junsuri, care se resimt în activitatea 
de instruire și educare printr-un 
randament scăzut al eforturilor. Ade
vărata și atît de necesara acțiune de 
Intercondiționare, acțiune și retroac- 
țiune, apare mai bine conturată, cu 
deosebire în legătură cu expunerea 
unei prelegeri. Reacția celor pre- 
zenți este un etalon de control pen
tru debitul și gradul de accesibilitate 
al informațiilor, pentru interesul 
față de problemă și, nu în mai mică 
măsură, pentru calitățile profesionale 
și etice ale celui ce se află în mijlo
cul elevilor. Orice profesor cu expe
riență știe să asigure o 
amabilitate cu studenții 
:h fr de la asemenea 
cum ar fi să cadențeze 
moduleze vocea, să găsească forma 
de prezentare cea mai potrivită și 
succesiunea optimă a ideilor, să ur
mărească felul cum sînt recepționate 
cele expuse și să facă gradațiile ne
cesare. Studentul devine astfel, în 
mod in' ontestabil, în amfiteatru, un 
colabor or activ al profesorului. Tă
cerea ui nu poate fi luată drept 
lipsă <?j expresie. Rămin numeroase 
modaJLăți prin care se reflectă ați

nea sa. Care profesor nu sesi- 
lă eventuala confuzie stîrnită sau 
aprobarea, dezinteresul, surpriza, 
oția ? Prin problematizarea lecției 
transformarea studentului într-un 
rtener egal care este pus să gîn- 
ască în același timp cu profesorul, 
ipreună cu el, se creează posibili- 
tea unei asimilări mai temeinice și 
itodată active și critice. Răspunsu- 
le primite vor orienta mai exact 
esfășurarea în continuare a proble
maticii în discuție.
De o colaborare a studentului la 

•eușita lecției se poate vorbi in și 
mai mare măsură la disciplinele care 
folosesc mijloace demonstrative sau 
-le căror cursuri se axea,ză pe pro- 
ileme concrete, luate din realitate. 
Jn exemplu mai familiar ne este cel 
al lecției clinice, pregătită în egală 
măsură de profesor și de studentul

bună comu- 
— începind 
„amănunte™ 
vorbirea, să

care urmează să analizeze o obser
vație și să formuleze concluziile de 
diagnostic și tratament ce se impun. 
Participarea devine egală. Interven
ția profesorului subliniază aspectele 
esențiale, corectează sau impulsio
nează conduita și raționamentul. 
Studentul acționează așa cum va tre
bui s-o facă mai tîrziu în practică. 
Urmărindu-i, solidari prin interes și 
poziție intelectuală, colegii ce asistă 
parcurg împreună cu ei în mod ac
tiv etapele care duc la rezolvarea 
problemei. Dialogul profesor-student 
se amplifică, cuprinde întregul au
ditoriu. Colaborarea se extinde la di
mensiune socială.

Un prilej care favorizează această 
evoluție a 
folosirea 
Pe durata 
sau sunet, . _
ză cu masa de studenți, preluînd din 
reacțiile lor și transmițîndu-le, la 
rîndul său, pe ale sale. Funcția spe
cifică de îndrumător se păstrează 
desigur și acum, tradusă în comen
tariile pe care le face, în cursul șl 
la sfîrșitul emisiunii. Evitind păstra- 
'rea la catedră și fiind prezent in 
sală, trăiește emoția descoperirii ală
turi de cei care o fac pentru prima 
dată. Profesorul dobîndește mai mul
tă forță de convingere. EI va invăța 
din propria practică, dar și din cea 
a beneficiarilor. De altfel, în princi
piu, evaluarea fiecărei noi metode 
de instruire se face și prin prisma 
opiniei pe care o manifestă cei că
rora li se adresează. Criteriul obiec
tiv al metodei este poate măsurarea 
performanțelor realizate. Astfel pri
vită, experiența pedagogică nu ră
mîne numai o experiență a profeso
rilor. Ea însumează în egală măsură 
și pe cea a elevilor. Asemenea în
țeles scutește de subiectivism și con
trazice părerea care vede în ea doar 
rezultanta unor însușiri personale 
ale educatorului.

Colaborarea dintre profesor și stu
dent ia forme mai tranșante în prac
tică. Aici are importanță nu numai 
reproducerea unor gesturi învățate 
alături, ci cu deosebire semnificativă 
este integrarea celor doi ca verigi 
într-o acțiune concretă, cu rezultat 
măsurabil. Pe această cale se ajunge 
repede la intervenția conștientă a tî- 
nărului chemat să deprindă o specia
litate. El devine astfel coparticipant, 
în măsură să constituie echipă de lu
cru cu profesorul său, competent și 
activ, cu aport real și — treptat — 
indispensabil. Atragerea solidară la 
acțiune este o trăsătură care defi
nește „școala™, formă supremă a pro
cesului de învățămînt, unde se inte
grează participanți de vîrste și posi
bilități încă diferite. Conducătorul 
asigură competența, iar începătorul 
oferă garanția continuității. O sci
ziune între meritul profesorului și al 
discipolului său nu mai este posibilă. 
Valoarea școlii depinde de calitățile 
ambilor, fiecare cu specificul său.

Un fapt asupra căruia nu s-au cris
talizat părerile — dar pe care aș dori 
să îl semnalez — este capacitatea co
lectivului de tineri discipoli de a e- 
xercita, la rîndul lor, asupra dască
lilor o anumită influentă for
mativă. Nu se manifestă, «vi-: 
dent, pe cale directă. O simțim însă 
constant în însăși imaginea de mo
del pe care le-o propunem noi și pe 
care o întîlnim apoi reflectată ca

procesului didactic este și 
mijloacelor audiovizuale, 
transmisiei de imagini 
profesorul se omogenizea-

tntr-o oglindă, de privirea și de ati
tudinea lor. Conștiința că sîntem ob
servați și poate apreciați, admirați, 
iubiți etc. contribuie la menținerea 
unui ortotonus, la un echilibru bine 
controlat. Atunci cînd am conturat 
un idea] îi vom rămîne consecvenți 
inclusiv prin ajutorul, prin solidari
zarea pe care o aduce acceptarea 
acestuia de către cei din jur. Mari 
personalități, cu ancorare socială a- 
dincă, nu s-au putut forma decît in 
permanentă confruntare cu cel in 
mijlocul cărora s-au aflat, in arena 
de apreciere și dezbatere.

Consultarea opiniilor studenților 
în vederea aprecierii eficienței me
todelor de învățămînt este un feno
men uzitat. Această modalitate a de
venit însă mai sistematică prin in
troducerea reprezentanților asociații
lor studenților comuniști în consiliile 
profesorale ale facultăților și în se
natele universităților sau ale institu
telor. Grupele de partid din catedre 
au realizat contacte mai strînse cu 
grupele de partid din anii instruiți, 
găsind de multe ori căi de rezolvare 
a unor probleme semnalate. Există 
deci premise care. îndreptățesc o și 
mai eficientă exploatare a acestor 
noi resurse organizatorice. Un exem
plu îl constituie seriozitatea și echi
tatea prin care birourile de an ale 
asociațiilor studenților comuniști rea
lizează planificarea examenelor în ca
drul sesiunii. Este o probă a simțu
lui lor de răspundere și a capacită
ții. Chiar anumite revizuiri ale pro
gramelor atestă că studenții pot de
veni colaboratori de preț în întocmi
rea planului de învățămînt. O ase
menea abordare critică reflectă o 
schimbare de mentalitate. Nu accep
tare indiferentă a ceva statuat prin 
regulamente și ancorat in inerție, ci 
dorința de a perfecta procesul in 
care sînt integrați, chiar atunci cînd 
beneficiul va privi doar viitoarele

serii. Este o participare prin expe
riența proprie, atîta cită este, dar 
trăită pe viu. Cu siguranță că, obiș- 
nuiți să gîndească în direcția perfec
ționării acțiunilor de instruire și 
educație, studenții vor fi în măsură 
și mai mare să contribuie la crista
lizarea unui program cu mai multe 
șanse de stabilitate, la perfectarea 
anumitor programe de cursuri, la îm
bogățirea cu noi forme a activității 
practice, la fixarea disciplinelor fa
cultative, la extinderea eficienței lu
crărilor de diplomă, a posibilităților 
reale de educare și autocontrol. In 
acest sens, multe instituții de învă
țămînt superior ar putea solicita în 
mai mare măsură participarea stu
denților proprii la dezvoltarea bazei 
tehnico-didactice, la confecționarea 
de materiale intuitive sau documen
tare, la construirea de aparate nece
sare pentru dotarea laboratoarelor și 
atelierelor și cu deosebire la revi
zuirea celor existente de nepotrivirea 
cărora s-au convins.

Așadar, colaborarea profesor-stu- 
dent poate fi dusă mult mai departe. 
Va fi nevoie însă de un contact mai 
apropiat și mai durabil între cel doi 
colaboratori și mai nuanțat in ex
presie. Avem convingerea că prin 
această înțelegere școala va cîștiga 
mult în eficiență. Elevii vor fi efec
tiv pătrunși de sentimentul de răs
pundere și de participare activă so
cială la o treaptă superioară de în
țelegere a relației dintre cei doi par
teneri, relație strict 
formarea „școlii™ și 
eficienței sociale a 
pentru aducerea lui 
puse de actualitate.

PROGRAMUL I

în jurul orei 10,00 — Transmisiu
ne directă de la ședința de 
deschidere a lucrărilor Con
ferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste.

16,00 — 17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. Creș
terea animalelor.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limba franceză. 
18,05 Micii meșteri mari.'
18.30 Istoria operetei în personaje. 

In mijlocul eroilor din „O 
noapte la Veneția44 de Johann 
Strauss.

18,45 Atenție la... neatenție — jur
nal de protecția munciL

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.20 Baschet feminin : I.E.F.S. 

București — Sesto San Gio
vanni (Italia) — finalul me
ciului retur din sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor44. 
Transmisiune directă din sala 
sporturilor Floreasca.

20.35 Telecinemateca : „Eliberarea 
lui L. B. Jones44. Premieră 
TV. Ecranizare după roma
nul lui Jesse Hill Ford.

22,15 24 de ore.

însuflețiți de dorința de a răs
punde prin fapte îndemnului celui 
mai iubit prieten și îndrumător al 
tinerei generații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a munci și învăța cu 
sirguință, membrii Organizației 
pionierilor din județul Brăila au a- 
dresat tuturor pionierilor și școla
rilor din țara noastră o chemare 
la întrecere, in vederea realizării 
unor importante acțiuni de muncă 
patriotică în 1974, anul celei de-a 
30-a aniversări a eliberării patriei 
și al celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

Dintre obiectivele stabilite ca 
angajamente în chemare rețin a- 
tenția plantarea, în cursul acestui 
an, a unui număr de 65 000 de ar
bori și arbuști, îngrijirea unor 
plantații silvice tinere ce însumea
ză o suprafață de 800 hectare, ame
najarea unei grădini botanice și a 
unui parc zoologic, precum și ame
najarea de răsadnițe pentru flori, 
întreținerea peluzelor din orașele 
și satele județului.

De asemenea, pionierii și școla
rii din județ, constituiți in brigăzi 
și echipe de muncă patriotică, vor 
participa la executarea unor lu
crări de construcție a 69 de săli de 
clasă, 10 grădinițe și cămine pentru 
copii, 2 internate și cantine șco
lare și vor amenaja, In colaborare 
cu organizațiile U.T.C., 93 de baze 
sportive și terenuri aplicative, în 
municipiul Brăila un complex 
sportiv, un cartodrom și un ștrand. 
Pionierii s-au angajat să efectueze 
un volum important de lucrări în 
cadrul campaniilor agricole, să 
participe la întreținerea și strîn- 
gerea recoltei, la îngrijirea și con
servarea pășunilor și izlazurilor 
etc. în cadrul acestui program de 
acțiuni patriotice, un loc de seamă 
îl ocupă colectarea unor însemnate 
cantități de ambalaje de sticlă, 
becuri șl baterii uzate, deșeuri de 
hîrtie, textile, mase plastice, me
tal! feroase și neferoase.

(Agerpres)

Artiști străini pe scene românești
PROGRAMUL M

necesară pentru 
pentru creșterea 

învătămintului, 
la cerințele im-

Prof. univ. dr. docent 
Octavian FODOR
rectorul Institutului de medicină 
și farmacie din Cluj

Concertul Corului
Radioteleviziunii

române

re- 
de 
ele 
un 
se 

ex-

Gen de o impor
tantă fundamentală in 
cultura muzicală a u- 
nei națiuni, corul cu
noaște în mișcarea 
noastră artistică de 
azi o înflorire fără 
precedent. între crea
ție, sensibilă la înnoi
rile în gîndirea muzi
cală contemporană, 
chemată totodată să 
exprime pe înțelesul 
tuturor specificul mu
zicalității naționale, și 
activitatea interpreta
tivă în acest domeniu 
există un raport de 
condiționare fructuoa
să, de stimulare per
manentă a progresu
lui. în acest efort 
spre progres, formații
lor profesioniste le 
vine o răspundere 
prim ordin, căci 
activează atît ca 
laborator în care 
verifică însușirile
presive și inovatoare 
ale creației originale, 

' cit și ca un model, ca 
un izvor de experien
țe prețioase pentru 
formațiile corale de 
amatori, astăzi din fe
ricire pe cît de nu
meroase și variate în 
ce privește componen
ta, pe atît de valoroa
se. în sfîrșit. forma
țiilor profesioniste le 
revine nobila misiune 
de a atrage cu pres
tigiul lor spre frumu
sețile muzicii cercuri 
cit mai largi ale pu
blicului și de a le for
ma acestora gustul 
artistic, spiritul de 
discernămlnt. Adău
gind misiunea înre
gistrării pe bandă de 
magnetofon și pe pe
liculă a repertoriului 
național și universal 
al genului în vederea 
promovării acestuia pe 
calea undelor, avem 
conturate toate rațiu
nile pentru care Co
rul Radioteleviziunii 
române este privit ca 
un ansamblu de pri
mă însemnătate în 
viața muzicală a ță
rii. Si dacă munca sa 
ciirentă de-a lungul 
întregii stagiuni ar
tistice șl de înregis
trări îi certifică per
manența dăruirii, pa
siunea și competenta 
profesională, capaci
tatea de lărgire a re-

___ un con- 
cappâlla cu pu- 
relevă cu preg- 
nivelul artistic 

personalitatea,

pertoriului, 
cert a 
blic îi 
nanță 
atins, 
profilul său de an
samblu, comunicativi
tatea directă cu audi
toriul.

Recenta manifestare 
a corului într-un pro
gram susținut în Stu
dioul de concerte al 
Radioteleviziunii a a- 
vut darul să dezvă
luie în fața unui pu
blic cald, entuziast — 
în mijlocul căruia am 
constatat cu bucurie 
mulți, foarte multi ti
neri — nemuritoare 
opere ale repertoriului

CRONICA

MUZICALA
clasic, universal și 
lucrări ale compozito
rilor noștri, unele in 
primă audiție.

Discipol al dirijoru
lui D. D. Botez, Au
rel Grigoraș dovedeș
te admirabile calități 
de interpret și condu
cător al formației co
rale în fruntea că
reia se află. Prin se
riozitatea cu care 
și-au însușit un pro
gram dificil, prin vi
brația artistică pe 
care au transmis-o 
publicului, ansamblu 
și dirijor și-au con
firmat prestigiul 
care se bucură, 
tindu-se demni 
tradițiile frumoase pe 
care le continuă. în 
madrigale ale maeș
trilor artei polifonice 
vechi ca L. Marenzio, 
Cl. Monteverdi. G. P. 
Palestrina, O. di 
Lasso, G. da Venosa, 
J. Staden, corul a 
dezvăluit apreciabile 
calități lirice si dra
matice, transpunînd 
în sonorități pure, 
pline de farmec, sim
țirea poetică generoa
să, tipic renascentistă 
a acestor creații. Cu 
concursul soliștilor E- 
milia Petrescu, 
Diaconescu 
Mușatescu,

de 
ară- 

de

FI. 
și Dan 
acompa-

30.20 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mal făcut nevasta mea.

20,43 Universitatea TV.
21.20 Pagini muzicale de mare 

popularitate din muzica Iui 
Wolfgang Amadeus Mozart : 
Mica serenadă — In interpre
tarea orchestrei de cameră 
din Mllnchen, dirijată de 
Hans Stadlmair ; Sase dan
suri germane K.V. 509 în in
terpretarea Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii ro
mâne, sub bagheta dirijoru
lui Carlo Zecchl (Italia).

21,30 Meridiane literare.

în cadrul planului de colaborare 
culturală cu R. P. Albania ne vizi
tează țara Ansamblul folcloric 
„Dajti™. Artiștii albanezi își încep 
turneul cu un spectacol în sala An
samblului „Rapsodia Română™ din 
București, în ziua de 27 februarie, 
după care vor fi oaspeții publicului 
din Alexandria, Deva, Hunedoara, 
Satu-Mare, Baia Mare, Mediaș. In 
încheiere, ansamblul va prezenta, la 
11 martie, un nou spectacol în Ca
pitală.

★
Un grup de artiști de la Opera din 

Saarbriicken (R. F. Germania) și-a 
dat concursul la spectacolul cu „Flau-

tul fermecat™ de Mozart, prezentat 
marți seara pe scena Operei româ
ne din București, în cadrul relații
lor stabilite între colectivele celor 
două instituții muzicale. Grupul a 
fost alcătuit din sopranele Glaine 
Cormany și Brigitte Matthieu, bașii 
Gerogi Kuscheff și Oskar Hillebrandt, 
tenorul Helmuth Tromm, regizorul 
Hermann Wedekind și dirijorul Sieg
fried Kohler. Soliștii din R.F. Ger
mania au avut ca parteneri, în spec
tacol, pe Silvia Voinea, Valentin Teo- 
dorian, Elena Dima, Iulia Buciucea- 
nu, Elvira Cîrje și alții.

(Agerpres)

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

TRIMESTRUL V“Jf

niați Ia orgă de J. 
Gerstenengst. ansam
blul a prezentat co
rul final din oratoriul 
„Anotimpurile™ de J. 
Haydn, apoteoză a 
dragostei de viață, a 
unei spiritualități ro
buste, optimiste.

Partea a doua a 
programului a fost 
dedicată creației , co
rale moderne și con
temporane. Pe lîngă 
lucrări de A. Webern 
și Z. Kodaly, edifica
toare pentru posibili
tățile formației de 
e-și însuși valori de 
expresie și tehnică 
complexă, corul a in
terpretat creații ro
mânești reprezentati
ve pentru tendințele 
actuale ale genului. 
Am apreciat . astfel 
„Eglogă™, pe versuri 
populare, de S. Todu- 
țâ, maestru al madri
galului realizat prin 
sinteza între scriitura 
polifonică tradițională 
și înnoirile sugerate 
de gîndirea modală 
specific românească, 
și „Omagiu lui Bach™ 
de Doru Popovici, pe 
versuri ale poetului 
violonist Mihai Con- 

. stantinescu, piesă lu
minoasă, captivantă, 
evocatoare. Am ascul
tat apoi două creații 
de Mihai 
inspirate 
folclorice 
niate 
realizate .
și deosebită ingeniozi
tate, șl „Cîntece de 
patrie™, de Liviu Io- 
nescu, pe versuri de 
Eugen Frunză. cu
cerind prin patosul e- 
levat și o perfectă stă- 
pînire a resurselor ge
nului. Programul s-a 
încheiat într-o atmos
feră de izblndă re
marcabilă cu piesa 
„Mîndru-i Maramu- 
rășu™ de Radu Paladi, 
pe versuri de Vlaicu 
Birna, unul dintre 
cele mai frumoase co
ruri compuse in vre
mea din urmă, în care 
străbate vie. însufle
țită, expresivitatea 
cîntecului românesc.

Moldovan, 
de stihuri 
și acompa- 

instrumental, 
cu inspirație

Dr. Vaaile 
TOMESCU

l

Producție a studiourilor „LENFILM". Regia : Grigori Aronov. 
Cu : Serioja Gorbovski, Igor Urunbekov, I. Tolubaev.

*

A

Ultimul volum al poetului 
Vasile Nicolescu, „Secțiunea 
de aur", apărut la editura 
„Eminescu", confirmă sur
sele multiple ale emisiunii 
sale lirice. Astfel, simplu 
fapt de cultură al unui tăl
măcitor deosebit de înzes
trat cu substanțiale contri
buții la tălmăcirea în ro
mânește a numeroși poeți 
moderni, ne apare ciclul 
volumului de față, „INTER
PRETĂRI", de unde re
ținem detașarea superi
oară în realizarea tran
scrierii poeziilor dintr-o 
limbă în alta, care, ca sim
ple „interpretări™, accen
tuează efortul subiectiv e- 
chivalent în multe zone, in 
accepția autorului, cu în
suși actul creației originale. 
Situat în continuarea fap
tului de cultură, un alt ci
clu al volumului, „NOPȚILE 
ALBIONULUI", condensea
ză fapte documentare, măr
turii ale istoriei în medita
ții cu largi semnificații 
pentru interferența desti
nului uman cu opera de ar
tă. Imaginea fidelă a liri
cii sale trebuie însă cău
tată mai puțin în acest do
meniu, remarcabil totuși 
prin sugestia imagistică și 
forța emoțională, cît în a- 
cele poezii cu rezonanțe 
intime înălțate definitiv 
deasupra elementelor for
mative. în acest teri
toriu descifrăm evoluția 
creației sale de la sim
bolismul tardiv al de
butului spre reflexivitatea 
dezvoltată pe un fond fră- 
mîntat romantic, continuu 
temperată de aspirația cla
sică spre sistem și forme 
echilibrate, armonice. Desi
gur, toate aceste forme dis
tinctive, sesizabile în pro
porții diferite, au dus la 
realizarea unei poezii care 
le însumează pe toate, dar, 
totodată, le și depășește, 
prin sinteză, oferindu-ne 
chipul 
Vasile 
într-o 
dernă.
ței și echilibrului real, ten
tația muzicalității și a pic
turalului, înclinația spre 
comentarea lirică a emo
țiilor născute din contactul 
cu obiectele culturale sînt 
numai semnele aparente 
ale unui clasicism pe care

poetul 11 prețuiește în sine, 
dar nu aspiră să-l realize
ze. Temperamental roman
tică, poezia sa se supune ri
gorilor gindirii moderne, 
condensînd în imagini vi-, 
guros personale prometeis- 
mul vizionar, stările de ne
liniște iscate mai cu sea
mă din cercetarea 
rii destinului uman 
ra timpului.

Originalitatea 
căutată nu atît In expresia 
exterioară, cit în imaginea 
deosebită a meditației. Poe-

realiză- 
pe sca-
trebuie

țin In brațe-acelați roșu 
soare, / și fulger care mă 
ridică / deasupra mea cu 
aripi tremurate / intr-o se
veră, grea identitate" 
(„CHIP"). De la acest 
„chip™ al creatorului, miș- 
cîndu-se pe verticala din
tre uman și demiurgic, e- 
mană întreaga sa poezie. 
Atracția umanului tinde 
să domine poezia din 
recentul volum, exprimînd 
printr-un gest esențial des
chiderea spre lumea din a- 
fară, regăsirea spațiului

CRONICA LITERARĂ

Vasile NICOLESCU:

„Secțiunea de aur

sinteză,
actual al poeziei lui 
Nicolescu, realizată 

concepție lirică mo- 
Sublinierea elegan-

tul și-a conturat în ulti
mele volume un spațiu li
ric predilect situat la inter
ferența naturilor antinomi
ce — foc și zăpadă — ele
mente cu valori simbolice. 
Expansiv și vizionar prin 
natură, cerebral și confesiv 
prin cultură, prin arta poe
tică modelatoare și ordona
toare, Vasile Nicolescu a 
ajuns într-o formulă pro
prie la o poezie integrată 
organic marilor simboluri.

Unul dintre acestea, pro
babil simbolul central, con
centrează conflictul drama
tic al creației dintre natură 
și aspirație, conflictul trăit 
de un Hyperion astral a- 
tras de pasta grea a lutu
lui : „Cu prețul de-a ră- 
mine Moar cenușă / steaua 
se-nclină-n rădăcina ier
bii, / umilă in lumina ju
căușă / ce-o sfarmă-n rouă 
ciutele și cerbii", dar ne
strămutat în identitatea sa: 
„Cu prețul de-a rămine 
doar uitare, / vitraliu stins 
in ochi de rindunică l eu

concret al universului teres
tru : „Mireasmă a pămintu- 
lui meu dulce / mă urmă
rești ca umbra, ca lumina. / 
Tu cimp magnetic al iubirii / 
brăzdindu-mi cu minuni 
grădina / / Tu neuitare-n 
foșnete-nflorind / ca pe-o 
pădure in adine mă scu
turi / imbrățișind străve- 
chile-oseminte, / singele 
scurs, cumplitele săru
turi I I Tu cuib fi chivot 
de argint al zilei, / tu nimb 
al griului albind pămin- 
tul, / mă-ntorc in măreția 
reculeasă a trestiei ce taie 
vintul. // Tu rocă-a Vir- 
fului cu Dor ți vulturi, / 
voi străvezimi cu pleoape 
de brindușe / mă-ntorc in 
mușchiul veșniciei voastre / 
ca iezerii-n pietroasele 
culcuțe. / / Deșert de ce
țuri, valuri las în urmă. / 
Sufletul meu se-ntoarce 
dintre nori, / virtej de 
frunze-n poarta amintirii, / 
iureș de fluturi peste-un 
cimp de flori" („ÎNTOAR
CEREA"). Un întreg ciclu,

„CEAS DE BALADA", am
plifică mișcarea intimă a 
lirismului pe căile atît de 
expresive ale cîntecului de 
vibrantă dăruire civică, 
mărturie delicată a privirii 
în adîncurile iubirii de ța
ră : „Tu ceas de jertfă, lu
nă de baladă, / Tu vijelie, 
tunet și tornadă, / Atit de 
tinăr și frumos și tandru / 
Multiplicat in florile de 
leandru. 11 Tu adiere au
rind in frunze, / Tu ceas- 
cutremur înflorind pe bu
ze, / Fintină albă-ntr-o o- 
glindă-albastră, / Tu zbor 
de aur, anotimp fereastră. I 
/ Tu ceas de raze luminind 
in august I / întinerit cu 
sufletul lui Faust / Mi-e 
sufletul acum, un ochi de 
mare / Un Virf de Om ce-n 
veșnicii răsare" („CEAS 
DE BALADA"). Amplitu
dinea sentimentului cuprin
să în intensitatea participă
rii este comunicată de ver
sul scurt în reluări retorice 
dezvoltate gradual : „De-a- 
titea ori intr-o secundă } 
mă-ntorn spre tine tulbu
rat : / ești vatră, prund șl 
cer și undă, / munte de pă
sări luminat. I I De mii de 
ori într-o secundă / Spre 
tine cintecul mi-ntorn, / și 
in iubirea ta afundă / braz
dă albastră mă răstorn" 
(„BRAZDA ALBASTRA").

Desenul fin al confesiunii 
lirice, mișcarea grațioasă și 
fluiditatea versurilor evi
dențiază în delicatul peisaj 
al poeziei sale preocu
parea de a cuprinde 
mișcarea umană în iposta
zele ei superior împlini
te. Din „rugul fumegînd™ 
al unui chip „bîntuit™ de 
nenumărate întrebări se 
înalță vie poezia : „Tu ră- 
sai fluidă ca osul căprioa
rei / cînd lunecă prin sihle 
părelnic și se miră, / și chi
pul meu ia chipul luceafă
rului tainic / și inima mea 
zboară ca-n vis pasărea li
ră". Tot mai accentuat de 
la un volum la altul, lirica 
poetului Vasile Nicolescu 
închide în sfera ei și poar
tă In spirala evolutivă sem
nele unei personalități crea
toare de reală originalitate.

EmH VASILESCII

Magistratura nobilă,
responsabilă a criticii de artă
(Urmare din pag. I)

consonanță cu interesele diferitelor 
perioade. Interpretarea marxistă a 
criticii și istoriei literare susține 
limpede această metodologie. în
treaga problemă a moștenirii lite
rare se reazimă, în fond, pe consi
derația față de operă, ceea ce nu 
exclude deloc accentuarea prin cri
tică a sensurilor care interesează 
lumea contemporană.

Respectarea valorilor originale 
Înseamnă, cu un alt termen, atît 
de uzitat, prima formă a conceptu
lui de obiectivitate, în accepțiunea 
criticii tradiționale mai suscitate : 
supunerea la obiect. Dar preocupa
rea s-a extins mai departe la ati
tudinea etică a „nepărtinirii™, de 
care vorbea, de pildă, Kogălnicea- 
nu însuși ca de „o nevoie, fără a 
lua sama la persoana și starea au
torilor™. Tradiția criticii românești 
s-a dezvoltat în această direcție și 
prin Ibrăileanu. S-a tins chiar către 
apropierea de obiectivitatea „omu
lui de știință™.

Astfel de observații ca respecta
rea operei și stăruitoarea sete de 
obiectivitate se cer aplicate și azi, 
ori de cite ori excesele stilistice 
sau ravagiile personalismului le 
reclamă.

După cum se știe, o altă prescrip
ție a criticii constă în definirea pe 
cit cu putință a originalității scrii
torului sau a operei respective. Și 
în această privință tradiția criticii 
noastre e grăitoare, din veacul tre
cut și pînă azi, de la Gherea pînă 
la Ibrăileanu și Lovinescu, cel care 
vorbea de greutatea de a surprinde 
„sunetul unic al operei™, esența ei 
ideologică și muzicală, totalitatea 
sintetică a sensurilor care o com-

pun. Pentru a determina însă (cel 
puțin aproximativ) această origina
litate, critica trebuie să utilizeze 
procedeul comparativ, să se refere 
la celelalte opere ale scriitorului, la 
stilul lui ideologic și artistic gene
ral, la istoria speciei literare res
pective etc.

Nu credem că s-ar putea cita prea 
mulți critici care să-și desfășoare 
cronicile sau recenziile în această 
direcție. Firește, nu poate fi vorba, 
după cum se afirmă, de o „critică 
totală™ și amănunțită, ci doar de o 
schiță care integrează într-un an
samblu operele unui scriitor. E, de 
fapt, un procedeu dialectic, care se 
opune celui metafizic, al tratării 
operei în sine. Mai există apoi încă 
o tendință a criticii actuale care ne
cesită dezbateri amănunțite. N» 
referim anume la critica parțială, 
care apare sub formă de „margi
nalii™, de „aproximații™, de „comen
tarii™. de „breviarii™ etc. Firește 
astfel de preocupări pot fi intere
sante, distractive uneori, chiar sa
vuroase, dar nu de la ele putem 
aștepta lămurirea și valorificarea 
serioasă a operei. Discutarea unei 
lucrări pe felii, pe aspecte izolate 
impietează asupra structurii operei 
și îi creează o receptare îngustă și 
inadecvată. Este cazul acelor cri
tici ce stăruie asupra detaliilor, a- 
supra unor date minuscule, asupra 
unor particularități bizare, care nu 
ajută la difuziunea publică a ope
rei în sensul ei fundamental. Fi
rește, valoarea unei lucrări trebuie 
analizată plecînd de la intuiția lă
untrică a scriitorului și pînă la des
fășurarea concretă a operei. Ne în- 
timpină însă, din păcate, uneori o 
tendință de caracterizare sentenți-

oasă, chiar apodictică, prin care 
criticul afirmă cu tărie și gravitate 
opinia sa ca pe singura valabilă. 
Este un fel de magister dixit, in
divid care crede că se poate rezema 
pe o autoritate ce n-o posedă de 
fapt. Dar tradiția criticii noastre 
s-a dezvoltat într-o altă direcție. 
Alecu Russo însuși cerea „dovezi", 
iar — mult mai tîrziu — Călinescu 
scria : „A urinări numai adevărul 
și a-l dovedi — aceasta e obiecti
vitatea™.

Se ridică însă unele dificultăți cu 
privire la acțiunea publică a cri
ticii, la finalitatea ei socială, care 
nu poate avea nimic comun cu 
vreun „statut autonom al criticii™ 
sau cu acea concepție a criticii con
siderată ca „arta de a admira". Șl 
aici, tradiția criticii noastre a fost 
alta. S-a vorbit (încă din secolul 
trecut I) mereu de caracterul infor
mativ, instructiv al literaturii și 
criticii. Cititorii vor să știe care e 
cuprinsul și sensul operei, ce inte
rese poate trezi. Nu e 
rezuma anost, ci de a 
ample și cuprinzătoare, 
cesare. Dar desigur nu
orice informare nesemnificativă, ci 
de construcția de idei morale, po
litice și estetice pe care opera le 
vehiculează de obicei. Acestea tre
buie comentate în primul rînd.

Misiunea criticului se întregește 
prin contribuția lui de seamă la 
formarea gustului public, la menți
nerea unui nivel Înalt, la combate
rea decăderilor vulgare, Ia 
rarea persiflării frivole ețc. 
și atîtea domenii în care 
noastră trebuie să-și spună
tul cu mai multă fermitate ideolo
gică și suplețe estetică.

vorba de a 
trasa linii 
absolut ne- 
e vorba de

înlătu-
Atitea 
critica 
cuvîn-

cinema
• Proprietarii: SCALA — 9,13;
11,SO; 13,45; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Dincolo de nisipuri : CAPITOL

..................... 14; 16,15; 18,30;

• Joe Kidd : URA — 15,30; 1«; 
20,15, ARTA — 15.30: 18; 20,15.
• Aventura Iui Darwin : FLA
MURA — »; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
Îl Din viața unui pierde-varâ :
NFRAȚIREA INTRE POPOARE 

— 18; 20.
• Luna furioasă : COTROCENI — 
15,30; 10; 20,16.
• Judo : MOȘILOR 
13,30; 15,45; 1»; 20.
• Fantoma iul Barbă Neagră : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• O floare și doi grădinari : AU
RORA — 9; 12,15; 16; 19,30.

— 9; 11,15;

— 9,30; 11,45;
20.45.
• Oamenii de 
LUMINA — 16;
• Program de 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11;
12.30.
• Trimestrul V : DOINA — 14; 
16; 18.
• Idiotul : DOINA — 20.
• Cidul : PATRIA — 9; 12,45;
18,30; 20,15.
• Misterioasa prăbușire : GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VOLGA — 10; 12,45; 15,15; 
17,45; 20,15, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Chemarea străbunilor : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Trecătoarele iubiri : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 ; 20,30.
• Capcana : FLOREASCA ~
15.30; 18; 20,15, FERENTARI — 
15.30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Brok — 14,30 ; Cine ia dragos
tea !n serios — 16,30, Vecinul — 
18,45; 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union). e
• Aurul negru din Oklahoma :
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21.
• Dosare de mult uitate : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Semurg, pasărea fericirii : RA
HOVA — 18; 20.
• Cojocelul fermecat : RAHOVA
— 14; 16.
• Coloana de la miezul nopții : 
VITAN — 15,30; 10; 20,15.
• Insula misterioasă : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, FLACARA — »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nu trișa, dragă : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.

pe „Flamingo" :
18,30; 20,45. 
desene animate

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu™ (la Ateneul român — 
sala Studio) : Ciclul după-amiezi- 
le muzicale ale tineretului — Re
cital de pian susținut de Iosif 
Ioan Prunner ; Recital de violon
cel susținut de Șerban Niclilfor, 
la plan Elena Cosma — 20.
• Opera română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• A.R.I.A. prezintă (In sala an
samblului „Rapsodia română™) : 
Spectacol extraordinar susținut de 
Ansamblul folcloric „Dajti™ (R.P. 
Albania) — 20.
• Teatrul Național (Sala Mare) ț 
Becket — 19,30, (sala Comedia) : 
Prizonierul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra™ (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Pygmalion — 20, (sala 
din str. Alex. Sahia) : A douăspre
zecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara™ (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Gluleștl : Simbătă la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă™ t Omul 
Invizibil — 16.
• Teatrul „Țăndărică™ (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 15.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase™ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vino să ne vezi diseară — 
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu™ : Siciliana —19,30.
• Circul „Buțurești™ : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in unele țări arabe

Mm remarcabila la o pace 
DREAPTA IN ORIENÎIIl APROPIAT

Strălucită manifestare a politicii 
externe dinamice și profund prin
cipiale a României socialiste, în- 
scriindu-se In șirul acțiunilor poli
tice internaționale de anvergură ale 
țării noastre, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Libia, Liban, 
Siria și Irak a pus din nou în evi
dentă fermitatea și consecvența cu 
care partidul și statul nostru acțio
nează pentru promovarea destinde
rii în viata internațională, pentru 
normalizarea relațiilor și statorni
cirea unor raporturi noi între state, 
pentru stingerea focarelor de ten
siune și lichidarea conflictelor în 
conformitate cu normele de justi
ție și legalitate, cu interesele fun
damentale ale tuturor popoarelor.

Desfășurarea istoricei vizite efec
tuate de conducătorul partidului și 
statului nostru în cele patru țări 
arabe a prilejuit evidențierea pres
tigiului de care se bucură in lumea 
arabă România socialistă, politica 
ei constructivă și realistă privind 
Orientul Mijlociu.

După cum se știe, această zonă 
reprezintă una dintre zonele cele 
mai „fierbinți" ale globului, consti
tuind, în anii din urmă, inclusiv 
perioada cea mai recentă, arena u- 
nor conflicte armate ce au provo
cat mari suferințe, pierderi impor
tante umane și materiale popoare
lor din regiune, aducînd serioase 
primejdii pentru pacea și securita
tea mondială și determinînd îngri
jorarea legitimă a comunității in
ternaționale.

încă de la izbucnirea conflictu
lui, în urmă cu aproape șapte ani, 
România, pornind de la concepția 
că pacea este indivizibilă și că 
trăim într-o lume a interdependen
țelor, în care fiecare stat, indife
rent de mărimea și potențialul 
său. are nu numai dreptul, ci și 
datoria să contribuie la soluționa
rea problemelor majore ale omeni
rii, a adoptat o poziție activă, con
structivă față de situația din Orien
tul Mijlociu.

Interesul României pentru lichi
darea focarului de tensiune și con
flicte din Orientul Mijlociu — pie
dică serioasă în calea eforturilor 
de progres și dezvoltare a statelor 
din zonă — pentru statornicirea 
unui climat de liniște și pace este 
cu atît mai viu, cu cît țara noastră 
a nutrit întotdeauna și nutrește 
o profundă simpatie față de popoa
rele arabe, a urmărit cu sentimen
te de deplină solidaritate interna
tionalists lupta lor pentru con
solidarea independenței și suve
ranității naționale, împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru afirmarea 
aspirațiilor lor legitime de progres 
economic și social, acordindu-le 
sprijin pe diferite planuri. Totodată, 
ca țară europeană. România este, 
după cum se știe, intensprebcupatâ 
de edificarea pe continentul nostru a 
unei securități și cooperări traini
ce, iar înfăptuirea acestui țel pre
supune, in mod necesar, asigura
rea .unui climat de pace și destin
dere și în zonele învecinate, inclu
siv Orientul Mijlociu.

Reizbucnirea ostilităților mili
tare din octombrie 1973 a pro
dus o profundă îngrijorare în 
rîndurile opiniei publice din țara 
noastră — România pronupțîn- 
du-se cu hotărîre pentru imediata 
lor încetare și crearea condițiilor 
în vederea instaurării unei păci 
trainice și juste. Sint cunoscute in
tensa activitate politico-diplomati- 
că, multiplele acțiuni întreprinse de 
tara noastră, numeroasele de
mersuri și inițiative întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
inclusiv inițiativa privind dezanga
jarea și separarea forțelor militare 
ale părților aflate în conflict.

Acum, cu prilejul vizitei, S-a ve
rificat în mod strălucit realismul 
acestei poziții, s-a confirmat viabi
litatea și justețea liniilor directoa
re, fundamentale, stabilite de Con
gresul al X-lea și de Conferința 
Națională ale P.C.R., privind căile 
de soluționare a conflictului, înțe
legerea și simpatia pe care le în
trunește activitatea României în 
problema Orientului Mijlociu.

Căldura și ospitalitatea întreve
derilor oficiale, primirea entuzias
tă, vibrantele manifestări populare 
de la Tripoli, Beirut, Damasc sau 
Bagdad față de România socialistă, 
față de conducătorul ei sînt indiso
lubil legate de poziția clară, consec
ventă a țării noastre vizind soluțio
narea constructivă a problemei O- 
rientului Mijlociu. Conducători ai 
statelor vizitate, alți interlocutori ăi 
președintelui român, cercuri largi 
ale opiniei publice, presa din aces
te țări au ținut să releve contribu
ția adusă de România, să-și expri
me satisfacția și să aducă mulțu
miri pentru activitatea laborioasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru inițiativele sale îndreptate 
spre rezolvarea problemei Orien

„Desigur pentru a se ajunge la o soluție 
bună în Orientul Mijlociu trebuie unite eforturile 

< tuturor statelor care doresc ca realmente să se 
instaureze o pace dreaptă și trainică în această 
zonă. România dorește să acționeze și în viitor 
în această direcție! Apreciem că sînt condiții 
favorabile de a obține o pace dreaptă și trainică 
și trebuie să facem totul pentru a folosi 
aceste condiții".

NICOLAE CEAUȘESCU

tului Apropiat în conformitate cu 
interesele legitime ale popoarelor, 
cu normele legalității și justiției in
ternaționale. „Mulțumim în mod deo
sebit pentru poziția statului român 
prieten, care sprijină cauza dreaptă 
arabă" ; „Țările arabe au văzut în
totdeauna in România o națiune 
prietenă" — în aceste cuvinte și 
aprecieri, exprimate de personali
tăți arabe cu prilejul vizitei, își 
găsesc expresie poziții Împărtășite 
de cercuri din cele mai largi din 
lumea arabă.

Aprecieri asemănătoare la adre- 
»a politicii partidului și statului 
nostru au fost exprimate și cu pri
lejul întrevederii pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut-o la 
Beirut cu președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, Yasser Arafat. 
Acesta a dat o înaltă apreciere 
acțiunilor și inițiativelor întreprin
se de România, a adresat profunde 
mulțumiri secretarului general al 
Partidului Comunist Român pentru 
poziția și activitatea intensă des
fășurată în problema Orientului 
Mijlociu, evocînd cu satisfacție so
lidaritatea poporului român cu 
cauza palestineană și subliniind ro
lul deosebit pe care îl joacă Româ
nia in sprijinul afirmării aspira
țiilor poporului palestinean. Salu- 
tind prezența în Irak a secretaru
lui general al P.C.R., primul secre
tar al C.C. al P.C. Irakian, Aziz 
Mohamed, arăta că vizita în unele 
țări arabe constituie un aport de 
seamă la cauza unei păci drepte in 
această zonă.

Asemenea aprecieri, adăugîn- 
du-se - celor exprimate în anii an
teriori, cu prilejul vizitelor tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Egipt, 
Algeria, Sudan, Maroc, ca și cu 
al vizitelor făcute în România de 
șefii de stat ai Tunisiei și Iorda
niei, îndreptățesc să se afirme că 
poziția principială a României , in 
problema Orientului Mijlociu în
trunește adeziunea, respectul și 
aprobarea întregii lumi arabe, 
contribuind nemijlocit la continua 
dezvoltare a relațiilor româno- 
arabe.

Puternică manifestare a priete
niei româno-arabe, moment istoric 
în dezvoltarea relațiilor reciproce, 
cărora le-a deschis noi și fecunde 
perspective, vizita a prilejuit, tot
odată, reafirmarea poziției Româ
niei privind modalitățile de rezol
vare a situației conflictuale din 
Orientul Mijlociu — prin retrage
rea trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, prin crearea tuturor 
condițiilor necesare pentru ca fie
care popor din această zonă să aibă 
asigurate independența, suveranita
tea și integritatea teritorială, prin 
reglementarea problemei poporului 
palestinean, recunoscîndu-i-se drep
tul deplin de a hotărî asupra pro
priilor destine.

în același timp, cu prilejul vi
zitei au fost susținute un șir de 
idei și propuneri constructive de 
natură să deschidă o cale mai lar
gă și să faciliteze, să accelereze 
procesul normalizării situației,, să 
înlesnească statornicirea unei păci 
drepte.

Astfel, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat punctul de vedere al 
României, care, apreciind ca un 
prim pas, pozitiv, dezangajarea 
militară între R. A. Egipt și Israel, 
consideră necesar să se treacă la 
dezbaterea problemelor de fond, 
politice. A fost exprimată convin
gerea țării noastre asupra necesi
tății ca acordul egipteano-israelian 
să fie urmat de realizarea unei 
dezangajări între Siria și Israel, 
ceea ce ar însemna retragerea de 
îndată a Israelului din unele teri
torii ocupate în urma războiului 
din 1967, ca un prim pas în vede
rea creării condițiilor pentru elibe
rarea în cel mai scurt timp a teri
toriilor siriene ocupate.

O mare atenție a fost acordată, 
pe parcursul întregii vizite, proble

mei poporului palestinean — pro
blemă a cărei rezolvare corespun
zătoare constituie o componentă 
esențială pentru edificarea unei 
păci trainice în această parte a 
lumii. Referindu-se la problema 
palestineană și menționînd că re
vine, firește, poporului palestinean 
însuși să hotărască asupra organi
zării sale, în conformitate cu nă
zuințele naționale, conducătorul sta
tului nostru a expus părerea Româ
niei cu privire la necesitatea con
stituirii unui stat palestinean, pen
tru ca acest popor să poată duce o 
viață liberă și pentru înscăunarea 
unei păcj trainice în Orientul 
Apropiat.

Pronunțîndu-se eu claritate pen
tru realizarea unei soluții politice, 
prin tratative, țara noastră, prin 
glasul celui mai autorizat expo
nent, a subliniat, totodată, premise 
de cea mai mare însemnătate 
pentru desfășurarea rodnică a ne
gocierilor de la Geneva. Așa 
cum a relevat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea instaurării 
unei astfel da păci este necesară 
participarea la conferința de la 
Geneva a tuturor țărilor implicate 
în conflict, a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ; ar 
fi ițtilă participarea și a altor state 
dirqct interesate, inclusiv din Eu
ropa și Africa ; totodată, ar fi de 
dorit ca O.N.U. să joace un rol 
mai activ în soluționarea acestei 
problerrfe și, în general, a altor 
probleme majore ale lumii contem
porane.

Evident, calea soluționării com
plexelor probleme rezultate în 
urma conflictului din Orientul Mij
lociu nu este lipsită de dificultăți. 
Dar faptele atestă că, atunci cînd 
se dă dovadă de realism politic 
și spirit, constructiv, de bunăvoință, 
aceste dificultăți pot fi depășite. 
Realitățile istorice,’ vi'ățâ . îh’săși de
monstrează că securitatea popoare
lor din această zonă a lumii, secu
ritatea internațională, în general, nu 
rezidă în înarmări, în anexiuni te
ritoriale — care reprezintă surse 
ale primejdiei de război, perpetuea
ză încordarea și generează stări 
conflictuale și conflicte — ci în 
statornicirea unor relații de încre
dere și bună vecinătate, de natură 
să asigure fiecărui stat din 
regiune dreptul la existență li
beră și independentă, în con
dițiile respectării suveranității na
ționale și integrității teritoriale. 
Numai In acest fel Orientul Mijlo
ciu șe poate transforma dintr-un 
focar primejdios de tensiune și 
ostilități militare într-o zonă a li
niștii, încrederii și conlucrării paș
nice, în care toate popoarele să-și 
poată consacra eforturile și ener
giile, resursele lor naționale, operei 
de construcție, dezvoltării civiliza
ției materiale și spirituale.

Act de o excepțională însemnă
tate a politicii externe a României 
socialiste, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țări ale Orientului 
Apropiat reprezintă un exemplu 
grăitor al modului cum târg noas
tră, conducătorul partidului și sta
tului nostru acționează în direcția 
soluționării problemelor majore cu 
care e confruntată contemporanei- 

' tatea. Așa cum se subliniază în 
Hotărîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. „vizita s-a înscris 
ca o contribuție a României socia
liste la rezolvarea politică a con
flictului din Orientul Mijlociu, la 
găsirea unor soluții realiste în con
cordanță cu interesele popoarelor 
din această zonă, ale păcii și des
tinderii internaționale'.1. în această 
apreciere iși găsește confirmare de 
netăgăduit justețea poziției con
structive, internaționaliste a Româ
niei în soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat, poziție ce întru
nește, ca de altfel intreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, adeziunea unanimă 
a întregului popor român, bucU- 
rîndu-se de o largă audiență și de 
un înalt prestigiu internațional.

UNANIMĂ APROBARE
Mesaje adresate C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Opinia publică din țara noastră 
salută cu deosebită satisfacție re
zultatele vizitei întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Li
bia, Liban, Siria și Irak. în tele
gramele pe care continuă să Ie a- 
dreseze Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, secreta
rului general al partidului, oamenii 
muncii de la orașe și sate își ex
primă în unanimitate sentimentele 
de bucurie, de satisfacție și mîn- 
drie patriotică pentru strălucitul 
mesaj de solidaritate, prietenie și 
pace, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a purtat și de această 
dată în lume.

Exprimînd totala adeziune față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, oame
nii muncii din întreprinderi, de pe 
ogoare și din instituții, întregul 
nostru popor se angajează să-și 
consacre energia și 
muncă înfăptuirii cu 
rîrilor adoptate de 
X-lea și Conferința 
partidului, de a contribui tot 
activ la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Au mai trimis telegrame : Ministe
rul Industriei Metalurgice, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele, Ministerul Industriei U- 
șoare, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Mi
nisterul Finanțelor și Ministerul Să
nătății, Direcția Centrală de Statls-

capacitatea de 
succes a hotă- 
Congresul al 
Națională ale 

mai

tică și Banca Română de Comerț 
Exterior. Alte telegrame au fost a- 
dresate de Comitetul municipal Bu
zău al P.C.R., Comitetul municipal 
P.C.R. și Consiliul popular al mu
nicipiului Botoșani, Comitetul muni
cipal de partid Constanța, Comitetul 
municipal Suceava al P.C.R., Comi
tetul orășenesc Curtea de Argeș al 
P.C.R., Comitetul orășenesc Medgi
dia al P.C.R., Comitetul orășenesc 
Moinești al P.C.R., Comitetul de 
partid al sectorului 2 din munici
piul București, Comitetul orășenesc 
Rm. Sărat al P.C.R., Consiliul Na
țional al Femeilor, Comitetul jude
țean Suceava al Uniunii Tineretului 
Comunist. Emoționante telegrame 
au fost primite din partea Uniunii 
artiștilor plastici, Uniunii arhitec- 
ților, Uniunii Societăților de Știin
țe Medicale, Asociației juriștilor, 
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, Asociației cineaștilor, pre
cum și din partea colectivelor Cen
tralei industriale de celuloză și hîr- 
tie Brăila, Combinatului petrochi
mic Borzești, Combinatului chimic 
Tirnăveni, întreprinderii de osii și 
boghiuri-Balș. Șantierului naval 
Constanța, întreprinderii de postav- 
Buhuși, întreprinderii de prelucra
re a lemnului din Reghin, perso
nalului Comandamentului servicii
lor armatei, a Școlii militare de 
ofițeri activi de transmisiuni din 
Sibiu și lucrătorilor din cadrul Ad
ministrației de stat Loto-Prono- 
sport etc. ■

♦

Cronica zilei
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
demooratice din România, marți a 
fost deschisă expoziția documentară 
de fotografii „10 ani de la publicarea 
tezelor cu privire la problemele ru
rale socialiste ale R.P.D. Coreene".

Exponatele prezintă o imagine cu
prinzătoare a marilor succese obți
nute de oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană în dezvoltarea socialistă a 
agriculturii, profundele transformări 
survenite în viața social-economică 
a satelor. Sînt redate aspecte reve
latoare privind procesul de moderni
zare a agriculturii, vastul program 
de irigare și electrificare, efortul în
tregului popor, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, de a trans
pune în viață prevederile tezelor ru
rale adoptate in februarie 1964.

La vernisaj au participat Ion 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, ~ 
de șef 
Andrei 
tufului 
rale cu 
directorul muzeului, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, activiști de partid și do stat, 
un numeros public. *■- -

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cu această ocazie, Titus Popescu, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, și Iang Miăng Sul, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P.D. Co
reene la București, au rostit scurte 
cuvîntări.

Constantin Potîngă, adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Vela, vicepreședinte al Insti- 
român pentru relațiile cultu- 
străinătatea, Nicolae Cloroiu,

în perioada 21—26 februarie ne-a 
vizitat tara, la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
scriitoarea Malak Abd el-Aziz, mem
bră a Secretariatului Comitetului 
Păcii din Egipt, membră a Consiliu
lui Mondial al Păcii.

Oaspetele a avut convorbiri cu 
conducerea Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, a fost primit 
la Uniunea scriitorilor și la Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a vizitat obiective 
social-culturale din București și ju
dețul Prahova.

Marțl după-amiază a avut loc în 
saloanele Muzeului de artă din Cluj 
vernisajul expoziției retrospective a 
pictorului Ion Sima, artist emerit, or
ganizată cu prilejul împlinirii a 75 
de ani de la nașterea sa. Sînț expuse 
131 de lucrări, flori, peisaje și por
trete, creații reprezentative ale aces
tui valoros colorist transilvănean.

(Agerpres)

• vremea
Ieri In țară ; Cerul a fosț variabil, 

mal mult acoperit in sudul șl estul 
țării. Au căzut ninsori locale tn jumă
tatea de nord a Moldovei, vestul Mun
teniei și zona Munților Bucegl și, izo
late, In sudul Moldovei, Dobrogea șl 
estul Bărăganului. în Oltenia, precipi
tațiile au fost, mai ales, sub formă de 
ninsoare. Pe alocuri, In Banat, s-a sem- 

«ubcarpa- 
Vînțul a

nalat burniță, iar in zona 
tică din sudul țării, polei. __ __  _
prezentat intensificări locale în Moldo
va, Bărăgan și Dobrogea.

a secretarului federal pentru 
economie al R.S. F. Iugoslavia

Marți a sosit în Capitală tovarășul 
Bojidar Dimitrievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, •secretar federal 
pentru economie.

în cursul zilei, oaspetele a avut 
convorbiri cu tovarășii loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, și Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, cu 
specialiști ai celor două ministere, 
privind acțiunile de colaborare și 
cooperare în domeniul construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii și electro
nicii.

Cu acest prilej au foșt examinate 
noi posibilități pentru creșterea 
schimburilor bilaterale, dezvoltarea 
în continuare a unor acțiuni de co
operare în domeniul echipamentelor 
energetice, mijloacelor de transport, 
producției de tractoare, mașini-unel
te, electrotehnică și bunuri de con- 
,șum.

(Agerpres)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am primit cu plăcere apreciatul mesaj al Excelenței Voastre în care 

ne adresați felicitări cu prilejul Zilei naționale a Kuweitului. Adresîn- 
du-vă, la rîndul meu, expresia sentimentelor noastre cordiale, împăr
tășesc convingerea Dumneavoastră că relațiile de prietenie dintre țările 
noastre vor deveni și mai strînse pe viitor.

Cu cele mai bune urări,
SABAH AL-SALEM AL-SABAH

Emirul Kuweitului

întoarcerea de la Cairo
a delegației P. C. R

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Uniunii Socialiste Arabe, a făcut o 
vizită de prietenie in Republica Ara
bă Egipt, s-a înapoiat, marți seara, in 
Capitală.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și Pe
tre Constantin, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întâmpinată de tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem-

bru al C.C. al P.C.R., Nicolae Con-i 
stantin, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost prezent Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

★
La plecare, pe aeroportul din Cairo, 

delegația a fost condusă de Ibrahim 
Shukry, secretar al C.C. al U.S.A., 
Abou Zeid, secretar al Comitetului 
U.S.A, al orașului Cairo, precum și 
de alți activiști ai Uniunii Socialiste 
Arabe. Au fost, de asemenea, prezenți 
Petru Burlacu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Cairo, 
precum și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
O delegație a Societății de Cruce 

Roșie din R. P. Bulgaria, condusă de 
dr. Kiril Ignatov, președintele so
cietății, a făcut o vizită în țara 
noastră între 22 și 26 februarie.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația bulgară a avut convorbiri 
cu conducerea Crucii Roșii române, 
în cadrul cărora s-a făcut un schimb 
de informații cu privire la activita-

tea celor două societăți de Crttc® 
Roșie, a vizitat întreprinderi indus
triale și instituții sociale din Capi
tală și județul Argeș.

Delegația Crucii Roșii bulgare • 
fost primită de tovarășul Mihai 
Gere, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist

SEMNAREA PROTOCOLULUI COMERCIAL PE
DINTRE ROMÂNIA Șl UNIUNEA ECONOMICĂ
în conformitate cu acordul comer

cial pe termen lung dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Eco
nomică Benelux, marți a fost sem
nat la București protocolul privind 
schimburile comerciale reciproce pe 
1974.

Se prevede ca în acest an schim
burile de mărfuri cu țările membre 
ale Benelux să crească cu circa 60 
la sută comparativ cu 1973. Potrivit 
documentului, România va livra pro
duse ale industriilor construcțiilor de 
mașini, chimice, alimentare etc. și va 
importa instalații, materii prime pen
tru industriile chimică, ușoară, ali
mentară etc.

Protocolul 
tea română, 
adjunct al

a fost semnat, din par- 
de Constantin Stanciu, 
ministrului comerțului 

exterior, iar din partea țărilor Uniu- 
ș ■' ■ ■ -

Cu prilejul aniversării Direcției generale 
a rezervelor

Zilele acestea a fost sărbătorită 
împlinirea a 25 de ani de la înfiin
țarea Direcției generale a rezerve
lor de stat.

Participanții la adunarea festivă, 
organizată cu acest prilej, au adre
sat Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă, în care se 
scrie :

* Urmînd neabătut linia politică și 
economică trasată de Partidul Comu
nist Român și luptînd cu abnegație 
pentru transpunerea acesteia în viață, 
activitatea depusă de către lucrătorii 
din administrația centrală și unitățile 
subordonate Direcției generale a re
zervelor de stat a dus la realizarea 
an de an a tuturor sarcinilor privind 
constituirea rezervelor de stat, asigu
rarea integrității cantitative și calita
tive a acestora.

Animați de dorința fermă de a-șl 
aduce contribuția la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
lucrătorii direcției, conștienți de sar
cinile ce le revin în contextul acti-

In București : Cerul a tost variabil, 
mal mult acoperit. Spre seară a început 
să ningă. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de plus 5 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28 
februarie, 1 și 2 martie. In țară : Cerul 
va fi variabil, cu înnorâri mai accen
tuate In sud-vestul țării, unde se vor 
semnala precipitații Izolate. Vînt mo
derat. Temperatura în creștere ușoară 
Ia sfîrșlțul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
mal coborîte în depresiuni șl nordul 
Moldovei în primele zile, iar maximele 
între minus 3 și pluș 7 grade. In Bucu
rești : Cer temporar noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt moderat. 
Temperatura tn scădere ușoară la În
ceput, apoi în creștere.

Român.
(Agerpres)

1974
BENELUX

nii Economice Benelux, de Jacques 
Graeffe, ambasadorul Belgiei la 
București, și H. Princen, însărcinat cu 
afaceri ad'-interim al Olandei la 
București. (Agerpres)

j Ce noutăți oferă! 
! cumpărătorilor i 
j MEȘTEȘUGARII ț 
J DIN ALBA IULIA , '

stat
vității economîco-sociale din țara 
noastră, se angajează ca, dînd dovadă 
de înaltă responsabilitate și devota
ment, să depună toate eforturile, în
treaga lor capacitate și energie pentru 
realizarea în condiții exemplare a 
tuturor sarcinilor ce le sînt trasate 
de conducerea superioară a partidului 
și statului.

încredințăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți lucrătorii 
din sistemul rezervelor de stat vor 
canaliza toate forțele pentru a întîm- 
pina cu succese remarcabile cele două 
mari evenimente din viața partidului, 
statului și poporului nostru, a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și al 
XI-lea Congres al partidului.

în numele consiliului de conducere 
al Direcției generale a rezervelor de 
stat, telegrama este semnată de 
Gheorghe Apostol, director general, 
Cosțică Bădițoiu, secretarul biroului 
organizației de partid, și Ana Bogă
tan, președintele comitetului sindica
tului. (Agerpres)

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 24 FEBRUARIE 1974

CATEGORIA I : (12 rezultate) 6,35
variante a 11 633

CATEGORIA
109,05 variante

a
a

lei.

Il-a ; (11 rezultate)
813 lei.

a III-a: (10 rezul-CATEGORIA
tate) 876,20 variante a 152 lei.
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ALBA IULIA ' (Cdfesponden-’ 
tul „Scinteii", Ștefan Dinică). 
In atelierele de producție ale 
cooperației meșteșugărești din 
județul Alba se asimilează noi 
produse destinate fondului pie
ței. Astfel, la cooperativa „Meș
teșugarul" din Teiuș a început 
fabricația unui nou tip de mo- 

cu specific local și a unui 
tip de masă pentru televi- 
De asemenea, la 
meșteșugărească 
din Alba Iulia, 

------ ,4 pentru

bilă 
nou 
zor. 
tiva 
sul" . ........
specializată 
confecții, încălțăminte 
chinărie, s-au asimilat 11 mo
dele noi de confecții și 6 arti
cole de tricotaje pentru copii. 
Este de remarcat faptul că pen
tru apropiatul sezon de primă- 
vară-vară s-au introdus în fa
bricația de serie, la cooperati
vele meșteșugărești din județ, 
modele noi de încălțăminte din 
piele și înlocuitori, precum și 
articole de marochinărie.

coopera- 
„Progre- 

unitate 
ramura 

și maro-

INDUSTRIA LOCALA 
HUNEDOREANĂ

DEVA (Corespondentul ,,Scîn- 
țeii", 8. Ionescu). — în unitățile 
întreprinderii județene de in
dustrie locală Hunedoara se des
fășoară o însuflețită întrecere 
pentru diversificarea produselor 
și îmbunătățirea continuă a ca
lității acestora, Fabrica din ora
șul Brad, de exemplu, de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent, a livrat suplimentar, la 
fondul pieței, 15 garnituri mobi
lă de diverse tipuri, 50 tone te- 
rasit (pentru tencuieli exterioa
re), 56 000 cărămizi, 112 tone 
cioplitură de piatră, 45 mc pre
fabricate din beton și 25 tone 
confecții metalice. în același 
timp, cadrele de specialitate de 
aici, se preocupă de asimilarea 
unor noi produse, între care ca
merele combinate și bibliotecile 
„Mirela",
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VOLEI

Turneul de la Iași 
al campionatului feminin

început luni, cu două meciuri-ma- 
raton, al căror deznodămînt a fost 
foarte aproape de a constitui verita
bile surprize, primul turneu al cam
pionatului feminin de volei (pentru 
locurile 1—6) a continuat ieri în 
moderna sală a sporturilor din Iași, 
în tribune, din nou un public nume
ros și entuziast, sperind intr-un nou 
succes al echipei favorite — Penici
lina — care debutase cu o victorie, 
scontată, de altfel, în fața formației 
C.S.M. Sibiu (3—1). Acum, Penici
lina avea o misiune incomparabil mai 
dificilă, căci se intîlnea, într-un ade
vărat derbi al campionatului, cu de
ținătoarele titlului, dinamovisțele 
bucureștene. Ieșencele au cîștigat cu 
3—2, dar cît de greu, o arată evolu
ția scorurilor pe seturi : 15—13, 
15—10, 12—15, 5—15, 15—4.

Programul zilei de ieri avea să fie 
inaugurat de meciul Rapid — C.S.M.

Sibiu. Evident, cu o experiență mai 
mare, rapidistele intrau în luptă cu 
un plus de speranțe la victorie. Si- 
biencele au încercat să opună o oare
care rezistentă, dar n-au putut evita 
înfrîngerea. Rapid a cîștigat în trei 
seturi : 15—7, 16—14, 15—10. în con
tinuare, s-au întrecut echipele Con
structorul și Farul, ambele, cum se 
știe, învinse în seara precedentă 
după cinci seturi de mare luptă. 
Victoria a revenit echipei Construc
torul, cu 3—1. Rezultatul constituie, 
desigur, o surpriză, cunoscută fiind 
valoarea de ansamblu a formației 
constănțene, ca și veleitățile voleiba- 
listice ale multora dintre sportivele 
de pe litoral. Farul și-a adjudecat 
doar primul set (cu 15—7), pentru ca 
apoi Constructorul să se impună 
decisiv, cîștigînd următoarele trei se
turi : 15—13, 16—14, 15—10.

MÎINE, ÎN R. D. GERMANĂ ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ÎNCEPE CAMPIONATUL MONDIAL 

DE HANDBAL MASCULIN
Ne aflăm în ajunul începerii tur

neului final al celei de-a 8-a ediții 
a Campionatului mondial masculin 
de handbal în șapte. „Cap de afiș" al 
acestui început de sezon sportiv, 
marea competiție se deschide mîine, 
28 februarie, și va continua pînă la 
10 martie în marile săli de sport din 
Berlin, Karl Marx-Stadt, Schwerin, 
Dessau, Magdeburg, Halle, Erfurt, 
Wismar, Rostock, Gera și Brandem
burg. Prima ediție, desfășurată în 
anul 1938, a fost cîștigată de echipa 
Germaniei, următoarele două (în 1954 
și 1958) au revenit selecționatei Sue
diei. De două ori consecutiv (în 1961, 
la Dortmund, și în 1964, la Praga) 
titlul suprem a fost cucerit de selec
ționata României. în 1967 pe locul 
întîi s-a situat reprezentativa Ceho
slovaciei, pentru ca în 1970, la Paris, 
echipa României să recîștige titlul,

fiind singura formație care și-a ad
judecat de trei ori trofeul suprem.

Cele 16 finaliste au fost îm
părțite în patru grupe, după cum 
urmează : Grupa A : Cehoslovacia, 
R. F. Germania, Danemarca, Islanda ; 
Grupa B : România, Suedia, Polonia, 
Spania ; Grupa C : R. D. Germană, 
U.R.S.S., S.U.A., Japonia ; Grupa 
D : Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, 
Algeria. Din fiecare grupă, primele 
două clasate se califică pentru gru
pele semifinale. Meciurile din cadrul 
grupelor preliminare vor avea loc în 
•zilele de 28 februarie, 1 martie și 
3 martie. Semifinalele se vor disputa 
la 5 martie, iar finala și meciul pen
tru locurile 3—4 la 10 martie. Echipa 
României va susține primul meci 
joi, la Schwerin (ora 18,30), cu Polo
nia, la 1 martie (ora 18,30), va juca 
la Rostock cu Spania, iar la 3 mar

tie, (ora 18) din nou la Schwerin, 
cu Suedia, Aceste trei meciuri vor fi 
transmise în direct la televiziune.

Lotul care ne va reprezenta la 
campionatul din R. D. Germană 
cuprinde șapte din jucătorii forma
ției cîștigătoare a titlului mondial în 
anul 1970. Aceștia sînt : Cristian 
Gațu, Ștefan Birtalan, Corneliu 
Penu, Ghiță Licu, Ștefan Orban, Ro
land Gunnesch și Gavril Kicsid. Ală
turi de ei își vor tace debutul la 
„mondiale" numeroși jucători tineri, 
între care Radu Voina, Adrian 
Cosma, Dan Marin. Cu toții sint 
animați de dorința de a lupta cu 
toată ardoarea pentru ca handbalul 
românesc să se mențină în rîndul ce
lor mai bune formații din lume.

(Agerpres)

FOTBAL. — Cea de-a 26-a ediție 
a tradiționalului turneu internațional 
de fotbal de la Viareggio (rezervat 
echipelor de juniori și tineret), a 
fost cîștigat de echipa Fiorentina, În
vingătoare cu 2—1 (1—1) în finala 
susținută cu formația Lazio Roma.

• Echipa de fotbal Steaua s-a în
tors în Capitală, după turneul între
prins în Iran. Bilanțul fotbaliștilor 
români : două victorii, două meciuri 
egale și o înfrîngere. In ultima par
tidă, susținută la Abadan, in com
pania echipei locale, Steaua a obți
nut victoria cu 2—1.

• Peste 70 000 de speetatori au 
urmărit marți la Roma meciul inter
național amical de fotbal dintre echi
pele Italiei și R. F. Germania. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 0—0.
• Marți după-amiază, în cadrul 

turneului internațional de tenis 
(W.C.T.), care ară loc pe teren aco
perit la Barcelona, Ion Țiriac (Româ
nia) l-a învins cu 6—4, 6—0 pe spa
niolul Guerrero. Tom Edlefsen

(S.U.A.) a dispus cu 6—1, 7—8 de 
englezul Cox.

BIATLON. în apropierea orașului 
Minsk au început ieri campionatele 
mondiale de biatlon. Proba de 15 km. 
rezervată juniorilor, a fost cîștigată 
de sovieticul Serghel Hokulia crono
metrat în 58’06”35/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat K. Kuntola 
(Finlanda) — 59’04”36/100 și S. Ve- 
lolipeschi (U.R.S.S.) — 59’05'T5/100.

HOCHEI PE GHEAȚA. - în lo
calitatea elvețiană Zug s-a disputat 
partida revanșă dintre selecționatele 
Elveției și R. F. Germania. Hocheiș- 
tii vest-germani au terminat învin
gători cu 5—1 (1—0, 3—0, 1—1). în 
primul joc, desfășurat la Geneva, El
veția a cîștigat cu 4—3.

ȘAH. — La Kislovodsk, în turneul 
<Je baraj pentru desemnarea a două 
participante la turneul candidatelor 
la titlul mondial feminin de șah, 
după 6 runde conduce Nana Aleksan- 
dria (4,5 puncte), urmată de Iri
na Levitina (3,5 p), Marta Șui (3 p) 
li Natalia Konopleva (1 p).



■raan

ORIENTUL APROPIAT Vizita delegației P. C. R. in Olanda ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV AL C.A.E.R.
• Secretarul de stat al S.U.A. în drum spre Damasc • De
clarațiile ministrului egiptean de externe • Președintele 

Anwar Sadat și-a încheiat vizita în Bangladesh

LONDRA 28 (Agerpres). — In 
drum spre Damasc, secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, a 
avut, marți, la Londra, convorbiri cu 
ministrul de externe britanic. Alee 
Douglas-Home, și cu ministrul ener
giei, lordul Carrington. El a declarat 
că discuțiile cu cei doi miniștri bri
tanici s-au referit, printre altele, la 
situația din Orientul Apropiat, pre
cum și in legătură cu unele aspecte 
privind energia în contextul creat în 
urma conferinței țărilor occidentale 
mari consumatoare de petrol.

După aceste convorbiri, secretarul 
de stat american a fost primit de 
primul ministru, Edward Heath.

Henry Kissinger este așteptat să 
sosească, în cursul nopții de marți, 
Ia Damasc, unde va avea convorbiri 
cu oficialitățile siriene în legătură 
cu eventuala dezangajare a forțelor 
militare ale Siriei și Israelului.

★
CAIRO 28 (Agerpres). — Minis

trul de externe al R.A. Egipt, Ismail 
Fahmy, care a efectuat o vizită în 
S.U.A., în cursul căreia a fost pri
mit de președintele Nixon, a decla
rat, luni după-amîază, la întoarce
rea sa la Cairo : „Obiectivul vizitei 
mele la Washington, așa cum a fost 
el definit de recenta reuniune a ce

lor patru șefi de stat de la Alger, a 
fost de a se ajunge la un acord de 
dezangajare pe frontul sirian". „Cînd 
Egiptul fîși asumă .astfel- de misiuni, 
el nu joacă rolul de mediator — a 
subliniat Fahmy — deoarece Egip
tul este parte directă la conflict și 
acționează cu convingerea că fron-, 
turile sirian și egiptean sînt unul 
singur — atît militar, cit și politic".

în încheiere, el a adăugat că „rea
lizarea unui acord de dezangajare 
siriano-israelian ar fi un pas în 
plus, pe calea realizării obiectivului 
principal, care constă în obținerea 
retragerii trupelor israeliene din 
toate teritoriile ocupate și restabili
rea drepturilor legitime ale poporului 
palestinean".

★
DACCA 26 (Agerpres). — Șeful 

statului egiptean, Anwar Sadat, a 
părăsit Dacca, îndreptîndu-se spre 
Cairo, la încheierea scurtei vizite pe 
care a întreprins-o, luni, în Repu
blica Populară Bangladesh — anun
ță agențiile United Press Internatio
nal și Reuter. Cu acest prilej, pre
ședintele Sadat a conferit cu premie
rul țării gazdă, Mujibur Rahman, în 
legătură cu o serie de probleme de 
interes reciproc și cu actuala evolu
ție înregistrată în Orientul Apropiat.

HAGA 26 (Corespondență de la 
N. Popescu-Bogdănești). — In conti
nuarea vizitei pe care o întreprinde 
în Olanda, la invitația Comitetului 
Executiv al Partidului Muncii, dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe- 
cuțiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, s-a întîlnit cu 
ministrul culturii, H. W. van Doorn, 
și a avut convorbiri cu membrii Co
mitetului pentru probleme interna
ționale al grupului parlamentar al 
Partidului muncii. De asemenea, de
legația a vizitat uzinele de avioane 
„Fokker" și Universitatea de tehno
logie din orașul Delft.

A participat Mihail-Bujor Sion, 
ambasadorul României la Haga.

MOSCOVA 26 (Corespondență de la 
N. Crețu). — La 26 februarie au în
ceput la Moscova lucrările celei de-a 
66-a ședințe a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, la care participă vicepre
ședinți ai Consiliilor de Miniștri din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia,. Polonia. Româ

nia. Ungaria, Uniunea Sovietică, pre
cum și un membru al Consiliului 
Executiv Federal al Iugoslaviei.

Din partea Republicii Socialiste 
România, la lucrări participă tovară
șul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la C.A.E.R.

DE

Conferință de presă 
a președintelui Nixon

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Președintele Richard Nixon a ținut, 
luni seara, la Casa Albă, o confe
rință de presă televizată, prima'din 
acest an. in care au fost abordate 
o serie de probleme aflate în aten
ția administrației, pe plan intern și 
internațional.

Răspunzînd la o întrebare legată 
de situația energetică a S.U.A., pre
ședintele a spus : „Privind spre vii
tor, cred că acum putem afirma că, 
deși criza a trecut, problema ră- 
mîne“.

în ceea ce privește embargoul pe
trolier, președintele S.U.A. a arătat 
că această problemă preocupă pe 
toți americanii și este în prezent 
examinată de țările producătoare. 
„Trebuie să subliniez, a arătat el, că 
vizita secretarului de stat, Henry 
Kissinger, în Orientul Apropiat ur
mărește să obțină o dezangajare sau 
începerea convorbirilor cu privire la 
o dezangajare pe frontul sirian. 
Acest lucru, după dezangajarea pe 
frontul egiptean, va avea, cred eu,

un efect pozitiv, deși el nu este le
gat în mod direct de problema em
bargoului. Sîntem de părere că rea
lizarea unei păci permanente în 
Orientul Apropiat este un obiectiv 
care merită să fie realizat separat 
de embargo. Dar, deși nici una din 
părți nu condiționează un domeniu 
de celălalt, ceea ce se petrece în- 
tr-un domeniu afectează în mod 
inevitabil ceea ce se petrece in celă
lalt. Pe baza convorbirilor purtate 
cu miniștrii de externe cu care 
m-am întîlnit săptămîna trecută și 
pe baza rapoartelor pe care le-am 
primit pină în prezent, pot spune 
că, după părerea mea, vom face 
progrese continue pe frontul păcii. 
Consider că acest lucru va fi util în 
ce privește obținerea de progrese în 
domeniul ridicării embargoului".

Evocînd asigurările sale anterioare 
că în S.U.A. nu se va produce o re
cesiune economică, președintele a 
declarat : „în momentul de față tre
cem prin ceea ce aș spune că est* 
o curbă descendentă în economie, 
dar nu o recesiune".

în Irlanda de Nord se înregistrează o nouă serie de atentate teroriste. 
Ieri, explozia unei bombe plasate intr-un automobil a provocat grave avarii 
sediului din Belfast al partidului alianței, component al actualei coaliții 
tripartite a Consiliului executiv (guvernul local). în noaptea precedentă a 
avut loc un atac cu arme asupra locuinței lui Austin Curie, ministru in 
cadrul consiliului. în fotografie: o clădire din Belfast avariată, zilele aces

tea, ca urmare a unui oct terorist

Puternice atacuri 
ale patrioților cambodgieni 

asupra Pnom Pentiului
PNOM PENII 26 (Agerpres). — 

Patrioții cambodgieni continuă să 
lanseze puternice atacuri în jurul 
orașului Pnom Penh. In noaptea de 
luni spre marți, forțele patriotice au 
atacat poziții ale trupelor inamice 
situate Ia 7 kilometri sud-est de ca
pitală. După cum relatează agenția 
U.P.I., în cursul luptelor, trupele 
lonnoliste au suferit pierderi consi
derabile. Peste o sută de soldați al 
lui Lon Noi au căzut prizonieri. Din 
cauza întunericului ,și situației con
fuze, întăririle care au venit de ur
gență în sprijinul trupelor-lonnoliste 
atacate de patrioți au deschis focul, 
din greșeală, asupra propriilor trupe.

MOZAMBIC

SUCCESE AU TORTELOR 
OL ELIBERARE

DAR ES SALAAM 26 (Agerpres). — 
Luptătorii Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO) au scos din 
luptă, în ultimele patru luni ale anu
lui 1973, aproximativ 30 de soldați din 
rîndul trupelor colonialiste portu
gheze — anunță un comunicat al a- 
cestei organizații, dat publicității Ia 
Dar Es Salaam. în aceeași perioadă, 
patrioții mozambicani au distrus 12 
vehicule militare și au doborit un a- 
vion de recunoaștere portughez, în 
provincia Niassa, din vestul țării.

EDWARD GIEREK DESPRE

Relațiile externe ale R. P. Polone
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc, sub președinția 
lui Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., o consfătuire con
sacrată principalelor probleme ale 
politicii externe a R. P. Polone și 
sarcinilor colaborării economice cu 
alte țări.

In cuvîntarea rostită Ia încheierea 
consfătuirii, Edward Gierek a rele
vat că, în perioada care a trecut de 
la Congresul al VI-lea al P.M.U.P., 
Polonia a realizat un progres remar
cabil în dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor sale externe pe plan poli
tic, economic, cultural și în alte 
sfere. El a arătat că, pornind de la 
considerentul că pacea este indivizi

bilă și că destinderea trebuie să cu
prindă toate regiunile lumii, Polonia 
contribuie la acțiunile ce urmăresc 
atingerea acestui țel.

Abordînd problemele majore ale 
relațiilor economice externe ale țării 
sale, Edward Gierek a evidențiat 
necesitatea adîncirii colaborării cu 
țările socialiste, a intensificării rela
țiilor cu țările în curs de dezvoltare, 
precum și necesitatea dinamizării 
exportului polonez în relațiile comer
ciale cu țările capitaliste dezvoltate.

Apel in favoarea

agențiile de presă transmit:
Întrevederea Mao Tze- 

dun-Houari Boumediene. 
Președintele Mao Tzedun l-a primit 
pe Houari Boumediene, președintele 
Consiliului Revoluției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
care efectuează o vizită oficială în 
R.P. Chineză. în cursul întrevederii, 
desfășurată într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, a fost efectuat un 
schimb larg de păreri asupra pro
blemelor de Interes* comun — trans
mite agenția China Nouă.

Consiliul de Stat al R.D.G. 
a adoptat o hotărîre cu privire la 
organizarea de alegeri comunale, la 
19 mai a.c., transmite agenția A.D.N.

Cea de-a 26-a ședință 
plenară a nes°c'er''or pr‘v’n<^re_ 
ducerea reciprocă a trupelor și ar
mamentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală a avut loc, Ieri, la 
Viena. In cadrul ședinței, care s-a 
desfășurat sub președinția șefului 
delegației belgiene, a luat cuvîntul 
reprezentantul delegației R.D.G. Ur
mătoarea ședință plenară urmează 
să aibă loc joi.

Guvernul R. D. Vietnam 
a hotărît efectuarea celui de-al, doi
lea recensămînt general al populației 
țării. Acțiunea, care va avea ca ter
men de referință data de 1 aprilie 
1974. ora zero, are drept scop întoc
mirea unor statistici privind numă
rul, compoziția și repartiția locuito
rilor, în general, și a forței de mun
că, urmînd, totodată, să fie elucidate 
aspecte alo unor probleme sociale 
fundamentale.

Un proiect de lege prezen- 
tat parlamentului de ministrul petro
lului. D. K. Barooah, prevede achi
ziționarea de către guvernul indian 
a 74 la sută din acțiunile lui „Esso 
India", una dintre cele trei companii 
petroliere străine care acționează pe 
teritoriul Indiei.

Ambasadorul României 
ia Copenhaga, Gheorghe P1°- 
eșteanu. împreună cu alți membri ai 
ambasadei, a avut o întîlnire cu 
membri ai conducerii Partidului- Co
munist din Danemarca, în frunte cu 
președintele partidului, Knud Jes- 
persen. Cu acest prilej au fost dis
cutate unele probleme privind rela
țiile dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Danemarca.

Președintele Irakului, Ah- 
med Hassan Al-Bakr, a primit dele
gația Partidului Comunist Italian, 
condusă de Giancarlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I., aflată în vizită la 
Bagdad. Delegația P.C. Italian a mal 
purtat convorbiri cu reprezentanți ai 
conducerii Partidului Socialist Arab 
Baas asupra dezvoltării relațiilor 
dintre cele două partide.

Tratativele S.A.L.T. ° nouS 
întrevedere între delegațiile sovieti
că și americană, participante la con
vorbirile în problema limitării înar
mărilor strategice, a avut loc la Ge
neva — relatează agenția T.A.S.S.

Un mare miting de pro
test împotriva inflației3 3VUt 
loc în parcul Hibya din Tokio. Este 
prima dintre acțiunile de amploare 
programate să se desfășoare pe în
treg cuprinsul țării, în perioada 25 
februarie — 5 martie, în cadrul 
ofensivei naționale a sindicatelor 
împotriva inflației.

La Havana 8 sosit 0 delesa- 
țîe din Argentina, alcătuită din 250 
oameni de afaceri (ji numeroși zia
riști, condusă de Jose Gelbard, mi
nistrul argentinean al economiei, Zia
rul „Granma" precizează că vizita 
delegației argentinene reprezintă un 
nou și important pas în dezvoltarea 
relațiilor economice existente între 
cele două țări.

La cererea părții R.P.D. 
Coreene, 13 panmunJ°n s-au *n_ 
trunit delegații Societăților de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul Coreei, 
în cuvîntul său, delegatul R.P.D. Co
reene a subliniat că viitoarele con
vorbiri trebuie să continue, ca și 
pînă anul trecut, la Phenian, și a 
cerut, totodată, părții sud-coreene să 
renunțe la manevrele obstrucționiste 
menite să creeze obstacole în calea 
convorbirilor dintre cele două orga
nizații.

Majorări de prețuri în 
Turcia Noul guvern al Turciei a 
anunțat majorări de prețuri la nu
meroase articole, între care figurea
ză produsele petroliere și din oțel, 
cimentul, zahărul, produsele textile 
și hîrtia de ziar. Cea mai importan
tă sporire a fost înregistrată la ben
zină — 68 la sută.

eliberării unor personalități 
politice chiliene

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Hortensia Bussi Allende, soția 
fostului președinte Salvador Allende, 
a luat cuvîntul în fața Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului, în 
calitate de vicepreședintă onorifică 
a Federației Internaționale a Femei
lor Democrate. Cu acest prilej, ea a 
adresat opiniei publice internaționa
le apelul de a sprijini obiectivul 
eliberării personalităților politice 
chiliene deținute pe Insula Dawson. 
Printre aceste personalități, ea a ci
tat pe Luis Corvalan, secretar gene
ral al P.C. din Chile, Clodomiro 
Almeyda, locțiitor al secretarului ge
neral al Partidului Socialist, Jose 
Toha, fost ministru de interne și al 
apărării, Anselmo Sule, aparținînd 
mișcării stîngii democrat-creștlne, 
Vincente Sota, fost vicepreședinte, 
ministru al apărării si de interne.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

italia. Mm dezvăluiri
in „afacerea petrolului"

Cel de-al 21-lea Festival inter
national de folclor „Migdalul in 
floare", manifestare tradițională, 
care are loc in vestitul „oraș al 
templelor" — Agrigento", din I- 
talia, s-a încheiat cu un frumos 
succes al artei românești : an
samblul de cintece și dansuri

populare „Doina Mureșului" al 
casei de cultură din Arad a fost 
distins cu marele premiu al fes
tivalului, trofeul „Templul de 
aur", ha festival au participat 
formații folclorice din Franța, 
Anglia, Spania, Indonezia, Irlan
da, Iugoslavia, Italia și alte țări.

Dezvoltarea economică și consolidarea independenței politice
— idei dominante ale Conferinței la nivel înalt de la Lahore

Orașul pakistanez Lahore a găz
duit, timp de trei zile, o importantă 
reuniune internațională — cea de-a 
doua Conferință islamică la nivel 
înalt — la ale cărei lucrări au parti-' 
cipat reprezentanți ai 38 de state din 
Africa și Asia, intre care toate țările 
arabe.

Desfășurîndu-se în condițiile în 
care, pe plan internațional, au loc 
profunde transformări înnoitoare, 
politice și sociale și reflectînd aces
ta mutații, reuniunea de la Lahore 
a abordat o scrie de probleme de 
ordin politic și economic ce depășesc 
cadrul preocupărilor imediate ale 
țărilor de limbă islamică. „Confe
rința — apreciază „France Presse" 
— a evidențiat tendința unanimă de 
a transforma entitatea islamică in
tr-un instrument activ in lupta pen
tru independență politică și dezvol
tare economică". De altfel, această 
tendință poate fi ușor desprinsă 
chiar și din simpla enumerare a 
principalelor puncte aflate pe agenda 
reuniunii — situația din Orientul 
Apropiat, problemele subdezvoltării 
economiei țărilor islamice, coopera
rea economică între aceste țări.

Așa cum era și firesc, în centrul 
dezbaterilor s-au situat problemele 
Orientului Mijlociu. „Declarația de 
politică generală", adoptată la La
hore, reflectă hotărîrea statelor isla
mice de, a acorda sprijin Egiptului, 
Siriei și Iordaniei, pentru recupe
rarea teritoriilor arabe ocupate de 
Israel în 1967. De asemenea, docu
mentul subliniază că restabilirea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean, In conformitate cu nă

zuințele sale naționale, reprezintă o 
condiție fundamentală pentru in
staurarea unei păci drepte și trai
nice in Orientul Apropiat. Totodată, 
conferința și-a reafirmat întregul 
sprijin față de cauza africană, de 
lupta dusă de popoarele Africii îm
potriva colonialismului și a regimu
rilor rasiste.

Pentru prima oară în decursul 
existenței comunității țărilor islami
ce, participanții la reuniune s-au 
ocupat pe larg de aspectele econo
mice care preocupă în mod deosebit 
statele membre. Apelul la o coope
rare economică concretă lansat de 
președintele Algeriei, Houari Boume- 
didne, a găsit un puternic ecou în 
rindul celor prezenți. Pornind de la 
ideea restructurării relațiilor econo
mice mondiale, numeroși vorbitori 
au relevat necesitatea lichidării 
inechităților care mai dăinuie in re
lațiile dintre statele in curs de dez
voltare și cele dezvoltate și s-au 
pronunțat pentru stabilirea unor cri
terii mai ferme în raporturile lor de 
cooperare.

In ceea ce privește modalitățile 
de depășire a consecințelor legate 
de stadiul de subdezvoltare al econo
miilor țărilor islamice, a fost subli
niată importanța asigurării deplinei 
suveranități și a controlului total al 
țărilor în curs de dezvoltare asupra 
propriilor resurse naturale, precum 
și a extinderii și diversificării coo
perării dintre aceste țări. în acest 
sens, țările islamice au salutat ini
țiativa convocării sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale a O.N.U., 
în cadrul căreia țările în curs de

dezvoltare să-și poată exprima po
zițiile in problemele energiei, mate
riilor prime și dezvoltării. în vederea 
stabilirii unor mijloace eficace care 
să contribuie la atenuarea dificultă
ților economice ale țărilor islamice 
s-a hotărît crearea unui comitet spe
cial însărcinat cu studierea regle
mentării condițiilor de efectuare a 
schimburilor între țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare și s-a 
propus crearea unui fond destinat 
finanțării proiectelor industriale în 
țările musulmane în curs de dezvol
tare.

Cu o deosebită satisfacție a fost 
primită de participanții Conferinței 
de la Lahore, ca și de întreaga opi
nie publică internațională, vestea re
cunoașterii oficiale reciproce între 
Pakistan și Republica Populară Ban
gladesh, anunțată chiar în ziua des
chiderii reuniunii — act de natură 
să exercite o influență pozitivă asu
pra climatului politic din această re
giune, să contribuie la edificarea 
unei păci durabile în subcontinentul 
Asiei de Sud. In aceeași ordine de 
idei se cuvine a fi menționată de
clarația președintelui R. A. Egipt, 
Anwar Sadat, care, într-o conferință 
de presă ținută la Lahore după în
cheierea lucrărilor reuniunii, arăta 
că țărilor islamice nu li se va cere 
ruperea relațiilor cu Israelul. Obser
vatorii politici și cercurile de presă 
din diferite țări apreciază această 
poziție ca răspunzind cerințelor 
realismului politic, îritrucît, așa cum 
faptele atestă, ruperea relațiilor di
plomatice între state nu poate decit

să complice și mai mult soluționarea 
litigiilor, așa cum menținerea de re
lații intre țări nu presupune și acor
dul față de politica statelor respec
tive.

De o înaltă apreciere în rîndul re
prezentanților statelor întruniți la 
Lahore s-a bucurat mesajul a- 
dresat reuniunii de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România — nouă'și concludentă do
vadă a atitudinii consecvente de 
simpatie și solidaritate a țării noastre 
cu toate țările și popoarele anga
jate pe calea dezvoltării de-sine
stătătoare, care își concentrează efor
turile pentru apropierea economică 
și socială, pentru bunăstare și pro
gres.

Reuniunea internațională de la La
hore a pus în evidență preocuparea 
tot mai accentuată a țărilor islamice 
față de problemele dezvoltării și pro
gresului social. în același timp,- 
conferința a atestat, incă o dată, pu
terea cu care se afirmă astăzi pe 
arena mondială conștiința rolului ce 
revine în lumea contemporană tu
turor statelor, indiferent de mărime, 
potențial, nivel de dezvoltare, sis
tem social sau Convingeri filozofice 
ori religioase, importanța contribu
ției lor active la soluționarea marilor 
probleme ale omenirii, în conformi
tate cu interesele popoarelor, ale 
păcii, înțelegerii și conlucrării inter
naționale.

Eugen IONESCU

„Afacerea petrolu
lui", declanșată la în
ceputul acestei luni, 
capătă pe zi ce trece 
noi dimensiuni. Cer
cetările judiciare care 
se desfășoară conco
mitent la Roma, Ge
nova și in alte orașe 
ale Italiei, și care 
continuă să se afle în 
centrul atenției presei 
și a întregii opinii pu
blice, pun tot mai 
mult în lumină modul 
în care companiile 
petroliere particulare, 
profitind de criza de 
energie, au căutat să 
agraveze artificial e- 
fectele negative ale a- 
cesteia, în scopul spo
ririi propriilor profi
turi, In îndeplinirea 
scopurilor lor — așa 
cum reiese din desfă
șurarea anchetei — 
companiile petroliere 
particulare n-au ezitat 
să se folosească de 
presiuni, de falsuri 
flagrante, de corupe
rea unor importante 
cercuri politice și eco
nomice ale țării. Su
tele de documente se
chestrate de poliție ia 
Genova și la Roma au 
evidențiat că, prin 
astfel de mijloace, 
companiile petroliere 
au reușit să Întreprin
dă ample manevre 
speculative asupra 
prețului benzinei. Tot 
ele au determinat 
ca societatea de stat 
Ente Nazionale Ener
gia Elettrica (ENEL) 
să opteze pentru con
struirea unor centrale 
electrice, alimentate cu 
păcură, în loc să con
tinue dezvoltarea pro
gramului de construi
re a unor centrale 
nucleare, și au obți
nut un șir de măsuri 
legislative care le fa
vorizează.

Manevrele specula
tive, urmărind o creș
tere artificială a pre
țurilor principalelor 
produse petroliere, și 
in special a benzinei, 
s-au făcut simțite in- 
cepînd din cursul ve
rii trecute. Uniunea 
petrolieră — organism 
care grupează toate 
societățile, cu excep
ția E.N.I. — a de
clanșat o întreagă 
campanie avind drept 
scop să ofere o ima
gine cu totul nereală 
in legătură cu situa
ția rezervelor de pe
trol, cu posibilitățile 
de rafinare existente.

O circulară internă a 
uniunii, expediată tu
turor societăților afi
liate, explică, în acest 
cadru, că ele trebuie 
să desfășoare o „poli
tică de zgîrcenie". în 
acest scop, rezervoa
rele rafinăriilor au 
rămas săptămini tn- 
tregi pline cu produse 
rafinate, în timp ce la 
stațiile de benzină de 
pe autostrăzi lipsa 
benzinei se făcea tot 
mai mult simțită. Na
vele cisternă care 
trebuiau să preia a- 
ceste produse sau să 
reînnoiască proviziile 
de țiței au fost oprite, 
la rindul lor, în radele 
porturilor sau îndrep
tate spre alte locuri, 
în așteptarea momen
tului cel mai potrivit. 
Așa au fost prezenta
te date false, care în
fățișau într-un mod și 
mai ggravant situația 
obiectivă a resurselor 
energetice — date pe 
care diferiți funcțio
nari corupți le-au 
furnizat apoi guvernu
lui. Aceste date au 
constituit, după cum a 
reieșit în cursul anche
tei, un punct de ple
care în creșterile pre
turilor benzinei și al
tor produse petro
liere.

Cît privește „capi
tolul ENEL", acesta 
are o istorie ceva mai 
veche. Ea începe in 
1971, an in care urma 
să fie pus în discuție 
și aprobat un plan de , 
construire a unor noi 
centrale nucleare. Pre
ocupate în mod deose
bit de găsirea unei 
căi cit mai potrivite 
și sigure pentru folo
sirea păcurei — un 
produs care reprezin
tă circa 45 Ia sută din 
petrolul rafinat — 
companiile petroliere 
au intrat în acel mo
ment în acțiune. Mai 
întîi, prin intermediul 
presei controlate de 
companiile petroliere, 
au fost difuzate știri 
alarmante despre un 
așa-zis pericol pe care 
aceste centrale îl pot 
reprezenta pentru 
populație și mediul 
înconjurător. Ulterior, 
companiile au căutat 
sprijin în interiorul 
societății ENEL, cît și 
în rindul diferitelor 
cercuri politice. Coru- 
pind chiar cunoscut! 
oameni politici, cu 
„trecut ministerial".

reprezentanți ai unor 
partide politice ale 
coaliției guvernamen
tale — Sra făcut cu
noscut că a fost folo
sită in acest scop o 
sumă apreciată la 1,2 
miliarde lire — socie
tățile petroliere au cîș- 
tigat bătălia, ENEL 
renunțînd la construi
rea de centrale nu
cleare și continuind 
in schimb acțiunea de 
construire a centrale
lor electrice alimen
tate cu păcură. La a- 
ceastă acțiune au luat 
parte toate companiile 
petroliere : ESSO,
Gulf, Mobil, Texaco, 
Clasa, .Total, Fina, 
Chevron etc.

Chiar în aceste zile, 
grupul de anchetatori 
de la Genova și Roma 
au prezentat pre
ședintelui Camerei 
deputaților rezultatele 
cercetărilor întreprin
se pînă in prezent. în 
legătură cu aceasta 
urmează să fie des
chisă o anchetă par
lamentară. Intre timp, 
în întreaga țară con
tinuă să se înmul
țească luările de po
ziție, cerînd să se a- 
dopte o atitudine fer
mă față de compa
niile petroliere, să se 
pună capăt corupției, 
să fie respectate prin
cipiile democratice ale 
constituției. într-un 
document al Direcți
unii P.C. Italian, in 
care comuniștii au 
propus diferite mă
suri pentru reînnoi
rea întregii vieți pu
blice italiene, se ara
tă astfel că „anchetele 
in curs trebuie con
tinuate pînă la sfîrșit, 
iar vinovății trebuie 
să plătească. Corup
ția, indiferent la ce 
nivel se manifestă, 
trebuie pedepsită cu 
asprime".

Făcînd o legătură 
între măsurile adop
tate în ultimul timp 
de către guvernul ita
lian pentru restrînge- 
rea consumurilor de 
energie și dezvăluirile 
afacerii petrolului, re
vista „L’Europeo" re
marca : „Austeritatea 
italiană a început cu 
petrolul. Acum ea tre
buie să fie extinsă la 
companiile petrolie
re". Este o opinie pe 
care o împărtășesc 
largi cercuri în Italia.

Radu BOGDAN

• UN „BEST-SELLER" 
DESPRE CULISELE AC
TIVITĂȚII EDITORIALE. 
O carte menită să producă efec
tul unei bombe în lumea edi
torilor francezi — așa caracte
rizează săptămînalul „l’Express" 
lucrarea lui Robert Laffont, 
conducătorul cunoscutei edituri 
franceze cu același nume, spe
cializată în lucrări cu caracter 
istoric și documentar (a lansat, 
între altele, celebrul „Papil- 
lon"), fără a neglija însă nici 
beletristica. Schimbînd „unel
tele" sale obișnuite cu cele ale 
scriitorului, Laffont a inaugurat 
o nouă colecție, dedicată profe
siunilor moderne, cu un volum 
propriu, în care este vorba 
chiar de munca editorului. Or, 
autorul face o serie de dezvă
luiri, apreciate ca de-a dreptul 
senzaționale, despre un șir de 
aspecte puțin cunoscute publi
cului larg : cum se „fabrică" 
peste noapte un autor de suc
ces, care sint culisele decernă
rii premiilor literare, atît de 
numeroase în Franța, în ce mă
sură în activitatea editorialisti- 
că interesele financiare preva
lează asupra criteriilor de ordin 
estetic etc. Pe bună dreptate, 
consideră presa franceză, prin 
datele sale cartea întrunește 
toate condițiile unui „best sel
ler". De unde se Vede că din 
dualitatea editor-scriitor, pînă 
la urmă a ieșit învingător tot... 
editorul.

• ERODAREA MONE
DELOR. Specialistul newyor- 
kez Pick, care întocmește anual 
un volum cu date statistice pri
vind economia contemporană, a 
făcut, între altele, un calcții re
feritor la numărul devalorizări
lor în raport cu aurul, la care 
au recurs statele lumii în peri
oada ce s-a scurs după ultimul 
război mondial. El a stabilit că 
în acest răstimp au avut loc 
1 400 devalorizări, care au afec
tat monedele a 130 de țări. 
Numai anul trecut au avut loc 
108 devalorizări. Autorul aces
tor constatări apreciază că ero
darea monedelor sau, eu alte 
cuvinte, diminuarea puterii lor 
de cumpărare a fost in medie 
de 13—20 la sulă.

• PARFUMUL... SCRU
MIERELOR. Pentru ‘o“ cei 
pe care fumul de țigară li 
indispune le vine în aju
tor scrumiera antipoluantă. Un 
sistem pe bază de baterii, 
incorporat în soclul acesteia, 
purifică atmosfera și degajă un 
ușor parfum, care ia locul mi
rosului dezagreabil produs prin 
arderea tutunului. Vor deveni 
vagoanele „numai pentru fumă
tori" locurile preferate ale ama
torilor de ambiantă... înmires
mată ?

•STEJARUL ESTE 
SERVIT I Un vechi stejar, 
cel mai viguros și mai fal
nic din regiunea aflată la sud 
de orașul Leipzig (R.D. Ger
mană), declarat, de altfel, mo
nument al naturii, va poseda 
o... conductă proprie de apă. 
După cum relatează agenția 
A.D.N., ca urmare a exploatării 
straturilor de lignit din regiu
nea respectivă, pînza de apă 
freatică a scăzut considerabil, 
punind în primejdie existența 
stejarului. Pentru salvarea sa 
se prevede construirea unei 
conducte speciale, astfel îneît 
rădăcinile sale să nu ducă lipsă 
de prețiosul lichid.

• DIAGNOSTICARE 
RAPIDĂ A CANCERU
LUI UTERIN. In Japonia a 
fost pus la punct un aparat spe
cial, computerizat, denumit 
„CYBEST", care permite diag
nosticarea rapidă a cancerului 
uterin. Instalația examinează 
pină la 50 de probe simultan și 
are capacitatea de a distinge ce
lulele „suspecte" de cele nor
male. Un dispozitiv optic le 
mărește apoi considerabil, dind 
posibilitate doctorului să stabi
lească rapid diagnosticul.

• CRIZĂ DE TERMO
METRE. In Suedia a crescut 
brusc cererea de termometre 
pentru măsurarea temperaturii 
din interioare. In mod obișnuit, 
magazinele din această țară 
desfac anual aproximativ 1 mi
lion de termometre. Luna tre
cută însă, citeva magazine mari 
și-au dublat vinzările, fără a iz
buti însă să satisfacă in între
gime cererea. Producția de ter
mometre de cameră planificată 
pentru 1974 nu va fi îndestulă
toare, conchide publicația „Veo- 
kans Affărer". De ce 7 Criza 
petrolului, urmată de reducerea 
considerabilă a livrărilor de 
combustibil destinat încălzirii 
locuințelor, ■ i-a determinat pe 
suedezi să fie mai atenți la 
temperatura mediului ambiant...
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