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Prin buna organizare a șantierelor, prin efortul susținut al tuturor 
constructorilor și montorilor este posibil și necesar să se realizeze 

In primul trimestru-cel puțin 25 la sută 
din planul anual de investiții

început de an energic pe nu
meroase șantiere de investiții, re
zultate bune din primele două de
cade ale lunii ianuarie, iată, laconic 
caracterizate, auspiciile sub care au 
demarat și se înscriu, în ultimul an 
din acest cincinal, munca construc
torilor și montorilor, activitatea 
beneficiarilor și a celorlalți factori 
cu răspunderi directe in acest do
meniu de maximă importanță pen
tru economie. Obiectivele progra
mului de investiții din anul 1975 
sint mari și complexe. Amploarea 
lor este ilustrată, în primul rind, 
de volumul de lucrări prevăzut : 
peste 151 miliarde lei, cu 22 Ia sută 
mai mare decit în anul precedent, 
în al doilea rînd, cțg numărul mare 
de capacități de producție mai im
portante care urmează să lie puse 
în funcțiune : 460 industriale și 70 
agrozootehnice și de îmbunătățiri 
funciare.

Chiar și un succint tur de orizont 
demonstrează că pe șantiere se 
muncește cu hărnicie pentru ac
celerarea ritmului lucrărilor. In
trarea definitivă în exploatare a 
docurilor uscate de la Șantierul 
naval din Constanța a devenit o 
chestiune de cîteva zile ; probele 
cu apă — examenul decisiv — au 
început în urmă cu puțin timp și 
decurg cu rapiditate. La execuția 
unei mari capacități din cadrul în
treprinderii de mașini grele din 
Capitală. constructorii de la 
I.C.S.I.M. și-au consolidat avansul 
de timp, fată de termenul final, la 
aproape 11 luni. Acdm se efectuează 
ultimele lucrări de construcții, în 
timp ce beneficiarul — prezență 
activă si permanentă pe șantier — 
a dat semnalul de începere a mon
tajului tehnologic. La fel, pe șan
tierul Filaturii de lină pieptănată 
din Buzău, lucrarea numărul unu 
la această oră, adică montajul ma
șinilor și utilajelor, se desfășoară cu 
toate forțele, in avans față de gra

ficele de execuție cu peste trei 
luni. O susținută luptă cu timpul, 
cu condițiile atmosferice, uneori 
nefavorabile, se dă pe șantierele 
noii salbe de hidrocentrale de pe 
Olt, instalației de cauciuc poliizo- 
prenic din Borzești, trăgătoriei la 
rece de la întreprinderea de țevi 
din Roman, Fabricii de hirtie de 
ziar din Bacău ș.a. La toate aceste 
investiții, obiectivul prioritar, cu 
insistență urmărit de către con
structori, îl constituie scurtarea, 
cit mai mult posibil, a duratelor 
de execuție.

Am mai putea adăuga și alte 
exemple celor prezentate pină 
acum. Esențial este însă un fapt : 
rezultatele bune obținute eviden
țiază — concomitent cu pregătirea 
lucrărilor din acest an, făcută cu 
multă grijă în lunile precedente — 
hotărîrea constructorilor de a ac
ționa stăruitor, cu intensitate spo
rită, pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor trasate de partid in 
domeniul investițiilor. însuflețită 
chemare la întrecere lansată de 
Trustul de construcții industriale 
din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — care. între altele, s-a 
angajat să reducă cu 20—60 zile 
duratele de execuție la un număr 
de obiective — a constituit pentru 
toate colectivele din unitățile si
milare din țară un îndemn de a 
examina cu exigență posibilitățile 
existente, de a-și mobiliza și mai 
intens forțele pentru îndeplinirea 
ritmică și integrală a prevederilor 
planului de investiții și punerea în 
funcțiune, la termen și chiar mai 
înainte, a noilor obiective și capa
cități de producție.

Pornind de la sarcinile mari care 
trebuie realizate în acest an. primul 
trimestru se detașează nu ca o peri
oadă de ..intrare in ritm", de acomo
dare. ci ca o perioadă care reclamă 
eforturi mari, susținute și bine co
relate. pentru a se lucra cu între

gul potențial pe toate șantierele In
vestițiilor productive. Pe lingă cele 
135 de capacități și obiective care 
urmează să fie date în funcțiune, 
potrivit planului, tot în acest tri
mestru trebuie asigurate stadiile fi
zice necesare susținerii ..virfului" 
de activitate din perioadele urmă
toare ale anului. în aceste condi
ții. numai eșalonarea judicioasă a 
sarcinilor pe luni si trimestre, nu
mai o activitate ritmică, desfășu
rată permanent la cote înalte, pot 
oferi garanția că prevederile pla
nului de investiții din acest an 
vor fi integral îndeplinite. Tocmai 
de aceea, realizarea în perioada ia
nuarie—martie a unui volum cit 
mai mare de lucrări de construc
ții si montai tehnologic, reprezen- 
tind cel puțin 25 Ia sută din pla
nul anual, constituie un imperativ 
de prim ordin pentru toate unită
țile de construcții și. fără excep
ție. pentru toate șantierele de in
vestiții. O precizare de maximă în
semnătate insă : realizările valori
ce nu constituie un scop în sine, 
ci trebuie subordonate atingerii sta
diilor fizice prevăzute, un accent 
special fiind necesar să se pună oe 
lucrările care determină lărgirea 
imediată a fronturilor de lucru, ac
celerarea ritmului de execuție.

Succesul deplin al activității con
structorilor si montorilor este ho- 
țărit. înainte de toate, de buna or
ganizare a lucrărilor si a muncii pe 
șantiere, ^’efspnetiya fiecărei zile 
de lucru se cere precizată de Ia 
primul la ultimul amănunt, sarci
nile si răspunderile bine definite, 
condițiile tehnico-materiale asigu
rate în totalitate, astfel incit mun
ca să se desfășoare în ritm sus
ținut. iar realizările efective să se 
ridice la nivelul prevederilor din 
graficele de execuție. Nici una din 
sarcinile stabilite nu trebuie amî- 
nată pentru mai tîrziu. nici o pro
blemă care apare nu trebuie lăsa-

tă în suspensie. întrucit ziua ur
mătoare ridică exigențe și mai 
mari, nune probleme noi. nece
sită eforturi suplimentare. Desi
gur, sint binevenite măsurile am
ple, cu caracter organizatoric și 
tehnic, pentru pregătirea superioa
ră a șantierelor și lucrărilor din 
acest an, inițiate din vreme de că
tre conducerea și specialiștii Mi
nisterului Construcțiilor Industria
le. Este vorba de planificarea des
fășurării lucrărilor in strinsă con
cordanță cu cerințele lărgirii rapi
de a fronturilor de lucru, asigura
rea din timp a necesarului de for
ță de muncă, de materiale de con
strucții și utilaje de execuție, re
partizarea unui număr sporit de 
mijloace tehnice pe șantierele care 
intimpină greutăți mai mari. Efec
tul lor se regăsește, la scurt inter
val de la aplicare, în rezultatele 
pozitive obținute pe un mare nu
măr de șantiere, în special de că
tre lucrătorii trusturilor de construc
ții industriale din Brașov, Constan
ța, București, municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Firește, aceste măsuri nu trebu
ie privite decît ca un punct de ple
care in inițierea altor acțiuni, in 
funcție de situația existentă pe fie
care șantier in parte, care să deter
mine organizarea perfectă a acti
vității tuturor compartimentelor de 
lucru, creșterea spiritului de răs
pundere, de la șeful de șantier pî- 
nă ia ultimul isorfltiW, întronarea 
unui climat de ordine desăvîrșită 
și înaltă disciplină în muncă. Ac
centuăm aceste cerințe esențiale 
ale activității de zi cu zi a con
structorilor și montorilor deoarece, 
pe o serie de șantiere — ca, de 
pildă, cele ale unităților industriale 
..Oțelul roșu". ..23 August" din Ca
pitală, ale unor capacități de pe 
platforma petrochimică piteșteană
(Continuare in pag. a III-a)

■ÎNDEMN •
versuri de spus la alegeri

Campanie de-alegeri. Țara,
Din șesuri pînă-n munte sus, 
în muncă vîlvorind ca para, 
Trăiește-un anotimp în plus.

E anotimpul civic : lege, 
Simțiri, și gînd, și fapte țes 
Răspunderea de a alege, 
Răspunderea de-a fi ales.

Tot ce se-nalță-n România, 
Zidiri sau grafice de plan, 
Urcă mai spornic din tăria 
Răspunderii de cetățean

Iar hotărîrea și dorința 
De-a izbîndi deplin la vot 
își au izvor în conștiința 
Răspunderii de patriot

Și toate-aceste vii carafe
Prin care demni rostim : Exist!
Le creșfe-n străluciri bogate 
Răspunderea de comunist.

Răspundere. Cuvînt-emblemă.
Cuvînt al zilei. Bornă. Treaptă. 
Cuvînt-deviză și poemă,
Dar, mai ales, cuvînt de faptă.

Căci, ce-ar fi gîndul înțelept 
Și visul nalt, și aprig-dorul 
Și planul vast, și drumul drept, 
Fără de faptă ?...

Ea-i motorul
Și fără ea nu mergi-nainte
Spre luminatul viitor,
La fel cum numai din cuvinte 
Nu faci aripă pentru zbor.

E miezul marelui îndemn
Ce luminează-aceste zile.
Ca să-mplinești al lui consemn
Fă faptă cifra-nscrisă-n file !

...Fii bucuros de-acel gigantic
Plan de construcții — vrere vie — 
Dar nu te bucura... romantic,
Ci pune mîna pe mistrie I

Și umple-ți inima la gîndul 
Recoltelor fără de preț
Ce ni le-o da — mai larg — pămîntul, 
Dar... pune mîna pe hîrleț!

•M
La fel, fii mîndru de-a științei 
Urcare-n viitor, măreață. 
Dar, spre-mplinirea biruinței,
Nu fi doar „mîndru"... la și-nvață !

Vrei trai mai bun — precum ni-l spun 
Ale Programului oglinde ?
E drept. Dar traiul tău mai bun 
De tine-ntîi și-ntîi depinde !

Vrei oamenii mai buni ? Firește, 
E sarcină de căpătîi.
Dar Omenia înflorește 
De ești TU bun întîi și-ntîi !

...A fi mai bun, a fi mai harnic, 
Mai gospodar, mai înțelept, 
Cu munca pentru toți — mai darnic, 
Cu prețuirea ta — mai drept ;
A ști să năzuiești departe 
Nu doar cu visul, ci făcînd ; 
Prin munca ta, înaltei Carte 
A-i împlini măcar un rînd ; 
A te simți un strop din rîul 
Neobosit, numit Partid, 
Un bob uman curat, din grîul 
Crescut pe-al țării șes torid, 
O moleculă din oțelul 
Ce-ncheagă-al patriei destin, 
Măreț și dîrz ureînd spre țelul 
Din evul comunist deplin...

Acestea toate dau elan 
Răspunderilor și tăriei 
De Comunist, de Cetățean, 
De Om, de Fiu al României.

Și dau rigoare ca de lege 
Bogată-n flăcări și-nțeles 
RĂSPUNDERII DE A ALEGE, 
RĂSPUNDERII DE-A FI ALES.

Petre DRAGU

0 NOUĂ FABRICĂ
DE AMONIAC LA TG. MUREȘ

Colectivul de muncă al Combina
tului de îngrășăminte chimice din 
Tg. Mureș a încheiat cu succes pro
bele tehnologice la fabrica de amo
niac nr. 3 cu 6 luni mai devreme 
față de prevederile din proiect.

Cu acest prilej, comitetul de par
tid și comitetul oamenilor muncii din 
cadrul combinatului au adresat Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ccaușescu o telegramă în care, sub
liniind preocuparea permanentă de 
a da viață indicațiilor secretarului 
general al partidului, cu prilejul vi
zitelor de lucru la Tg. Mureș, expri
mă, totodată, hotărîrea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru punerea 
în funcțiune, cit mai grabnic, a uni
tății de îngrășăminte complexe N.P.K

(Agerpres)

Mai trăiește încă super
stiția vehiculată de falși 
intelepți că a fi angajat ca 
poet ori ca artist in gene
ral înseamnă dintru în
ceput a-ti fi osindit singur 
talentul și a fi pornit pe 
coborișul prăvălit al insuc
cesului. Dar să fim înțe
leși : a fi angajat artistic 
in zilele noastre nu în
seamnă cîtuși de puțin să 
te găsești in situația unui 
Leonardo da Vinci ori 
Michelangelo. în timpul 
Renașterii, luat sub aripa 
ocrotitoare a unui înțelept 
sau ambițios senior feudal. 
Cine te angajează azi ? In 
primul rind te angajează 
propria conștiință, solicita
tă intens de adevărurile 
vieții sociale, de lupta pen
tru mai bine si afirmarea 
noului. Angajarea noastră 
tine de adeziunea noastră 
la un mod de a gîndi si a 
trăi. Așadar, ceea ce scrii 
nu este atit angajat cit an- 
gajant. A scrie, deci, este 
un act de răspundere. Răs
pundere fată de societatea 
in care trăiești, fată de 
ideile si crezurile ei. răs
pundere in fata propriei 
conștiințe — supremul ju
decător.

Creația se distilează si se 
decantează din propriul su
flet. supunîndu-i substanța 
sa afectivă cugetului ce se 
simte solidar cu viata se
menilor. Dacă nu reușești 
totdeauna, nu-ti rămîne de
cit să te mustri singur si 
să regreți : pedeapsă mai 
gravă decît orice critică 
dreaptă ori nedreaptă.

Iată de ce merită să-I 
stimezi pe acela care se
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In pagina a Il-a
Laminorul de 6 țoii de la întreprinderea de țevi din Roman — unul din 

locurile „fierbinți" ale întrecerii

^TEMPERATURĂ ÎNTRECERII,

acolo de unde a pornit chemarea
către metalurgist!

La numai 15 zile de 
cînd au lansat chema
rea la Întrecere pe 1975 
către toate unitățile din 
ramura prelucrătoare a 
metalurgiei feroase, si- 
derurgiștii din Roman 
raportează că au realizat 
primele 500 tone țevi din 
oțel fără sudură peste 
prevederile planului. Un 
calcul demonstrează că 
menținerea acestei dina
mici a producției pe tot 
parcursul anului creează 
premisele pentru ca an
gajamentele asumate prin 
chemarea la întrecere să 
fie îndeplinite. Dar, ex- 
primind hotărîrea în
tregului colectiv, mereu 
dornic să-și depășească 
propriile realizări, ing. 
Vasile Sav, directorul în
treprinderii, ne spunea : 
„Pentru a ciștiga între
cerea — și aceasta o do
rim cu toții — trebuie ne
apărat ca producția su
plimentară de la sfirșitul 
anului 1975 să treacă cu 
mult de granița celor

10 000 tone țevi cuprinse 
in angajament".

Strădania colectivului 
din secția laminor de 16 
țoii, spre exemplu, s-a 
soldat cu noi soluții de 
încălzire a materialului

Prin măsurile sugerate 
— intre care încărcarea 
judicioasă a instalațiilor, 
buna aprovizionare cu 
semifabricate, folosirea 
timpului de lucru — s-a 
asigurat funcționarea la

însemnări de h întreprinderea de țevi 
din Roman

în cuptoare, pentru eli
minarea distanțelor prea 
mari dintre țevi pe fluxul 
de laminare și, deci, 
evitarea mersului ..in 
gol" al agregatelor, pen
tru șutarea corectă a țe
vilor și altele. „Un mare 
merit in perfecționarea 
continuă a tehnologiilor 
de fabricație din această 
secție ii au comuniștii, 
organizația de partid — 
a ținut să precizeze la- 
minatorul Petru Iftode.

minorului de 16 țoii la o 
capacitate cu aproape 17 
la sută mai mare față de 
proiect. Calculele arată 
că, pe această cale, a 
fost posibil să se reeva
lueze și unii indicatori 
planificați, incluzindu-se 
în plan, peste capacita
tea proiectată a lamino
rului, o producție echi
valentă cu circa 2 600 km 
de (cavă".

Recent, aici, la între
prinderea din Roman, au

început să producă, în 
prima etapă, două noi 
capacități. Este vorba de 
tratamentul termic, și 
trâgătoria la rece, secții 
care au o dotare tehnică 
de mare precizie. Stu
diul atent, inițiat de 
către comuniști, asupra 
posibilităților pentru de
vansarea termenului de 
punere in funcțiune a e- 
tapei a doua și de atin
gere a parametrilor pro
iectați înainte de termen 
la trăgătoria la rece, de 
pildă, a generat un șir 
de propuneri prețioase. 
Despre ce este vorba ? 
Unele amănunte ne sint 
furnizate de către ing. 
Popa Dominte Gheorghe, 
director tehnic al între
prinderii.

— In primul rind. s-au 
elaborat soluții pentru
Ion MANEA, 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

La Combinatul chimic din Tîrnâveni — în secția unde se produce carbidul

angajează sâ slujească unui 
mare ■ ideal cu „toată răsu
nătoarea sa putere de 
poet", care și-a pus talen
tul în slujba maselor largi, 
muncitoare. Desigur, ale
gerea drumului pe care 
merge un scriitor e liberă, 
dar esențialul este să nu 
uite eă nimic din ceea ce 
este omenesc nu-i poate ră- 
minea străin, că nici un ar

re posibilă e previzibilă. în 
scopul final al victoriei. 
Azi. cind sint documente 
cu putere de lege, ele se 
înscriu in substanța conști
inței mele ca genele in 
plasma germinativă, valabi
le desigur doar pentru du
rata mea de om. ca activi
tate conștientă.

Dar scriitorul nu se poate 
opri la lectura documente-

pregăteau să plece pe te
ren. Era iarnă. Nu aveam 
drumuri. Urcam pe firul 
apei înghețate si ajungeam 
in sate stăpînite de intunc- 
ric si de îndoială. Cite 
s-au schimbat numai in 
timpul hălăduirii mele, in 
răstimpuri, pe acolo 1 Și 
cite nu s-au schimbat în 
ultimii zece ani.' din 1965 
în 1975 1 Oare toate aceste

ANGAJARE^
tist autentic nu poate trece 
prin lume cu ochelari de cal 
sau ch cite un caleidoscop 
la fiecare ochi.

Și asa fiind, mă întreb : 
ee artist poate privi indi
ferent ceea ce sub ochii lui 
de trei decenii se desfășoa
ră in- România, azi ihain- 
tind ferm' pe calea socialis
mului multilateral dezvol
tat ? Ce artist poate trece, 
gindind numai la sine, pe 
lingă marile înfăptuiri cu 
care se mindrește o intrea- 
gă națiune ?

tnainte de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. am stu
diat în proiect- ceea ce ur
ma să devină documente, 
de partid. Ca vechi ostas. 
ele sint pentru mine echi
valentul unor clanuri di
rectoare. unde orice mișca

însemnări de
Mihai BENIUC

lor de partid, care de alt
fel se cer temeinic recitite 
și studiate.

Ceea ce trebuie să stu
dieze și să reia, privind 
mereu cu ochi proaspăt 
este viata atit. de bogată ce 
ne înconjoară, gindurile si 
sentimentele poporului nos
tru minunat. îmi amintesc 
că. in urmă cu ani. mă 
aflam in Munții Apuseni 
unde activam, de unde ple
casem și unde mi-a rămas 
inima. Tare-mi plăcea oe 
atunci să stau in dormitoa
re comune si să-i ascult oe 
oameni, care a doua zi se

transformări în bine. . oare 
acești' oameni care le-aui 
înfăptuit -J- și de cațe te: 
simți legat — nu te anga
jează? A scrie, a vorbi1 des
pre ei si pentru ei nu este 
— dacă te simți în stare — 
o datorie de onoarcl un, 
angajament ?

Pentru scriitor, din acest 
punct de vedere, in Apu
seni. in Munții VrancCi. in 
Bărăgan, în Secuime, in 
Cimpia Transilvaniei, in' 
Delta Dunării. în Banat ori' 
in Moldova, mereu se ^mes
tecă prezentul tumultuos, e- 
fervescent și eflorescent cu. 
trecutul frămintat de lupte; 
plin de încercări si glorii, 
cu viitorul erei comrjniste 
ce luminos, se anunță la 
orizont. E greu să alegi în
tre această năvalnică afir

mare a prezentului si intre 
mișcările lăuntrice ale pro
priei conștiințe, necontenit 
prezente. Totuși conștiința 
trebuie să decidă. Logic 
nu poți fi pentru trecut : 
„Nu-nvie morții. e-n zadar, 
copile 1“ .Dar ești in pre
zent. Cum să nu ti-1 aso
ciezi creației, să nu parti
cipi la afirmarea lui ? Iar 
viitorul, inevitabil, vine 1 
Pe vasul Viitorului ai bu
sola ideologiei clasei mun
citoare. a marxism-Ieninis- 
mului. și hărțile cu atîta 
pricepere și grijă elaborate 
de conducerea partidului 
și urmărite stăruitor de 
statul socialist.

Cu acestea insă, treaba 
noastră, a scriitorilor anga
jați (in slujbă proprie si a 
poporului producător si 
creator de valori 1), abia în
cepe. Noi nu întrupăm rea
litatea. ci o întruchipăm. 
Facem cu mijloacele noas
tre vizibilă, audibilă Și mo
bilă realitatea la modul 
artistic, chiar și atunci cînd 
vorbim de ' trecut ori de 
viitor, nu numai de pre
zent. Acestei trinităti’artis
tul trebuie să-i zămislească 
imaginea perpetuității pen
tru cei de azi și pentru 
cei de mîine. .

Aceasta mi se nare a co
respunde întru totul voca
ției de scriitor angajat. Ce 
.altceva poate fi un scriitor 
sau un artist decit un am
basador al timpului său ? 
A fi scriitor sau artist, co
munist înseamnă a fi în
vestit cu titlul de ambasa
dor al viitorului.
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II. Despre instituțiile constituționale
5. Organele locale ale puterii de stat: 

consiliul popular comunal
In comune, organul puterii de 

stat pe plan local este consiliul 
popular comunal, alcătuit din depu- 
tați aleși prin vot universal, egal, 
direct și secret, pentru o durată de 
doi ani și jumătate. Dintre depută
ții săi, consiliul popular alege bi
roul executiv, organ local al admi
nistrației de stat, alcătuit din pre
ședinte. vicepreședinte și alti 
membri.

îndeplinirea concomitentă de că
tre secretarul comitetului comunal 
de partid a funcției de primar 
(președinte al biroului executiv al 
consiliului popular comunal) con
tribuie la o mai bună coordonare a 
muncii de partid 
și de stat, con
cretizată in creș
terea eficienței ei 
practice.

Consiliul popu
lar comunal ale
ge, din rindul de
putation comisii 
permanente și, 
cind apreciază ca 
necesar, comisii 
temporare. Ca 
forme organiza
torice de atrage
re a locuitorilor 
comunei la rezol
varea probleme
lor obștești, con
siliul popular or
ganizează comite
tele de cetățeni 
— pentru înfăp
tuirea sau spriji
nirea acțiunilor 
de interes public, 
precum și adună
rile populare ce
tățenești, cărora 
le sînt supuse spre dezbatere prin
cipalele probleme ale dezvoltării 
comunei. Consiliile populare co
munale lucrează în sesiuni care, 
convocate periodic în condițiile 
prevăzute de lege, reprezintă fo
rul de amplă dezbatere democrati
că și de adoptare a hotărîrilor asu
pra tuturor problemelor dezvoltării 
comunei.

Un moment important In perfec
ționarea conducerii vieții noastre 
sociale l-a constituit Conferința pe 
țară a secretarilor comitetelor co
munale de partid și președinților 
consiliilor populare comunale (1971) 
care, pe baza orientărilor cuprinse în 
expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adoptat un 
cuprinzător program de măsuri pri
vind perfecționarea activității co
mitetelor comunale de partid și 
consiliilor populare comunale.

Consiliul popular comunal poartă 
răspunderea pentru conducerea în
tregii vieți cconomico-socialc, cul
tural-educative și edilitar-gospo- 
dărești din comună. Nu există do
meniu de activitate pe plan local 
care să nu intre în atribuțiile con
siliului popular comunal, în care 

j acesta să nu fie chemat a-și spune 
cuvîntul și, după caz, a adopta ho-

tărîri sau a face propuneri organe
lor ierarhic superioare, colaborind 
la elaborarea soluțiilor. în aceasta 
își găsesc expresie atît autonomia 
funcțională a consiliului popular 
comunal, cit și competențele spori
te ce i-au fost conferite prin mă
surile adoptate în perioada de la 
Congresul al IX-lea al partidului.

In mod firesc, în centrul preocu
părilor consiliului popular comunal 
se situează înfăptuirea politicii par
tidului de modernizare a agricultu
rii, de dezvoltare intensivă a pro
ducției agricole — temelia econo
mică a prosperității satelor. In 
acest scop, consiliului popular îi

SOCIETATE - 
STAT - POLITICĂ

ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

revine sarcina să urmărească și să 
sprijine executarea la timp și la 
un nivel calitativ corespunzător a 
lucrărilor agricole, respectarea pre
vederilor planului de stat și ale le
gii cu privire la organizarea pro
ducției agricole și a muncii in agri
cultură.

Una dintre principalele sale în
datoriri constă in desfășurarea unor 
acțiuni sistematice pentru folosirea 
gospodărească a pămintului, urmă
rind aplicarea strictă a legii pri
vind conservarea și apărarea fon
dului funciar și asigurînd mobili
zarea largă a locuitorilor comunei 
la lucrări de îmbunătățiri funciare, 
desecări, amenajări pentru irigații, 
combaterea eroziunii solului etc.

In același timp, consiliul popular 
comunal trebuie să acorde o aten
ție neslăbită întreținerii pajiștilor 
și pășunilor naturale, sporirii pro
ducției acestora, dezvoltării zooteh
niei, creșterii producției animaliere, 
respectării contractelor de livrare 
a produselor vegetale și animale 
la fondul central de stat, a con
tractelor încheiate cu organizațiile 
economice etc.

Un rol de seamă revine consilii
lor populare comunale în sistema
tizarea localităților rurală, țțrfpor- 
tanța acestei acțiuni, este relevată.

printre altele, de faptul că. după 
calcule estimative, numai intr-o 
primă fază vor fi redate circuitu
lui agricol cîteva sute de mii de 
hectare, cuprinse in prezent în pe
rimetrul construibil al localităților.

In lumina hotărîrilor Congresului 
ăl XI-lea apare limpede deosebita 
însemnătate a acțiunilor ce urmea
ză a fi organizate de consiliile 
populare comunale pentru creș
terea nivelului edilitar-gospodăresc 
ăl satelor și comunelor, dezvoltarea 
pe făgaș urbanistic în vederea 
apropierii lor treptate de condițiile 
orașului. In perioada viitorului cin
cinal, cel puțin 100 de centre co

munale se vor 
transforma in o- 
rășele agricole 
sau agroindus
triale.

Toate acestea 
impun consiliilor 
populare comu
nale să îmbine 
preocupările pri
vind înființarea 
de unități de 
producție cu ca
racter industrial 
și de prestări de 
servicii, cu folo
sirea intensă a 
posibilităților lo
cale, a contribu
ției voluntare și 
muncii patriotice 
a cetățehilor, în 
vederea construi
rii de școli, că
mine culturale, 
creșe, grădinițe, 
dispensare me
dicale,. băi publi
ce, brutării, pre

cum și efectuarea unor lucrări de 
alimentare cu apă, construirea de 
trotuare și drumuri, a altor o- 
biective de interes obștesc, să acțio
neze pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației, a ocrotirii să
nătății, dezvoltării învățămintului 
și activității cultural-educative.

Experiența a numeroase consilii 
populare comunale ilustrează con
vingător faptul că depinde de ini
țiativa și capacitatea lor de organi
zare să asigure valorificarea supe
rioară a resurselor locale, că nu 
există sarcină care să nu poată fi 
dusă la capăt dacă oameni gospo
dari și cu tragere de inimă nun 
umărul laolaltă, pentru înflorirea 
comunei, a ridicării bunăstării lo
cuitorilor ei.

Prin desemnarea ca deputați în 
alegerile de la 9 martie a celor mai 
buni dintre cei mai buni activiști 
obștești, gospodari localnici prețuiți 
pentru rodnica lor activitate în ca
drul comunelor, vom asigura con
dițiile necesare ca organele locale 
ale puterii de stat să se dovedească 
la înălțimea misiunii ce le revine 
în înfăptuirea politicii partidului 
pusă în slujba înfloririi patriei so
cialiste. a ridicării nivelului. de ci
vilizație1, al tuturor localităților Ro
mâniei;

• ÎN TERMENUL PREVĂZUT 
de articolul 38 din Legea electo
rală, consiliile populare aduc la 
cunoștința tuturor alegătorilor de
limitarea circumscripțiilor electo
rale, stabilirea secțiilor de votare și 
cuprinderea teritorială a fiecăreia, 
în acest sens, ieri s-a încheiat în 
întreaga țară afișarea publicațiilor 
care anunță delimitările respec
tive.
• TIPĂRITURI. In județe se asi

gură materialele necesare, științi
fic stabilite, desfășurării campaniei 
electorale. Cu date sintetice și 
imagini elocvente, în format mic, 
ușor portabile, au 
fost editate lu
crări ca : ..Tradi
ții de luptă și în
făptuiri socialis
te" (Ploiești). ..30 
de ani de pro-

fitînd de timpul încă frumos, gos
podarii din Bîrca dau zor și cu 
construcția unui nou bloc de lo
cuințe.
• CONSTANȚA (de la George 

Mihăescu) : Vești noi și despre hăr
nicia și spiritul gospodăresc al ale
gătorilor din Năvodari. Folosind re
sursele suplimentare de abur ale 
întreprinderii de mecanizare a a- 
griculturii, ei au amenajat o seră 
de 200 mp și o pepinieră de 6 
hectare. Cu florile și puieții de ar
bori astfel obținuți e lesne de 
imaginat că orașul, deși situat la

Cronică electorală

modul în care vor vota ei, munci
torii forestieri.

o ALBA IULIA: „Legea electorală, 
expresie a preocupării partidului și 
statului nostru pentru perfecționa
rea democrației socialiste" a con
stituit tema unor mese rotunde și 
dezbateri care au avut loc la așe- 
zămintele culturale din Abrud, 
Cîmpeni, Bistra, Sebeș și din alte 
localități ale județului. La Clubul 
tineretului din orașul Blaj, tineri 
care votează anul acesta pentru 
prima dată au audiat expunerea 
„Alegerile de la 9 martie, eveni
ment de importanță deosebită in 

viata politică a 
tării". In cadrul 
unei manifestări 
care a avut loc 
la Căminul cultu
ral din Poiana 
Vadului, zecile de

'FAPTUL!
greș și prosperi
tate" (Arad), „Ca
lendarul acțiunilor politico-edu
cative în campania electorală" 
si ..Chipul de. miine al jude
țului Brăila", „Votăm pentru viito
rul comunist al patriei" (Piatra 
Neamț), „Documentar monografic" 
(Sibiu), „România și marile pro
bleme ale lumii contemporane" 
(Pitești), iar despre județele Su
ceava, Botoșani, Vaslui. Galati, 
municipiul Baia Mare și altele — 
broșuri cu titlul „Realizări și per
spective". Semnalăm, totodată, vo
lumul pe care-1 pregătește Editura 
politică : „România socialistă — 
cifre și fapte", o suită de texte, 
fotografii și grafice.

© CRAIOVA (de Ia Constantin 
Băbălău) :

— Nu era ca tocmai comuna 
noastră să rămînă mai lâ urmă cu 
pregătirile de sărbătoare !

Replica aparține lui Florea Bă- 
deancă, primarul din Birca. De ce 
„tocmai" ? Pentru că. să ne amin
tim. această comună a ocupat anul 
trecut primul loc pe țară în între
cerea pentru cele mai bune rezul
tate economice, sociale, culturale, 
edilitare. Acum, i-am găsit lucrînd 
la trotuare, podețe, la curățirea și 
taluzarea șanțurilor, la extinderea 
rețelei de apă potabilă. Și, tot pro-

nivelul mării, va arăta, cum se 
spune, la înălțime.
• VASLUI (de la Crăciun Lă- 

luci) : Ce legătură poate să existe 
între activitatea lui Ion Băieșu, 
Nichita Stănescu și cea a elevului 
Nelu Norocea din comuna Vetri- 
șoara, județul Vaslui ? Cei doi 
scriitori, împreună cu alți confrați 
de breaslă — printre care Teodor 
Mazilu, Valentin Silvestru, Vasile 
Băran, Corneliu Leu, Aurei Storin 
— cu actori ai teatrului „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad și cu elevul 
Norocea — un foarte talentat po
vestitor cu dulceața accentului 
moldovean — își dau concursul la 
reușita unor acțiuni cultural-educa
tive ce se țin în întreprinderile, 
școlile, la cluburile din orașul re
ședință de județ.

® BRAȘOV (de la Nicolae Mo- 
canu) : Manifestările dedicate ale
gerilor se organizează pînă in cele 
mai îndepărtate puncte locuite. La 
gurile de exploatare forestieră de 
pe raza Predealului au loc dezba
teri pe tema democrației socialiste 
în continuă dezvoltare. Participanții 
au primit răspunsuri la întrebările 
pe care le-au pus cu privire la 
prevederile Legii electorale și la

participanti au 
luat cunoștință cu 

îndreptățită mindrie despre măre
țele perspective de viitor ce se pre
văd pentru viata satului și a locui
torilor săi. ca și pentru toate așe
zările urbane și rurale ale jude
țului.

o REȘIȚA : Clubul „Femina" 
din Reșița a găzduit un simpozion 
pe tema „Politica demografică a 
partidului, reflectată în realitățile 
sociale din județul Caraș-Severin".

La Reșița, Caransebeș, Bocșa, O- 
țelul Roșu, Moldova Nouă și in alte 
localități au avut loc expuneri des
pre „Legea electorală — expresie a 
largului democratism din țara noas
tră", întîlniri cu tinerii care votează 
pentru prima dată și cu alți alegă
tori. Cu acest prilej, activiști de 
partid și de stat au vorbit despre 
drepturile și îndatoririle cetățenești, 
despre participarea oamenilor mun
cii la conducerea treburilor obștești.

• SLATINA : Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă a 
inițiat un concurs de montaje lite- 
rar-muzicale dedicate alegerilor de 
la 9 martie. Din textele primite 
pînă acum, au fost selecționate cî
teva care urmează să fie puse în 
scenă, la case de cultură și cămine 
culturale din județ.

Timișoara - 
album studențesc 
în peisajul urbanistic al ora

șului de pe Bega — cu binecu
noscuta poezie a împletirii ve
chilor stiluri cu cele moderne — 
există un teritoriu pe care l-am 
putea numi „citadelă universi
tară". în cadrul Iui, din an în an 
mai multe, înfloresc construcții
le destinate tinerilor oameni de 
carte din capitala Banatului. 
Aule, laboratoare, biblioteci, săli 
de spectacole, arene sportive... 
și, desigur, cămine studen
țești, construcții confortabile, 
menite să asigure tinerilor stu
dioși cele mai bune condiții de 
trai și, totodată, frumoase amin
tiri, după ce-și vor fi terminat 
studiile, despre „căminul stu
denției noastre". Iată, în foto
grafia de jos, o imagine pen
tru un viitor album cu amintiri 
al studenților timișoreni.

® Un an bun pentru cei mici in județul Neamț. In acest an capa
citățile creșelor și grădinițelor urmează să cunoască o creștere simți
toare, astfel incit vor putea cuprinde peste 75 la sută din copiii de 
virstă preșcolară (3—5 ani).

© O inițiativă lăudabilă. In angajamentele consiliilor populare și 
ale constructorilor din județul Cluj pentru acest an sînt înscrise și 
următoarele : terminarea, cu 15 zile înainte de termen, a 66 săli de 
clasă și a 1 080 de locuri, iar cu 30 de zile înainte de termen un nu
măr de 550 de locuri în căminele muncitorești și studențești, în creșe și 
grădinițe. Salutăm această inițiativă și promitem să revenim pe par
curs pentru a vedea cum este tradusă in viață.

• In sprijinul gospodinelor. Unitățile de producție din cadrul Cen
tralei industrializării cărnii se preocupă intens de creșterea cantităților 
și sortimentelor de preparate și semipreparate culinare conservate prin 
frig. în acest sens, este prevăzută o creștere a volumului producției 
de mai bine de 5 ori, comparativ cu 1970, iar a nomenclatorului de 
produse cu 20. Alte măsuri de reținut sînt : îmbunătățirea modului de 
prezentare a mărfurilor prin folosirea într-o măsură mai mare a amba
lajelor de diferite gramaje și forme, extinderea livrării cărnii către 
populație sub formă preambalată, iar a preparatelor pe . porții de gra
maje mici, preambalate în folii de polietilenă.

© Industria locală a Capitalei va produce în acest an mobilă și 
mobilier in valoare de 390 milioane Iei, obiecte de uz casnic în va
loare de 150 milioane lei, zeci de milioane de articole pentru menaj 
din porțelan și faianță, 85 milioane bucăți cărămizi (o bună parte vor 
fi livrate la fondul pieței).

• Apartamentul 1 700. Recent. în cel mai nou cartier de locuințe 
al orașului Constanța, situat la kilometrul 4—5, pe șoseaua Mangaliei, 
s-a predat locatarului cheia apartamentului cu numărul 1 700 (cite 
există in prezent aici). In acest an, la Constanța se vor realiza în total 
5 000 de apartamente, față de 3 075 construite anul trecut. De aseme
nea, se vor construi 32 săli de clasă, 1 540 locuri în creșe și grădinițe, 
2 400 locuri în cămine și aproape 10 000 mp spații comerciale.

o Care e drumul cel mai scurt ? La cantonul 48, de pe linia ferată 
București—Călărași, exista o trecere de nivel. Surprinzător insă, prin- 
tr-o hotărire recentă, luată de conducerea secției de linii C.F.R.-3 
Obor, respectiva trecere de nivel a fost desființată.-Consecințele ? Un 
ocol suplimentar de 8 km, apariția tractoarelor și a altor mașini agri
cole care încurcă circulația pe șoseaua națională, zeci de ore pe zi 
irosite de cooperatori cu drumul. De unde se vede din nou că linia 
curbă nu e drumul cel mai scurt dintre două puncte. (I. Zbârcea — 
Fundeni jud. Ilfov).

• Absențe nemotivate. „în orașul nostru — ne scrie loan Zehan 
din Sebeș — s-au construit în ultimii ani foarte multe obiective eco
nomice. Există și un grup de șantiere unde lucrează numeroși tineii. 
Cu toate acestea, dotarea localității sub aspect gospodăresc este încă 
rămasă in urmă. Este vorba, între altele, de lipsa unei unități de spă- 
lat-curățat lenjeria și a unui club, unde să se organizeze brigăzi artis
tice, cercuri literare sau foto, diverse alte activități culturale1*.

în industria locala 
a județului Olt 

Folosirea eficientă 
a resurselor

Unitățile din cadrul întreprin
derii de industrie locală a ju
dețului Olt au obținut în anul 
trecut rezultate remarcabile : 
planul producției globale a fost 
îndeplinit în proporție de 103 la 
sută, al producției-marfă de 105 
la sută, iar cel al productivită
ții muncii de 103 la sută.

— In acest an — ne spune 
tovarășul Virgil Bucur, directo
rul întreprinderii — ne vom 
concentra atenția, in mai mare 
măsură, pe folosirea mai judi
cioasă a resurselor locale. Ast
fel, concomitent cu dezvoltarea 
producției de mobilă, se vor 
produce o serie de sortimente 
necesare în gospodăriile popu
lației, articole din cauciuc și 
material plastic, suporturi pen
tru ghivece de flori, garnituri 
din cauciuc și mase plastice 
pentru autoturisme, produse e- 
lectrotehnice ș.a. De asemenea, 
prin valorificarea cioburilor de 
sticlă se vor fabrica borcane, 
sticle și butelii pentru conserve, 
iar din deșeurile de la tăbăcă- 
ria minerală Corabia se va or
ganiza o activitate de marochi- 
nărie și cizmărie. Pe de altă 
parte, se urmărește valorificarea 
unor tradiții ale acestor locuri, 
în care scop se vor înființa un 
atelier de artizanat și olărit la 
Oboga, ateliere de covoare ol
tenești, macaturi, costume na
ționale și podoabe de nuntă la 
Văleni, Bălteni și Priseaca.

Avînd în vedere că în locali
tățile județului Olt s-au con
struit numeroase brutării — in 
fiecare comună există cel puțin 
una — fabrici de cărămidă, băi 
comunale, se va înființa o 
activitate de prestări servicii 
pentru asigurarea pieselor de 
schimb necesare și acordarea a- 
sistenței tehnice. Intr-un cu- 
vint, se Studiază toate posibili
tățile pentru valorificarea suoe- 
rioară a rezervelor locale exis
tente.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteli"

Importante amenajări piscicole
în acest an, unitățile de profil ale 

Centralei industriale piscicole vor 
pune la dispoziția consumatorilor 
cantități sporite de pește, in sorti
mente mult mai variate. Acest lucru 
va fi posibil prin darea în exploatare 
a noi obiective piscicole, printre ca
re amenajarea de la Ramadan, jude
țul Ilfov, de 440 ha, cea mai mare 
din țară in afara celor din Delta Du
nării. Pînă acum au fost, de aseme
nea, racordate la circuitul economic

pepiniera de la Ichimeni (Botoșani), 
crescătoria de la Seaca (Brăila) și 
amenajarea de la Scheauca (Ialomița). 
Au fost încheiate, totodată, și lucră
rile de reamenajare a unității de la 
Banloc (Timiș).

în cursul anului 1974 au început 
să producă amenajarea piscicolă de 
la Ceamurlia, cca mai mare din țară 
la această oră, precum și numeroase 
alte heleșteie și crescătorii. Pină la 
sfîrșitul acestui an, suprafața ame

najărilor din Deltă va ajunge să în
sumeze circa 30 000 ha, prin darea 
în exploatare a noilor unități produ
cătoare de la Murighiol, Popina și 
Chilia. Vor fi încheiate, de asemenea, 
lucrările de execuție a altor cinci 
mari amenajări situate pe apele in
terioare ale țării, precum și cele de 
extindere și modernizare a unităților 
de la Rădvani (Bihor), Tîncăbești 
(Ilfov) și Brecu (Satu-Mare).

(Agerpres)

® Vara sanie și iarna... ștrand. Pentru miile de locuitori ai cartie
rului Lunca Birzavei din Reșița, și nu numai pentru ei — ne scrie reși- 
țeanul N. Brîncuș — ar fi foarte bine dacă s-ar amenaja plaje cu nisip 
pe malul apelor din apropiere pentru zilele de caniculă. De ce fac 
această sesizare incă de acum ? Pentru că anul trecut primăria locală 
nu a luat nici o măsură din lipsă de timp și poate acum va avea timp 
suficient să întreprindă ceva.

• Operativitate. Un grup de 20 de locuitori ai comunei Matca, ju
dețul Galați, ne sesizează că de 5 zile stau fără lumină (s-a defectat 
transformatorul de tensiune de la rețea), deși intre timp au făcut nu
meroase intervenții personale sau telefonice la întreprinderea de re
țele electrice Tecuci. Chiar dacă intre timp defecțiunea a fost probabil 
remediată, așteptăm totuși la redacție răspunsul întreprinderii vizate.

I

Cu rezonanță de mesaj cifrat, 
Ao Port Chalmers 1973 înseamnă, 
de fapt, semnalarea unui virus gri
pal denumit astfel după locul și 
data primei apariții pe glob, un 
„personaj" care, deși Vizibil numai 
la microscopul electronic, iși face 
simțită imediat prezența prin e- 
fectele nocive cunoscute de noi toți.

Depistată prin centrele speciali
zate. semnalată prin relevee epide- 
miologice O.M.S.. anunțată prin te
lexurile agențiilor de presă, prevă
zută cu mult timp înainte de a apă
rea. gripa nu este așteptată cu re
semnare, ci intimpinată de un întreg 
arsenal terapeutic, de o armată de 
slujitori ai științei și sănătății.

Orice organism are de suferit 
chiar și de pe urma celei mai 
„blinde" gripe, a celei mai ușoare 
forme. Virozele, in general, scad 
rezistenta organismului și prin a- 
ceasta îl fac mai vulnerabil. Viru
sul slăbește, sensibilizează organis
mul.

La noi in țară, potrivit politicii 
sanitare a partidului și statului de 
ocrotire a stării de sănătate a popu
lației. Ministerul Sănătății a orga
nizat acțiunea de vaccinare. în spe
cial Ia grupele de virstă și persoa
nele cu risc crescut de îmbolnăviri 
și complicații. Este de menționat că 
toți copiii mici din tara noastră, din 
creșe și cămine, au fost vaccinați 
antigripal în ultimul an.

— Ar fi de adăugat — ne infor
mează prof. dr. NICOLAE CAJAL, 
directorul institutului de virusolo
gie „Ștefan S. Nicolau" — că inde
pendent de stadiul epidemiei exis
tă. în permanentă, o veritabilă în
trecere. o „cursă" continuă intre a- 
pariția unor noi forme de virusuri 
și realizarea și îmbunătățirea vac
cinurilor specifice. Pe măsură cc 
virusul iși modifică structura 
antigenică și apare sub o for
mă nouă (tulpină virală), specia

liștii trebuie să realizeze în ce! 
mai scurt timp posibil noul vaccin, 
în această permanentă „cursă" vi- 
rus-vaccin, omul de știință trebuie 
să fie întotdeauna cu un pas înain
te. Se poate prevedea apariția unei 
gripe : pe baza datelor comunicate 
din lumea întreagă se , întocmesc 
piognozele epidemice de anticipare 
a epidemiilor de gripă ; se antici-

s-au înregistrat numai cazuri izo
late. Apreciati că acest lucru se 
datorește măsurilor luate ?

— Datorită sistemului informa
țional intern și extern — ne răs
punde prof. dr. VLAD BÎLBÎIE, 
directorul institutului „Dr. I. Can- 
tacuzino" — laboratorul nostru de 
specialitate a prognozat, incă din 
luna octombrie anul trecut, apari-

febra !) este una din reacțnle de 
apărare a organismului. Vedeți in 
aceste rezultate o fundamentare 
științifică a felului în care se tra
tau bunicii noștri de gripă : ceaiuri 
și băi fierbinți, căldură, liniște, re
paus ?

— In general, apreciază prof. dr. 
Cajal, cele mai multe virusuri nu 
se multiplică în condițiile unor

Medici despre:

PROFILAXIA GRIPEI
pează, de asemenea, realizarea unor 
vaccinuri pornind de la virusurile 
existente sau cele previzibile.

Cercetătorii de la institutul de 
virusologie „Ștefan S. Nicolau" și 
institutul „Dr. I. Cantacuzino", că
rora le revine si sarcina de a stu
dia. izola și cultiva virusurile apă
rute la noi in tară, au reușit să vină 
în intimpinarea unor epidemii cu 
vaccinuri eficiente. Astfel, vaccinul 
antigripal realizat în institutul de 
virusologie, administrat prin pulve
rizare intranazală sau pe cale ora
lă. asigură un procent ridicat do 
protecție (la 80 la sută din per
soanele vaccinate), ceea ce il si
tuează la nivelul celor mai eficace 
preparate obținute pe plan mon
dial.

— Deși actualul virus gripal A? 
Port Chalmers 1973 a declanșat in 
diferite țări epidemie de gripă, 
la noi. de la începutul acestui an

ția acestui virus. Anul acesta, poa
te mai mult decît în alți ani, s-au 
făcut vaccinări mai din vreme. Dar 
sezonul favorabil apariției gripei nu 
a trecut și ar fi prematur să tra
gem de pe acum Concluzii. Vacci
nul produs in institutul nostru, in
trodus și în cadrul unor studii 
comparative cu unul din cele mai 
bune vaccinuri pe plan mondial, a 
fost pus la dispoziția Ministerului 
Sănătății pentru vaccinarea copiilor 
din tară. In același timp, continuăm 
activitatea de imbunătățire a vac
cinului.

— Intr-un articol publicat în zia
rul „Le Monde", prof. Andră 
Lwoff, laureat al Premiului Nobe! 
pentru medicină, susținea, pe baza 
lucrărilor sale și ale specialiștilor 
din alte tari, că în lupta organis
mului împotriva infecției virale, hi- 
pertermia (creșterea temperaturii) 
locală și generală (prin urmare și

temperaturi mai ridicate decît tem
peratura normală a corpului. înțe
lepciunea populară a descoperit ca
litățile terapeutice ale căldurii, iar 
noi trebuie să Ie redescoperim. Bol
navul, îngrijorat, se arată însă 
nemulțumit dacă medicul, pe 
bună dreptate, prescrie în ca
zul gripei : căldură, aspirină, pi- 
ramidon. Cei mai mulți insistă 
pentru antibiotice, deși acestea sini 
absolut inutile, fără efect in trata
mentul gripei, iar un abuz de anti
biotice este total nedorit. Mult mai 
cîștigat ar fi organismul printr-o 
intensă vitaminizare.

Am solicitat și părerea prof. dr. 
docent IANCU GONȚEA, director 
al Centrului pentru cercetări de 
alimentație, în legătură cu posibi
litatea de a influența capacitatea 
de apărare a organismului față de 
agresiunea virală, cu rolul ali

mentației ca factor de apărare 
antiinfecțioasă.

— Alimentația joacă un rol în
semnat în creșterea rezistenței or
ganismului față de agenții infec- 
țioși, de tipul virusurilor, bacterii
lor ș.a. O alimentație rațională, 
bazată pe un aport corespunzător de 
proteine, contribuie la formarea 
anticorpilor specifici, adevărați sol
dați de apărare ai sănătății. Obser
vații și experiențe de laborator, ca 
și cercetări clinice efectuate pe di
ferite grupe de virstă (copii, adulți, 
bătrini) au demonstrat că adminis
trarea unei doze corespunzătoare 
de vitamină C conferă organismului 
o rezistență crescută față de infec
ții, în general, și față de gripă in 
special.

— Există vreo contraindicase sau 
o limită in administrarea vitami
nei C ?

— Deși vitamina C nu are un 
prag de toxicitate, este bine să se 
consume rațional, in doze adecvate. 
De pildă, doza optimă pentru un 
adult este de 70 pină la 120 mg 
(chiar pînă la 150 mg). în funcție 
de starea fiziologică. Apreciez că 
prin consumarea unei portocale sau 
a unei lămîi pe zi, orice organism 
își acoperă cerințele minime de vi
tamină C. Trebuie avut în vedere 
acest lucru îndeosebi în timpul ier
nii. cînd organismul are mai mult 
nevoie de vitamine decit in sezoa- 
nele in care se consumă din belșug 
fructe și legume. Este necesar să 
includem în alimentație vitamina C 
— respectiv, alimente cc conțin vi
tamina C : varză crudă și murată, 
mere, salată, verdețuri, gogoșari, 
ardei — pentru că organismul 
uman nu o poate sintetiza. în lipsa 
ei apar dezechilibre și tulburări de 
tipul scăderii capacității de apărare 
a organismului față de agenții in- 
fecțioși. în general, și față de gri
pă în special.

Elena MANTU

Pînă la Lună
întreprinderea textilă „Mol

dova" din Botoșani a împlinit 
25 de ani. Un calcul pînă în... 
pînzele albe relevă că in cei 25 
de ani întreprinderea botoșă- 
neană a fabricat o cantitate de 
țesături echivalentă cu metra
jul necesar pentru ca fiecare 
bărbat din țară să-și confecțio
neze cite... 25 de cămăși. Și tot 
în cei 25 de ani s-au produs 
aici cîteva miliarde de kilome
tri de fibre, din care s-ar putea 
face o frînghie în grosime de... 
10 000 de fibre cu o lungime de 
la Pămînt la Lună. Dacă nu se 
poate face — cum se spune — 
scară pină la Lună, uite că și 
fringhia e bună.

Sturioni 
de Siutghiol

Acum doi ani semnalam in 
rubrica noastră o inițiativă a 
specialiștilor de la Întreprin
derea piscicolă Constanta. Ei a- 
duseseră in lacul Siutghiol cite- 
va mii de puieți de sturioni, 
pescuiți in Marea Neagră, in 
speranța că aceștia vor găsi con
diții prielnice de dezvoltare, spre 
a deveni cindva nisetri si păs- 
trugi. Zilele acestea s-a efectuat 
un pescuit de probă. Plăpinzii 
pui de sturioni de acum doi ani 
au crescut dolofani, ajungind la 
o greutate medie de 2.5 kilogra
me. De aceea, si urarea la în
ceput de an : ..La mai mari!“. 
Dar si „la mai multi!“.

Mătăsarii
In zona de deal a Vrancei — 

și, începind din săptămîna a- 
ceasta, chiar în curtea Muzeului 
de științele naturii din Focșani 
— au poposit, în cirduri de cite 
15—20, mătăsarii. Păsări nordice, 
care se încumetă la drumuri 
lungi, spre sud, numai atunci 
cind, în locurile de baștină, este 
sau presimt că vine iarnă grea. 
Cum prin ținuturile Vrancei, în 
acest ianuarie, vremea e încă 
blindA, mătăsarii au adus cu ei, 
in colțul ciocurilor de... trei mi
limetri. un zîmbet. Or fi aflat de 
Ia buletinul meteo că și în ur
mătoarele zile nu se anunță iar
nă grea.

Bani 
de pomană

După ce a achitat costul lem
nelor și cel al transportului, bă- 
trinul Aurel Moldovan din Dră- 
goești — Suceava a tot umblat 
prin curtea autobazei din Gura 
Humorului după un șofer, dar 
toți i-au spus că nu-i pot duce 
lemnele acasă, că au alte treburi 
„mai importante". Pină la urmă 
s-a „indurat" unul, pe nume O. 
Silvestru, care i-a spus :

— Hai. moșulică. să-mi fac eu 
o pomană cu matale...

Dar cum a ajuns cu lemnele 
in ograda moșului, Silvestru a 
pretins, pe loc, 300 de lei pentru 
„osteneala" lui. „Că doar nu 
credeai că am alergat camionul 
de pomană, nu ? Dacă nu vrei, 
duc lemnele înapoi". Bătrinul a 
scos banii și i-a dat. dar l-a și 
reclamat la miliție, iar șoferul 
a fost obligat să-i restituie omu
lui banii dați de... pomană I

„Prietenul" 
familiei

Nicolae Ploscaru era conside
rat cel mai bun prieten al fa
miliei I.P. din Deva. Era pină 
deunăzi, cind s-a dus, ca de o- 
bicei, in vizită la I.P., dar unde 
a găsit acasă numai pe fata 
gazdei, gata si ea de drum :

— Părinții au plecat in con
cediu si tocmai mă grăbeam să 
mă duc si eu după ei. Vreți să 
mă ajutați să inchid mai bine 
ferestrele, să nu le spargă 
vintul ?

„Prietenul" familiei s-a dus 
imediat și a închis toate feres
trele. Toate, afară de una. pe 
care a lăsat-o ușor crăpată, și 
pe unde s-a furișat, după două 
zile, luind din casă tot ce a gă
sit mai de valoare. Cind să le 
„valorifice", a avut ghinion chiar 
de la primul cumpărător, care 
l-a dat pe mina miliției. Un an 
de zile de acum înainte fami
lia I.P. n-are să-și mai vadă 
prietenul. Și, pare-se. n-o să-i 
mai ducă dorul nici „după".

O mamă 
singură

BaiaDumitru Stanciu, din
Mare (str. Ecoului nr. 3). se 
pregătise să plece într-o vizită. 
Cum acesta i-a cerut mamei 
sale „bani de buzunar" mai 
multi decit putea ea să-1 dea, 
între cei doi s-a iscat ceartă. 
Auzind gălăgie, Trandafir, fra
tele mai mic al lui D.S.. care se 
culcase ametit de băutură, s-a 
trezit mahmur șl a sărit să-i ia 
apărarea mamei. Dar. fără să 
aștepte vreo explicație, a pus 
mina pe cuțit... De atunci, mama 
a rămas singură. Un fecior e în 
mormînt, iar celălalt arestat.

I

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintelî
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Un capitol de frunte al dărilor de seamă și al dezbaterilor 
în adunările generale din întreprinderiCUM AU FOST TRADUSE 1N VIATĂPROPUNERILE OAMENILOR MUNCII

în aceste zile au Ioc în întreprinderi adunările generale ale oame
nilor muncii — jnstitutie profund democratică a societății noastre, mo
dalitate eficientă de participare a clasei muncitoare la conducerea ac
tivității economice, la dezbaterea și soluționarea problemelor legate de 
îndeplinirea planului, de buna gospodărire a patrimoniului unităților 
economice. Nu ne propunem să ne referim în rindurile de față la or
dinea de. zi a actualelor adunări generale, ci la modul în care este 
prețuit și, mai ales, fructificat tezaurul de propuneri ale oamenilor 
muncii. Abordăm această problemă acum din considerentul că. in 
cadrul adunărilor, comitetele oamenilor muncii au obligația să infor
meze despre aplicarea propunerilor făcute anterior.

Pe această temă arh întreprins, în 
aceste zile, o anchetă la ÎNTRE
PRINDEREA „VULCAN" DIN CA
PITALA. Trei sint motivele care 
ne-au determinat să ne oprim la 
„Vulcan" : 1) contribuția deosebită
pe care o are întreprinderea — prin 
furnizarea cazanelor energetice, a 
altor utilaje — la realizarea unor 
importante obiective de investiții 
din întreaga țară ; 2) sarcinile de 
plan mobilizatoare ce stau în fața 
colectivului în acest an — cu 24 Ia 
sută crește producția-marfă, cu 14,5 
Ia sută productivitatea muncii ș.a. ; 
3) experiența și maturitatea acestui 
colectiv, seriozitatea cu care mun
citorii de aici își fac datoria.

între „da" și „nu", 
unsprezece idei 
rămîn în dosar

Mal întîi am solicitat să-și spună 
părerea un cadru de conducere și 
un muncitor. Tov. Vasile Mocanu, 
secretarul comitetului oamenilor 
muncii, ne-a relatat :

— întreprinderea noastră e mare, 
eu o producție complexă ; în proce
sul de producție apar unele greutăți 
pe care oamenii vor să le înlăture 
operativ și pentru aceasta fac pro
puneri. Răspunderea comitetului este 
foarte mare în legătură cu finaliza
rea operativă a acestor propuneri. 
La noi există o experiență bună și o 
pronunțată receptivitate în acest 
sens ; indiferent cînd și de către 
cine sint formulate propunerile, a- 
cestea se adună la conducătorul lo
cului de muncă — tehnician, maistru 
— iar cele care nu pot fi soluționate 
sint înaintate conducerii secției ; 
după o nouă triere, sub aspectul 
competenței de rezolvare, se centra
lizează pe uzină. E drept, in ultimul 
timp am constatat tendința că, cu 
destulă ușurință, o serie de propu
neri ce pot fi aplicate în secții sînt 
trimise conducerii întreprinderii.

XM. . £ l

■— tocmai deficiențele manifestate 
in aceste domenii continuă să in
fluențeze negativ evoluția lucrări
lor.

Este pe deplin posibil să se înlă
ture neajunsurile si să se redreseze 
activitatea pe aceste șantiere. Și un 
rol important în această privință tre
buie să-l aibă organizațiile de partid 
de pe aceste șantiere care, printr-o 
intensă muncă politico-educativă, 
sint chemate să unească eforturile 
constructorilor, montorilor și bene
ficiarilor în scopul accelerării rit
mului lucrărilor. Deopotrivă însă, 
atenția trebuie concentrată asupra 
aplicării neîntirziate a măsurilor 
absolut necesare pentru creșterea 
eficacității muncii constructorilor 
și montorilor. Ne referim, îndeo
sebi, Ia punerea la punct și apli
carea unor tehnologii de lucru a- 
vansate, urmărind sporirea gradu
lui de industrializare a lucrărilor 
executate, extinderea folosirii ele
mentelor prefabricate, precum și la 
măsurile necesare pentru exploa
tarea judicioasă a utilajelor de 
construcții și extinderea lucrului în 
acord global. Numai acționind ho- 
tărît, în aceste multiple direcții, 
pot fi recuperate întirzierile, însu- 
mînd mai multe luni, și pe o serie 
de alte șantiere, cum sint cele ale 
instalației de hîrtii subțiri și con
fecții din Petrești, secției de calcar 
din cadrul Combinatului de mate
riale de construcții din Cimpulung, 
secției de piese turnate din oțel de 
la întreprinderea de osii și boghiuri 
din Balș ș.a.

Eforturile constructorilor și mon
torilor trebuie susținute și de uni
tățile de specialitate care execută 
diferite lucrări pe șantiere. în acest 
sens, spiritul de colaborare dintre 
antreprenorul general și subantre- 
prize trebuie revitalizat pretutin
deni unde se semnalează o slăbire 
a lui. Bunăoară, pe platforma pe
trochimică piteșteană, unde Trustul 
de lucrări speciale și I.M.I.A. din 
București îngreunează terminarea 
lucrărilor din cauza lipsei unor im
portante efective de muncitori spe
cializați. Reglementările în vigoare 
precizează limpede îndatoririle fac
torilor care acționează pe șantiere 
și, mai cu seamă, faptul că antre
prenorul general este obligat să-și 
asume efectiv rolul de conducător 
al execuției, inclusiv de coordona
tor al activității subantreprizclor. îm
preună cu acestea, unitățile de 
construcții-montaj sint chemate să 
găsească, în cel mai scurt timp, 
căile de depășire a neajunsurilor 
existente, posibilitățile reale de in
tensificare a ritmului de execuție.

Dacă ținem seama de dimensiu
nea sarcinilor de plan pe acest an 
in domeniul investițiilor, de sporul 
însemnat de producție care urmea
ză să fie realiza't pe baza intrării 
in funcțiune cu punctualitate rigu
roasă . a capacităților prevăzute, 
este evidentă importanța deosebită 
a fiecărei zile de lucru pe șantiere. 
Tocmai de aceea, printr-o bună or
ganizare a lucrărilor, printr-o mun
că dîrză, tenace a tuturor construc
torilor și montorilor de pe șantiere 
— puternic dinamizată de activita
tea politică a organizațiilor de par
tid — trebuie să se lucreze zi de zi 
cu maximum de randament nu nu
mai pentru respectarea cu strictețe 
a termenelor diferitelor lucrări, ci 
și să se cîștige — din prima lună, 
din primul trimestru — avansuri 
cit mai substanțiale de timp in rea
lizarea planului de investiții pe 
acest ultim an al cincinalului.

Strungarul Alexandru Enache, cu 
un puternic spirit practic, ne-a spus :

— Dacă veneați cu 5 minute mai 
devreme nu mă găseați aici, la 
strung. Am fost prin hala asta după 
manipulantul podului rulant să-mi 
ridice o piesă pentru a o pune pe 
strung. Vedeți macaraua galbenă ? 
Ea a fost instalată la propunerea 
noastră tocmai pentru ca să ne ușu
reze munca și să nu pierdem vre
mea. De prin octombrie anul trecut 
s-a defectat. Sînt defecte și celelal
te. Am cerut de mai mult timp să 
vină cineva, să o repare. Dar iată 
că sîntem la jumătatea lui ianuarie 
și nimic nu s-a făcut. Pierd timp 
prețios cînd este nevoie de schimba
rea piesei la care lucrez. Nu s-a so
luționat nici cererea noastră de a se 
pune odată ordine în sectorul de 
ascuțitorie. Stăm și așteptăm la rînd 
să ascuțim un cuțit pentru strung ; 
de multe ori, cînd omul pus să facă 
treaba asta nu mai face față solici
tărilor, trecem și ne ascuțim noi 
piesele, cum ne pricepem...

Neconcordanță sau o completare 
reciprocă a celor două puncte de 
vedere ? Este greu desigur să tra
gem o concluzie. Consultăm dosarul 
comitetului oamenilor muncii cu 
propunerile formulate în precedenta 
adunare generală. „Să se reducă e- 
fectivul echipelor la maximum 20 de 
muncitori, pentru a putea fi mai bi
ne organizată munca" — propunea 
în vara trecută maistrul Dumitru 
Nițoi. Sugestia s-a aplicat cu efec
te pozitive imediate în ceea ce pri
vește întărirea disciplinei tehnologi
ce, folosirea timpului de lucru. La 
fel au fost finalizate încă 35 de pro
puneri din cele 52 ; pînă acum, alte 
6 propuneri se află în fază avansată 
de aplicare, iar 11 rămîn tot în sta
diul de... propunere.

Ce spun muncitorii
Este mult, este puțin ? Rămîne să 

cunoaștem și punctele de vedere a 
20 de muncitori și maiștri din două 
secții de bază ale întreprinderii : ca- 
zangerie și montaj general.

La fabrica de confecții „Tîrnava” din Sighișoara — mîlni harnice pregătesc o nouâ „șarjă" de cămăși bărbătești 
Foto : E. Dichiseanu

Raidul nostru în județele Teleorman, Mehedinți și Sibiu
Formații de lucru speciale, 

control zilnic — rezultate bune
La indicația biroului comitetului 

județean de partid, organele de spe
cialitate și conducerile unităților a- 
gricole din județul Teleorman și-au 
intensificat în aceste zile eforturile 

'pentru fertilizarea cu îngrășăminte 
organice a suprafețelor ce vor fi in- 
sămințate cu diferite culturi în a- 
ceastă primăvară. Așa cum ne infor
mează tovarășul Vasile Boncotă, di
rector adjunct al direcției județene 
pentru agricultură și industrie ali
mentară, încă din toamnă au fost fer
tilizate 20 000 hectare cu îngrășămin
te chimice și 4 000 hectare cu îngră
șăminte organice, iar in perioada de- 
cembrie-ianuarie au mai fost trans
portate în cîmp aproape 190 000 tone 
gunoi de grajd. Pină la sfirșitul a- 
cestei luni urmează să fie depozi
tate, pe platformele din cimp, alte 
aproape 30 000 tone. Pentru a se 
executa o fertilizare rațională, fără 
a ignora bineînțeles nici celelalte 
operațiuni cerute de tehnologie, in 
cooperativele agricole de producție 
s-au inițiat ample acțiuni de masă 
pentru mobilizarea tuturor lucrăto
rilor, iar în fiecare consiliu intercoo- 
peratist s-au alcătuit formațiuni de 
lucru dotate cu mijloace mecanice 
de transport — greifere, tractoare, 
remorci, basculante. Pentru a ur
mări modul cum se desfășoară a- 
ceaștă lucrare. direcția agricolă a 
stabilit decadal și lunar pentru fie
care unitate agricolă sarcini precise 
de transportare a gunoiului in cîmp, 
o atenție deosebită fiind acordată te
renurilor mai sărace din zona de 
nord a județului. Totodată, organele 
de specialitate ale județului lucrează 
în prezent la refacerea balanței gu

1. Care sînt propunerile formulat* 
In ultimul an de dv. pentru îmbu
nătățirea activității in întreprinde
re ?

• în total s-au înregistrat 31 de 
propuneri — 10 dintre ele vizează 
perfecționarea organizării muncii ; 8
— aprovizionarea ritmică a locurilor 
de muncă cu materiale și oxigen ; 5
— diminuarea efortului fizic, al mun
citorilor ; 4 — asigurarea unui de
calaj optim intre sectoarele de pre
lucrări mecanice și montaj ; 2 — îm
bunătățirea condițiilor de muncă ; 
2 — prelungirea cu o jumătate de 
oră a orarului de zi al mijloacelor 
de transport în comun.

2. Ce s-a intimplat cu aceste pro
puneri ?
• 12 propuneri s-au aplicat.
• 19 propuneri nu s-au aplicat.
3. Cum vedeți perfecționarea or

ganizării producției și a muncii in 
acest an ?

o Iată cîteva din propunerile for
mulate : „Debitarea centralizată a 
laminatelor înalt aliate. în prezent 
se irosește o importantă cantitate de 
metal. Prin finalizarea măsurii s-ar 
putea economisi 15—20 Ia sută din 
acest prețios metal" (Dumitru Dragu, 
șef de atelier) ; „Dotarea secției ca- 
zangerie cu dispozitive de manevra
re mecanică a pieselor și subansam- 
blelor. Acum, prin manevrarea ma
nuală se pierde o importantă parte 
din timpul productiv al muncitorilor" 
(trei muncitori din atelierul cazan- 
gerie II) ; „Stabilirea unui flux ra
tional de producție și scoaterea ope
rativă din atelier a produselor fi
nite". (Constantin Osmanovici, su
dor).

4. Cum poate fi redusă perioada 
de aplicare a propunerilor ?

0 Stabilirea unor contacte siste
matice între serviciile funcționale 
din întreprindere (concepție, produc
ție, tehnic ș.a.) și secțiile de produc
ție — 6 răspunsuri.
• Efectuarea de către cadre teh

nice a unor analize operative, la fa
ța locului, împreună cu muncitorii, 
în vederea cunoașterii in detaliu a 
posibilităților de aplicare a propu
nerilor formulate — 6 răspunsuri ;

© Participarea activă a membrilor 
comitetului oamenilor muncii la șe
dințele de producție din secții și a- 
teliere — 5 răspunsuri ;

e Fiecărui inginer din întreprin
dere să i se repartizeze una-două 
formații de lucru, in scopul stabili
rii unor îmbunătățiri tehnice și or
ganizatorice șl acesta să răspundă 
direct de finalizarea lor — 1 răs
puns (2 participanți la sondaj nu au 

noiului de grajd, luindu-se în consi
derare toate stocurile existente și pe 
această bază se reactualizează pro
gramul de încorporare in sol a în
grășămintelor organice. Paralel cu 
această operațiune, specialiștii și coo
peratorii au luat măsuri concrete 
care, odată cu apariția unor condiții 
mai prielnice, să treacă imediat la 
fertilizarea și a celorlalte 14 000 hec
tare din cele 15 000 planificate in a- 
cest an. O bună organizare a muncii 
am întilnit la cooperativele agricole

Unii acționează, alții abia fac 

planuri de acțiune
De mai bine de două luni in uni

tățile agricole de stat și cooperatiste 
din județ se desfășoară o amplă ac
țiune de sezon : fertilizarea cu în
grășăminte naturale a unor însem
nate suprafețe de teren. Așa după 
cum ne-a precizat inginerul Constan
tin Bulugiu, directorul direcției agri
cole județene, în unitățile din județ 
există Ia ora actuală o rezervă de 
aproape 300 000 tone îngrășăminte 
naturale. Aceasta înseamnă că poate 
fi fertilizată cu 20 de tone la hectar 
o suprafață de 15 000 hectare. De 
altfel, după cum relatam într-un ar
ticol anterior, la indicația biroului 
comitetului județean de partid se 
urmărește in mod deosebit ca pe 
terenurile ce vor fi cultivate cu le
gume, floarea-soareiui și sfeclă de 
zahăr să se administreze în sol pînă 
la 40—45 tone de îngrășăminte na

formulat nici un răspuns la această 
întrebare).

Cerințe fundamentale : 
receptivitate și operativitate

Răspunsurile la sondaj dovedesc 
că oamenii întreprinderii „Vulcan" 
gindesc matur, sint hotărîți să lu
creze din ce in ce mai bine, să în
făptuiască exemplar sarcinile de 
plan in acest an. Iată de ce sint 
cu totul de neînțeles tendin
țele de tergiversare a aplicării unor 
propuneri de certă valoare. Numai 
într-un an, rezumînd răspunsurile 
sondajului, 20 de oameni au avut 31 
de idei de perfecționare. Au făcut 
31 de propuneri. Este inadmisibil 
ca, din acestea, doar 12 să își găseas
că finalizarea, după cum nu este fi
resc nici faptul ca acum. în preajma 
unei noi adunări generale, comitetul 
oamenilor muncii să se prezinte cu 
un mare număr de propuneri, făcute 
la precedenta adunare, nesoluțio
nate.

în loc de concluzie, redăm punc
tul de vedere al secretarului comi
tetului de partid din întreprindere, 
tov. Ion Gheorghe :

— Va trebui să Întărim munca 
politico-educativă în rindurile tuturor 
comuniștilor, ale tuturor lucrători
lor, în vederea cultivării înaltului 
spirit de răspundere față de soluțio
narea problemelor care condiționea
ză realizarea planului, față de gos
podărirea judicioasă a întregii în
treprinderi. Fără discuție, măsurile 
propuse de muncitori și maiștri sînt 
raționale și ele pot sau, mai bine 
zis, puteau fi aplicate în întregime. 
Nu vom stabili acum vinovatul pen
tru anumite întîrzieri. Important 
este că vom acționa cu toată fermi
tatea pentru a găsi drumul cel mai 
scurt între propunere și finalizare. 
Din aceasta noi ne-am făcut un o- 
biectiv al muncii de partid. Ne pre
ocupă efectiv stimularea participării 
oamenilor la organizarea rațională a 
producției și a muncii, la buna gos
podărire a resurselor și patrimoniu
lui întreprinderii și, pe de altă parte, 
creșterea responsabilității tuturor 
factorilor de conducere, de la șeful 
de echipă la conducerea întreprin
derii. Avem nevoie de propuneri 
multe și utile și dacă acestea se fac 
trebuie să dovedim receptivitate, să 
le aplicăm neîntîrziat, in interesul 
producției, bunei activități a între
prinderii.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALĂGEAN

de producție din cadrul consiliilor 
intercooperatiste Nanov, Furculești, 
Purani, Dobrotești, Fintînale și al
tele, unde, prin sprijinul acordat de 
organizațiile de partid și conducerile 
unităților, mijloacele de transport au 
fost asigurate in permanență, iar 
cantitățile de gunoi de grajd aduse 
și împrăștiate pe cîmp depășesc pe 
cele planificate. Există însă și coo
perative agricole, ca cele de la Năs- 
turelu, Călinești, Uda-Clocociov sau 
Voința-Salcia, unde nu se acordă a- 
tenția cuvenită acestei lucrări de 
care, in bună parte, depinde soarta 
producțiilor viitoare.

Ion TOADER
corespondentul „Scînteli"

turale la hectar. Din datele centra
lizate la zi rezultă că pină la ora 
actuală la nivelul județului au fost 
fertilizate peste 1 500 hectare. Timp 
de 3 zile am urmărit Ia fața locului 
cum se desfășoară această acțiune. 
In cele 2 cooperative agricole din 
comuna Pătulele zilnic acționează 
peste 1 600 de cooperatori,. Practic, 
toate forțele au fost concentrate pe 
diferite parcele la executarea in cel 
mai scurt timp a acestei importan
te lucrări. La transportul îngrășă
mintelor naturale in cîmp sînt folo
site peste 85 de atelaje și 20 mij
loace mecanizate — tractoare cu re
morci, autocamioane. Specialiștii, ce
lelalte cadre tehnice urmăresc în te
ren cum se execută lucrarea pe fie
care solă în parte. Numai în ziua 
cînd ne-am aflat aici, cooperatorii 
au transportat și încorporat in sol 
Încă 200 tone care se adaugă la cel*

La I. U. C. Borzeșfi

200 de tone de utilaje 

— prin autodotare
întreprinderea de utilaj chi

mic din Borzești este cea mai 
tînără și modernă unitate a in
dustriei metalurgice din județul 
Bacău. Dotată cu mașini și uti
laje de cea mai înaltă tehnici
tate, noua întreprindere este 
profilată pe fabricarea utilaje
lor chimice și executarea repa
rațiilor capitale la mașinile- 
unelte din sectorul respectiv. 
Potrivit prevederilor, noul o- 
biectiv trebuia să intre în func
țiune la jumătatea acestui an. 
Iată însă că. datorită rezultate
lor remarcabile obținute de cei 
care lucrează pe șantier, au fost 
realizate și livrate beneficiarilor, 
cu 7 luni mai devreme, primele 
mașini și utilaje.

— Cerințele stringente pe care 
le impune înălțarea uzinelor de 
cauciuc sintetic izoprenic, sodă 
caustică și a altor obiective 
mari de pe platforma noastră 
tiotușeană — ne spune ingine
rul Constantin Uzum, directorul 
întreprinderii — ne-au mobili
zat în muncă, reușind ca. pină 
la începutul acestui an, să efec
tuăm probele tehnologice la 
majoritatea secțiilor și să înce
pem, cu mult mai devreme, pro
ducția.

în vreme ce constructorii e- 
xecutau lucrările de finisaj la 
secția forjă, la magazia cen
trală. secția de debitare a ma
terialelor mari și la depozitul de 
produse finite, două brigăzi de 
muncitori, conduse de maistrul 
Constantin Manta și inginerul 
Gheorghe Ilie, au realizat 4 
vase de mare capacitate pentru 
noua uzină de cauciuc izopre- 
r.ic. în altă parte a întreprin
derii. în secția de debitare a 
materialelor. 40 de muncitori cu 
o înaltă calificare execută, sub 
îndrumarea inginerului Dumi
tru Păuna, mașinile de șanfre- 
nat și valțurile de ruluit. care 
nu au putut fi asigurate la vre
me de către diferiți furnizori. 
Au fost realizate pină acum, în 
cadrul acțiunii de autodotare, a- 
proape 200 tone de utilaje și 
mașini necesare începerii pro
ducției.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteli"

La întreprinderea 
„Banatul"-Timișoara 

Noi tehnologii — 

însușite „din mers“
Pentru colectivul întreprinde

rii ..Banatul" din Timișoara, ul
timul an al cincinalului mar
chează un însemnat spor de 
producție. în special la încăl
țăminte cu talpă injectată, unde 
creșterea față de anul 1974 se 
cifrează la aproape 300 000 pe
rechi' pantofi pentru bărbați și 
copii.

— Produsele din această gru
pă — ne spune inginerul-șef al 
întreprinderii. Gheorghe Boia — 
dețin, la ora actuală, cea mai 
mare pondere in 1 totalul pro
ducției. Deși de dată mai re
centă. tehnologia lor de fabri
cație a fost rapid însușită de 
specialiștii și muncitorii noștri, 
pantofii cu talpă injectată fiind, 
pentru aspectul plăcut si rezis
tenta mare la purtat, deosebit 
de solicitați, atit pe piața in
ternă. cit și la export. în creș
tere sint și cerințele de pantofi 
cu fețe din piele sintetică sau 
din textile — produse de ase
menea noi in nomenclatorul nos
tru de fabricație.

în vederea' realizării exem- ■ 
plare a tuturor sarcinilor de 
producție din noul an. în în
treprindere sînt în curs de a- 
plicare noi măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteli"

peste 6 000 tone, cu care au fost fer
tilizate pină acum suprafețele re
partizate pentru legume și floarea- 
soareiui. Aceeași activitate intensă 
am întilnit și in unitățile de pe raza 
consiliilor intercooperatiste Obirșia 
de Cîmp și Gîrla Mare. „Numai în 
intervalul de timp care a trecut din 
acest an — ne preciza inginerul 
Ilie Grozăvescu, președintele consi
liului intercooperatist Obirșia de 
Cimp — în unitățile din consiliu 
s-au încorporat in soi peste 20 000 
tone de îngrășăminte naturale. Prac
tic se lucrează zi-lumină pentru că 
mai avem multe rezerve pe care 
vrem să le punem in totalitate în 
valoare".

In unele unități unde se află mii 
de tone de îngrășăminte naturale 
acțiunea abia a fost' declanșată sau 
nici n-a început. In comunele Vo- 
loiac, Stîngăceaua, Broșteni, Vînju- 
leț, Ilovăț și altele s-au întocmit 
grafice pe culturi cu cantitățile ce 
urmează a fi incorporate în sol, dar 
în fapt nu sînt folosite cum s-a in
dicat zilele bune de lucru în cimp, 
nu sînt mobilizate toate forțele la 
executarea acestei lucrări. în alte 15 
unități cooperatiste și ferme agrico
le de stat s-au transportat în cîmp 
In medie între 150—200 tone îngră
șăminte naturale. Puțin, foarte pu
țin. dacă se au in vedere timpul 
favorabil, rezervele existente. Oare 
ce așteaptă comitetele de partid, 
conducerile unităților din aceste co
mune 1 Or ti ele planurile și grafi
cele bune, dar nu ajută cu nimic la 
creșterea producțiilor. Centrul de 
greutate al activității in aceste zile 
trebuie să fie axat cu prioritate pe 
activitatea practică din teren și nu 
pe întocmirea... planurilor de ac
țiune.

Virgil TATARU 
corespondentul „Scinteil"

COOPERAREA ECONOMICĂ 
INTERNAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

in continuă extindere 
si diversificare

— După cum s-a anunțat. In cadrul ședinței din 29 decembrie 
1974, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat înființarea 
Departamentului cooperării economice internaționale, din cadrul Mi
nisterului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, 
în legătură cu temeiurile creării acestui departament, cu sarcinile și 
proiectele activității sale, am avut o convorbire cu tovarășul NICOLAE 
IONESCU, ministru secretar de stat in Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Internaționale.

— înființarea Departamentului 
cooperării economice internaționale 
— a spus la început interlocutorul — 
se înscrie pe linia preocupărilor con
ducerii de partid și de stat pentru 
îmbunătățirea activității de coope
rare economică și tehnico-științifică 
a României cu celelalte state. Este 
cunoscut că dezvoltarea cooperării 
economice a devenit astăzi o nece
sitate obiectivă, o condiție hotări- 
toare pentru valorificarea superioară 
a potențialului material și uman al 
fiecărei țări. înlesnirea accesului la 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii pe plan mondial, pentru ac
celerarea progresului economic și 
social al fiecărei națiuni. în acest 
sens, participarea României la cir
cuitul economic mondial se intensi
fică și se diversifică an de an, ac
țiunile de cooperare pe multiple 
planuri dobindind o pondere tot mai 
mare în structura schimburilor noas
tre externe. în promovarea acestor 
forme moderne, avansate, de relații 
economice, ca de altfel în întreaga 
sa politică externă, România socia
listă se călăuzește, cu neabătută 
consecvență, după principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, ' egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne șl 
avantajului reciproc, cu convingerea 
că numai într-un asemenea cadru 
cooperarea dintre state se poate ma
nifesta ca un factor de progres și 
dezvoltare pentru toți partenerii.

Vizitele din ultimii ani ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu in nume
roase țări ale lumii au dus la în
cheierea unor importante acorduri 
și înțelegeri bilaterale, care au creat 
condiții deosebit de favorabile pen
tru amplificarea colaborării econo
mice cu aceste state. Datele statis
tice ilustrează, de altfel, cu elocven
ță larga anvergură și diversitate a 
activității noastre de cooperare eco
nomică. România a încheiat pînă în 
prezent peste 250 de acțiuni de coo
perare economică internațională, fi
nalizate, între altele. în constituirea 
de societăți mixte de producție și 
desfacere cu sediul în țara noastră 
șau în străinătate, societăți mixte 
comerciale in străinătate, participări 
la societăți de transporturi interna
ționale, societăți bancare, societăți 
de consulting .și valorificare., țle in
venții. Numai în cursul anului tre
cut au fost încheiate peste 40 de ac
țiuni de cooperare.

Se poate spune, deci, că înseși ce
rințele practicii, ale aplicării cu re
zultate tot mai bune a acestei poli
tici de colaborare a țării noastre au 
dus la crearea Departamentului 
cooperării economice internaționale. 
Noua entitate structurală a ministe
rului s-a născut, așadar, ca o expre
sie concretă a însemnătății crescinde 
a cooperării în ansamblul relațiilor 
economice externe ale României. 
Departamentul răspunde de soluțio
narea problemelor cooperării econo
mice internaționale, asigură o mai 
bună organizare și corelare pe plan 
intern a activității ministerelor in 
vederea Îndeplinirii sarcinilor ce le 
revin în acest domeniu, precum și 
coordonarea mai eficientă pe plan 
extern a tuturor acțiunilor de coo
perare realizate cu fiecare țară.

— V-am ruga să vă referiți la 
rolul și atribuțiile principale care 
revin Departamentului coope
rării economice internaționale.

— înainte de toate, trebuie sub
liniată importanta deosebită a rolu

O dată lipsesc atelajele, 

altă dată tractoarele, dar mai ales 

lipsește... organizarea
Dacă în ceea ce privește execu

tarea arăturilor adinei. în coopera
tivele agricole din județul Sibiu s-au 
făcut progrese apreciabile, transpor
tul îngrășămintelor naturale este 
mult rămas în urmă — în ciuda 
timpului prielnic care se menține de 
săptămini în șir. La 21 ianuarie a.c„ 
fată de cele 300 000 tone planificate 
— e vorba de cea mai mare canti
tate de Îngrășăminte naturale pla
nificată .in ultimii ani — mai erau 
de transportat în cimp 200 000 tone I 
Sint. e drept, cooperative agricole — 
Axente Sever. Laslea. Popalca ș.a. — 
care, prin concentrarea, mai ales în 
perioadele cind pămintul este înghe
țat. a unui mare număr de forțe, 
ca și printr-o bună organizare a 
muncii, sint foarte aproape de înche
ierea acestei lucrări.

Insă numărul cooperativelor care 
așteaptă și acum „să se zvînte te
renul" este mare — printre acestea 
aflîndu-se cooperativele agricole Bo- 
ian. Cristian. Șeica Mică ș.a. într-o 
excelentă zi pentru asemenea lu
crări. cum a fost aceea de marți 
21.1.. la cooperativa agricolă Sibiu nu 
s-a efectuat nici un transport de gu
noi de grajd ..fiindcă remorcile e- 
fectuează niște transporturi de pu- 
ieti" — ne-a spus ing. Iuliu Iriș- 
tean ; la cooperativa agricolă Ra- 
covita erau și remorci, erau și ate
laje. dar nu avea cine să îndrume 
lucrările, fiindcă președintele era la 
Sibiu, contabila tot la Sibiu etc. La 
cooperativa agricolă Șelimbăr avem 
surpriza să aflăm chiar de la pre
ședintele unității. Filip Modran. că 
deși ar fi nevoie de un mare nu

lui departamentului nostru în înfăp
tuirea politicii partidului și guver
nului de dezvoltare a colaborării și 
cooperării economice internaționale, 
în acest scop, departamentului ii re
vin o serie de sarcini care definesc 
clar natura activității sale.

Ca titular al planului național 
unic — cincinal și anual — de coo
perare economică internațională, de
partamentul participă la elabora
rea acestuia, la defalcarea sa pe 
unități centrale și răspunde de 
realizarea planului împreună cu 
ministerele de resort. El negociază 
și încheie. împreună cu Ministerul 
Afacerilor Externe, convenții, proto
coale și alte documente de coope
rare economică cu alte state și avi
zează sau aprobă convențiile, înțele
gerile și contractele externe pe care 
ministerele, alte organe centrale, 
unitățile economice sau de comerț 
exterior le perfectează cu partenerii 
din străinătate. Departamentul asi
gură pregătirea și desfășurarea lu
crărilor comisiilor mixte de coope
rare economică internațională și 
răspunde de traducerea in viață a 
hotăririlor adoptate. De asemenea, 
răspunde de organizarea, potrivit a- 
cordurilor guvernamentale de coope
rare, a exporturilor de uzine și fa
brici cu plata in materii prime sau 
în produse rezultate din activitatea 
obiectivelor respective ; de consti
tuirea și funcționarea de societăți 
mixte de producție și de comerciali
zare în țară și străinătate ; de exe
cutarea de lucrări de oonstrucții- 
montaj in străinătate ; de activită
țile de engineering, consulting și 
asistență tehnică peste hotare ș. a.

— Care sint direcțiile priorita
re ale dezvoltării in acest an și 
in perspectiva cincinalului viitor 
a activității de cooperare eco
nomică internațională a țării 
noastre ?

— în vederea îndeplinirii sarcini
lor privind extinderea și diversifica
rea cooperării economice a Româ
niei cu alte state, potrivit documen
telor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
activitatea Departamentului coope
rării economice internaționale va fi 
orientată. îndeosebi, spre încheierea 
unor acțiuni menite să contribuie la 
promovarea exportului de mMșijjii și 
utilaje românești, acordarea asisten
ței tehnice unor țări în curs tje in
dustrializare. precum și Ia asigura
rea pe perioade îndelungate a mate
riilor prime necesare economiei 
naționale, introducerea celor mai 
avansate tehnologii în industria ro
mânească ș. a.

Consecventă politicii sale generale 
de colaborare cu toate statele lumii, 
indiferent de orinduirea lor socială. 
România acordă o atenție deosebită 
relațiilor de cooperare economică cu 
țările socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare și desfășoară, în același 
timp, cooperarea cu țările capitalis
te dezvoltate.

Atenția acordată de conducerea 
partidului și statului activității de 
cooperare economică va determina, 
în anii următori, întărirea rolului a- 
cesteia ca factor al creșterii econo
mice, in folosul ridicării țării noas
tre pe noi trepte de progres și pros
peritate.

Convorbire realizată de 
Viorel POPESCU

măr de mijloace de transport, nu s-a 
apelat la oameni să lucreze cu ate
lajele proprii „deoarece nu au fost 
împărțite terenurile prevăzute pen
tru acord global". Si cum acest lu
cru se va face abia in luna mar
tie. cele 2 500 tone îngrășăminte na
turale . care mai sint de transportat 
pe întinsele terenuri pentru cartofi 
și porumb se bucură numai de o... 
căruță a cooperativei și de o remorcă 
a S.M.A.-ului.

— Am luat și pină acum, vom lua 
si în zilele imediat următoare mă
suri hotărite pentru a grăbi ritmul 
acestei acțiuni — ne-a spus ing. A- 
lexandru Pătruța, directorul general 
al direcției agricole județene. Au fost 
organizate, de pildă, formații de lu
cru ne fiecare S.M.A. și s-au întoc
mit programe de transport pentru 
toate greiferele si pentru toate uti
lajele. atit ale S.M.A.-urilor. cit și 
ale cooperativelor agricole. Pentru 
recuperarea răminerilor în urmă la 
această lucrare au fost luate, de a- 
semenea. măsuri ca programul de 
transport să se efectueze in tot 
cursul zilei. De asemenea. în urmă
toarele 10 zile, cu sprijinul organi
zațiilor de partid din unităti. ale 
consiliilor populare comunale vom 
trece la mobilizarea a încă 400 de 
cooperatori care să lucreze cu ate
laje proprii. Sîntem convinși că prin 
toate aceste măsuri transportul in 
cimp al îngrășămintelor naturale va 
fi încheiat înainte de termenul pla
nificat — 1 aprilie a.c.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteil”
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nu peste tot se 
de această cerință, 
la care participau

tine seama 
într-un curs 
țărani coo

carea unor noțiuni noi. Din păcate

A

In dezbaterea învățămintului de partid la sateProbleme concrete, actuale, ale dezvoltării agriculturii
O analiză asupra felului cum 

se desfășoară, în aceste luni de 
iarnă, învătămîntul de partid în 
satele județului Bistrița-Năsăud 
relevă susținute preocupări pe li
nia legării strînse a învățămintului 
de realitățile specifice locale, de 
sarcinile concrete, economice și po
litice ce decurg din documentele 
Congresului al XI-lea.

Reținem, între diferitele aspecte 
ale acestei experiențe, faptul că 
numeroase comitete comunale de 
partid organizează sistematic întil- 
niri cu propagandiștii, informîndu-i 
asupra stadiului îndeplinirii sarci
nilor economice în comuna respec
tivă, pentru ca aceștia, la rîndul 
lor, să le supună atenției cursan- 
ților. La Nimigea, de pildă, cu pri
lejul unor asemenea întilniri, are 
loc și o expunere a unui propagan
dist cu mai multă experiență asu
pra problemelor care urmează să 
fie abordate la curs, participanții 
discutind apoi asupra celor mai 
potrivite modalități de a integra în 
dezbateri aspectele și datele con
crete despre care au fost infor
mați. La Șieu Măgheruș. Lechința, 
Rebrișoara. comitetele de partid au 
hotărît ca fiecare din membrii lor 
să participe Ia cite un curs, spriji
nind orientarea dezbaterilor spre 
problematica activității cursan- 
ților. Unele comitete comunale 
de partid — de la Braniștea, 
bunăoară — au decis ca perio
dic secretarii organizațiilor de 
bază să expună în plenare sau in 
ședințe ale comitetului comunal de 
partid aprecierile lor cu privire la 
desfășurarea dezbaterilor în orga
nizația respectivă.

în chip firesc aceste măsuri au 
avut drept urmare accentuarea 
caracterului concret și sporirea efi
cienței învățămintului, creșterea 
rolului său în mobilizarea oameni
lor la lucrările agricole. în activi
zarea lor politică. Astfel. în cursu
rile din satele Zoreni. Chintelnic și 
Budești, discuțiile despre orientă
rile stabilite de Congresul al 
XI-lea pentru dezvoltarea intensi
vă a agriculturii au prilejuit o a- 
profundată analiză a activității des
fășurate în unitățile respective in 
fiecare din aceste direcții, scoțîn- 
du-se la iveală importante rezerve 
încă nevalorificate de sporire a 
producțiilor agricole vegetale și a- 
nimale, prin organizarea supe
rioară a producției și a muncii, 
creșterea gradului de mecanizare și 
chimizare, conservarea și ameliora
rea fondului funciar. Caracteristic 
pentru numeroase cursuri este fap
tul că dezbaterea modalităților de 
sporire a producției agricole se îm
bină cu preocupările pentru buna 
pregătire a alegerilor de Ia 9 mar
tie. Astfel, în expuneri, discuții, se 
insistă mai ales asupra a ceea ce

este de făcut acum, imediat, 
pentru a pune temelii solide pro
ducțiilor agricole din acest an — 
ultimul an al cincinalului : exe
cutarea unor lucrări de desecări, 
fertilizarea ogoarelor, repararea u- 
tilajelor în vederea campaniei 
agricole de primăvară, pregătirea 
fondului semincer și, totodată, pen
tru atragerea tot mai activă a ma
selor largi de cetățeni la buna gos
podărire a comunelor, Ia rezolvarea 
cu mijloace locale- a unor probleme 
de interes obștesc.

Totuși, nu se poate spune că 
orientarea spre actualitate, spre 
problemele principale de muncă și 
de viață cu care sînt confruntați 
cursanții a devenit o trăsătură a 
tuturor cursurilor. Se întîlnesc 
încă situații în care referirile la

In județul
Bistrița-Năsăud

propria activitate poartă în bună 
măsură amprenta formalismului. 
La Braniștea, de pildă, dezbaterea 
despre dezvoltarea agriculturii, 
deși a abordat unele aspecte ale 
activității in cooperativa respec
tivă, a ocolit tocmai cauzele care 
au făcut ca in anul trecut produc
țiile obținute aici la griu, lapte să 
fie mai mici decît cele planificate. 
Firesc era ca tocmai deficien
tele care reflectă o slabă înțe
legere a responsabilităților so
ciale din partea unor coope
ratori să se fi aflat în centrul dez
baterilor, să fi format obiect de 
analiză, în spiritul exigentei co
muniste, știut fiind că fără intran
sigență, fără combativitate față de 
lipsuri și deficiente, față de con
cepțiile și atitudinile înapoiate nu 
se poate asigura învătămîntului o 
reală putere de a influența con
știința și comportarea oamenilor.

Complexitatea temelor care se 
studiază în acest an, teme axate în 
întregime pe documentele Congre
sului al XI-lea, aduce în prim plan 
— cu atît mai mult pentru învătă
mîntul de la sate — cerința acce
sibilității. Cabinetul județean de 
partid a inclus în programele dc 
instruire a propagandiștilor lămu
rirea unor termeni politici, econo
mici și filozofici, acțiune la care au 
fost atrase cadre care predau știin
țele sociale. Vom remarca preocu
pările în același sens ale unor co
mitete comunale de partid, ca, de 
pildă, de la Miceștii de Cîmpie, 
care l-au îndrumat pe propagan
diști ca înaintea fiecărei expuneri 
să se ocupe în mod special de expli

peratori din Nimigea de Jos, 
cu prilejul dezbaterii temei pri
vitoare la știința conducerii vie
ții economice și sociale, propagan
diștii s-au întrecut în a folosi ter
meni de specialitate, fără a explica 
conținutul lor Nu e de mirare deci 
că la discuții au participat doar 
doi-trei cursanți și că în aceste 
condiții cîștigul cursanților a fost 
limitat.

Este bine cunoscut că accesibili
tatea învătămîntului sporește prin 
folosirea materialelor ilustrative, 
grafice, planșe, diapozitive etc. 
Remarcăm în acest sens ini
țiativa unor comitete comunale 
de partid, cum sînt cele de la 
Prundu Bîrgăului, Uriu, Petru 
Rareș. Sieu, care pe lingă difuza
rea materialului ilustrativ elaborat 
pe plan central, s-au preocupat de 
alcătuirea unor sugestive grafice 
referitoare Ia realizările și perspec
tivele locale, pe care le-au pus la 
îndemîna propagandiștilor. Nu e 
mai puțin adevărat însă că lă 
unele cabinete de științe sociale — 
Monor, Cetate. Budacu de Jos — 
nu pot fi consultate și folosite nici 
un fel de materiale ilustrative, 
nici măcar cu privire la problemele 
comunei, deși materialele de ana
liză ale organelor de partid și de 
stat de aici constituie o sursă ge
neroasă și mereu actuală de date 
concrete. Zestrea lor documentară se 
reduce la o seamă de ziare și re
viste. un mic număr de broșuri și 
cărți, cîteva grafice peste care s-a 
așternut praful.

în perioada care a mai ră
mas pină la închiderea învă
țămintului de partid la sate, co
mitetul județean de partid și-a 
propus să controleze cu ajutorul 
unor colective de activiști și lec
tori de partid un număr cit mai 
mare de cursuri, să valorifice mai 
bine prezenta acestora pe teren 
pentru dotarea și activizarea ca
binetelor de științe sociale din 
comune. Comitetul județean de 
partid mai are în vedere, in același 
timp, acordarea unui sprijin mai 
consistent pregătirii propagandiști
lor la nivelul comunelor, prin or
ganizarea. la fata locului, a unor 
consultații, dar mai ales a unor 
activități metodice prin care să 
facă larg cunoscute modalitățile de 
folosire a mijloacelor audio-vizuale 
și ilustrative în cursuri. Aceste mă
suri vor avea fără îndoială conse
cințe pozitive, vor contribui la îm
bunătățirea calitativă a învătămîn
tului, la creșterea forței lui de 
mobilizare.

Silviu ACHIM

„Teatrul TV- 

un nou gen 
de spectacol 
și estetica lui“

Sub acest titlu. Televiziunea 
română a organizat o sesiune 
consacrată dezbaterii probleme
lor ridicate de spectacolele de 
teatru televizat. Gen cu o largă 
audientă de public, teatrul TV 
și-a propus încă de acum a- 
proape 20 de ani. cînd a apărut 
pe micile noastre ecrane, să de
vină un veritabil focar de cul
tură cu. iradieri în cele mai în
depărtate colturi ale tării. De-a 
lungul acestui interval de timp, 
sutele de montări, din drama
turgia clasică și contemporană, 
românească și universală, reali
zate de cunoscuți regizori, ac
tori și scenografi, au alcătuit o 
panoramă cuprinzătoare a crea
ției dramatice de valoare.

Aceasta a fost premisa de la 
care televiziunea a pornit în 
organizarea sesiunii, solicitînd 
participarea la dezbateri a celor 
mai reputați specialiști din acest 
domeniu : scriitori, regizori, ac
tori. critici, realizatori ai emi
siunilor. Subliniind importantul 
rol educativ al teatrului televi
zat. referatele prezentate, ca și 
discuțiile ce le-au succedat au 
relevat faptul că astăzi. prin 
cele mai de seamă reușite ale 
sale, teatrul TV își afirmă spe
cificul și valoarea prin conținu
tul său educativ, prin maturi
zare artistică și personalitate.

Prezentarea unor secvențe din 
cele mai reprezentative specta
cole ale ultimilor ani a avut 
darul nu numai de a readuce în 
memoria celor prezenti piese și 
scene remarcate la timpul lor 
dc critică, ci și de a oferi o 
bază concretă intervențiilor. 
Astfel, discuțiile despre exigen
tele teatrului politic, legătura 
indisolubilă, dialectică între po
litic și artistic, modalitățile care 
pot fi abordate de realizatorii 
acestui gen. specificul scenariu
lui de televiziune — prin boga
tele observații formulate — au 
devenit veritabile puncte de re
per în încercarea de a defini 
estetica genului.

Cu prilejul sesiunii științifice, 
redacția de specialitate a tele
viziunii a realizat și ..un sub
stantial caiet de informare — 
..Teatrul TV. un drum..." — re
trospectivă a spectacolelor, me- 
dalioanelor. recitalurilor care 
s-au succedat de-a lungul ani
lor pe micul ecran.

Dezbatere de lucru, sesiunea 
științifică a oferit sugestii fer
tile pentru îmbunătățirea în 
continuare a teatrului TV, pen
tru ca această scenă cu milioane 
de spectatori să-și amplifice 
ecoul educativ în conștiința pu
blicului.

Inițiativa filialei U.A.P.- 
Iași de a prezenta la 
București, o amplă expo
ziție de pictură, sculptură 
și grafică ieșeană — a- 
proape o retrospectivă — 
este în același timp un 
eveniment îmbucurător și 
un îndemn către alte fi
liale. în ultimii ani, acti
vitatea artiștilor din toa
te regiunile tării a înre
gistrat succese notabile ; 
ele reflectă firesc mu
tațiile și transformările 
intervenite pe planul vie
ții economice și sociale. 
S-ar mai încumeta cineva 
să denumească azi „pro
vincială" cultura artistică 
vie, originală, adesea cu
tezătoare. a unora dintre 
centrele regionale ? Prin
tre acestea, arta lașului 
ocupă un loc de seamă și 
caracteristic.

Avem prilejul acum, în 
expoziția de la sala 
Dalles, să observăm dru
mul propriu pe care ar
tiștii ieșeni și l-au ales, 
cu deschiderile lui multi
ple și cu cele încă posi
bile. Organizarea ex- 
pozițională, gîndită chiar 
de artiștii participant, 
contribuie fericit la subli
nierea unor calități și 
preocupări specifice tra
diției ieșene de cultură 
plastică. în perimetrul 
ei evoluează trecerile de 
la viziunea de filiație im
presionistă și post-im- 
presionistă la formulările 
simbolice ale unei viziuni 
și înțelegeri contempo
rane a realității. Aceeași 
căldură a sentimentului, 
aceeași sensibilitate nu
anțată în receptarea rea
lului străbate ca o melo
die de fond creația ie
șeană : a maturilor lirici 
și blînzi în expresie Cos- 
tache Agafitei. Mihăj- 
lescu-Craiu, Mihai Că- 
mărut — peisagiștii la
șului dintotdeauna pre
dilect înfățișat în învă
luita poezie — amintind 
de Tonitza, a iernilor fa- 
vorizind meditația, inte
riorizarea : Eugen Bon- 
șcă. evocatorul ..Ritmuri
lor străbune" și al Goliei 
pline de glorie ; Iftimie

Bîrleanu, Vasile Condu- 
rache, Vladimir Florea 
— sculptorii care oma
giază .oamenii iluștri ai 
Moldovei și pe cei de 
fiecare zi, prin chipuri 
modelate afectuos și cu 
gravitate ; dar stăruie și 
în arta celor mai tineri 
și foarte tineri, care își 
asumă răspunderea înnoi
rilor.

Gruparea lucrărilor — 
de pictură și grafică —

Ionescu, „Metamorfozele" 
lui Francisc Bartok scot 
în evidentă ceea ce s-ar 
putea numi o stare de 
spirit filozofică, aptitudi
nea de a investiga sub
stanța materială imediată 
a lumii cu instrumentul 
ideilor, cu optica gîndito- 
rului care pe măsură ce 
observă ordonează și. 
mai ales, transfigurează. 
Să precizăm, de aceea, că 
este vorba de o filozofare

spații spirituale ale vieții 
sociale și individuale. O 
face folosind un reperto
riu simbolic de culori, 
dar prin ruperea obiș
nuințelor care potrivesc 
tristeții culori sumbre și 
bucuriei culori luminoase. 
Cu rozuri vii. îndulcite 
însă de vecinătatea griu- 
rilor, Val. Gheorghiu își 
constituie un sistem 
coerent de simboluri pro
prii, izvorîte dintr-o

CRONICĂ PLASTICĂ

Retrospectiva 
pictorilor ieșeni

în mici capitole tematice, 
și nu după obișnuitul sis
tem cronologic sau al 
tendințelor, are darul de 
a scoate în relief aspecte 
mai profunde ale pro
blematicii care stă la 
baza gîndirii artistice a 
fiecăruia dintre expo
zanți.

Se pot astfel mai ușor 
desprinde, dincolo de va
rietatea stilistică. atit 
moduri de reflecție per
sonală asupra funcțiilor 
limbajului plastic în con
temporaneitate. cit și a- 
cea înrudire între între
bări care duce în chip fi
resc spre rădăcina comu
nă a unei experiențe de 
viață și de cultură uni
tare,.. caracteristice și 
greu alienabile. Patru 
grupaje tematice pe care 
le-aș releva drept cele 
mai elocvente în această 
privință : „lașul de ieri 
și de azi", cuprinzînd pic
turile lui Dan Hatmanu, 
„Soațiile" lui Val. Gheor
ghiu, „Materie și sens" 
cu lucrări de Corneliu

poetică : sensurile sur
prinse de pictorii ieșeni 
în universul colorat care 
ne înconjoară sînt la fel 
de colorate ca și el ; sint 
metafore pline de viată 
și neprevăzut, iar nu ju
decăți abstracte. Proble
ma esențială de la care 
aceste metafore și simbo
luri au pornit este cea 
de a reexamina, cu alte 
priviri, un spațiu fami
liar. Hatmanu descoperă 
astfel in monumentele și 
pietrele lașului echiva
lențe actuale, apoi meta
forizate în imagini colo
rate vioi, ingenuu vesele 
și calme. înregistrăm a- 
ceastă nouă cotitură pe 
drumul plin de expe
riențe și. căutări pe ca- 
re-1 parcurge Hatmanu, 
purtînd însă mereu cu el, 
ca o lanternă îndru
mătoare, un simț al umo
rului în observație, cînd 
aproape satiric, cînd blind 
surîzător. Val. Gheorghiu 
cercetează „orașul nou", 
căruia îi dedică un cin- 
tec și, odată cu el, evocă

concepție și o experiență 
a existenței caracteris
tice sensibilității artistice 
moldovene. De limbajul 
simbolic al culorilor se 
folosesc atît Francisc 
Bartok. cit și Corneliu 
Ionescu, oprindu-se însă 
aici cu predilecție la cu
lorile intense, fie pe su
prafețe mari — așa cum 
procedează Corneliu lo- 
nescu — fie prin mici 
explozii de culoare în 
centrul unei mase liniș
tite — este cazul lui 
Bartok. Tot o reexami
nare a spațiului familiar, 
de astă dată al celui fol
cloric, al lumii basmelor, 
întîlnim în grupajul 
„Cosmogonie! populare" 
prezentat de Dimitrie 
Gavirlean, naratorul a- 
mănuntelor unei vieți co
tidiene proiectate în fan
tastic și legendă, și în 
grupajul de evocări fol
clorice ale lui Liviu Su-
har. Am fi așteptat la 
acest capitol și picturile 
talentatului și activului 
pictor loan Gînju. prezent

doar cu o compoziție 
care nu-1 reprezintă. 
Contribuții sugestive au și 
Adrian Podișteanu în se
ria „Atmosferă moldo
veana". Nicolae Matyus 
în grupajul intitulat „O- 
magiu". în domeniul gra
ficii loan Petrovici cu 
seria „Omul și natura"
— .citeva litografii posi
bile ale plantei în me
diul contemporan. Ecale- 
rina Popp Petrovici și 
Const. Radinschi cu ciclul 
„Pămînturilor noi".

în ceea ce privește 
sculptura tinerilor, tre
buie subliniată participa
rea lui Neculai Păduraru. 
Lucrările lui, de mici di
mensiuni și consacrate, 
fără nici un fel de pre
judecăți. unor subiecte 
din viata cotidiană : 
„Scrînciobul", „Gardul", 
„Dirijor", dovedesc o re
marcabilă capacitate de 
adecvare a temei cu mo
dul de a compune și de 
a modela materia, pre
cum și un simt al umo
rului subtil și discret, in
terferat cu realitățile se
rioase, grave chiar. Necu
lai Păduraru manifestă 
explicit vocația unui 
sculptor modern în cel 
mai actual sens al cu- 
vîntului. Alți tineri sculp
tori ieșeni, printre ei 
Dan Covătaru. Ion Anto
nică, își mențin căutările 
într-o zonă mai apropia
tă de căile înaintașilor. 
La Covătaru. de pildă, 
elemente ale viziunii Iui 
Paciurea își exercită in
contestabil influenta, ceea 
ce. în sine, poate fi un 
fertil punct de plecare. 
Dacă în viitoarele expo
ziții — mai precis spus 
în arta ieșeană actuală
— își vor găsi un loc și 
alte genuri al căror rol 
devine astăzi tot mai 
mare, școala ieșeană va 
fi cu adevărat unul din 
principalele puncte de 
referință ale culturii ar
tistice românești astăzi.

Amelia PAVEL

Premiera piesei „Danton" pe sce
na Teatrului Național din București 
reprezintă un eveniment al vieții 
culturale românești. Meditațiile 
asupra acestui spectacol nu se pot 
mărgini doar la faptul că am asis
tat la o premieră ce a avut loc la 
o jumătate de secol de la elabora
rea piesei. („începută în 1924 și 
continuată pînă în toamna anului 
1925", cum spunea autorul). „Dan
ton" definește in mod organic un 
univers dramaturgie ce și-a avut; 
ca de altfel întreaga literatură a lui 
Camil Petrescu, o sorginte socială
— pe care fiecare creație a sa a 
definit-o în chip consecvent. Acuta 
sensibilitate socială, starea de ne- 
împăcare mînioasă cu lumea in 
care tînărul Camil Petrescu se pre
gătea să pășească au generat o lite
ratură de o profundă acuitate, în 
care sînt exprimate cîteva din dile
mele și inechitățile fundamentale 
ale societății românești. Dar. în ace
lași timp, observatorul lucid al stă
rilor de lucruri contemporane lui, 
cel care privea cu o indignare ce 
ajungea nu o dată la revoltă un pei
saj moral dominat de conformism și 
de aranjamente de-a dreptul imun
de, a căutat cu o înfrigurare patetică 
acele figuri de luptători, de revolu
ționari care să întruchipeze setea 
de dreptate și de adevăr a poporu
lui său, a ome
nirii. Astfel se 
explică de ce 
eroul primei sale 
piese este ziaris
tul socialist Gelu 
Ruscanu, în lup
tă cu un 
naj social 
ministrativ 
care chiar 
împărțeau 
tatea 
cele mai flagran
te și 
la cer 
de ce 
mai t 
cam din 1935 
pînă Ia sfîrșitul 
vieții sale, a fost 
preocupat pînă la 
obsesie de epoca 
revoluției române 
de cel care i-a 
lurile, Bălcescu, ce a format obiec
tul deopotrivă al piesei sale de 
teatru, ca și al masivei fresce epice 
„Un om intre oameni".

Devine evident deci că „Danton" 
se integrează organic in universul 
creației lui Camil Petrescu : piesa 
se înscrie armonios în acele direc
ții majore 'ale căutărilor sale ce au 
năzuit deopotrivă spre o reflectare 
realistă, cit mai veridică, mergind 
uneori pînă la identificarea docu
mentară a vieții contemporane și a 
istoriei și spre reliefarea personali
tății acelor eroi care s-au exprimat 
și s-au identificat integral, sau pină 
la un moment al vieții lor. cu idea
lurile de dreptate socială. Așa cum 
mărturisește și autorul : „Danton" 
însemna pentru mine revelația Ma
rii Revoluții Franceze... Aproape zi 
și. noapte, citind sau scriind, am 
lucrat într-un soi de uitare concen
trată mai bine de un an". întrebarea 
care se pune este dacă pasiunea 
declarată pentru erou și dorința de 
a se conforma întocmai adevărului 
istoric nu duc la abolirea spi
ritului critic, la înțelegerea eroului 
într-o perspectivă aureolată, deci 
neconformă adevărului .. istoric ? 
în cazul piesei „Danton" pro
cesul mi s-a petrecut în mod 
linear, așa cum niciodată nu 
a procedat Camil Petrescu în opera 
sa. „Uitarea concentrată" de care 
vorbea el se referea în primul rînd 
la devoțiunea cu care a căutat să 
știe cit mai mult despre subiectul 
care îl fascina. îl fascina personali
tatea lui Danton pe care nu voia 
să-1 vadă doar ca pe un învins, ci 
ca pe un personaj complex, umanj 
„el e o sinteză întreagă, complexă. 
Formată din fire împletite contra
dictoriu. nici unul dintre ele nu-1 
caracterizează". Camil Petrescu a 
înțeles această caracteristică a erou
lui. reliefind mai ales perspectiva 
vieții sale particulare, trăită intens 
și chiar frenetic, pusă în evidență 
în special în ultima parte a piesei. 
Dar, pentru el, Danton „rămine 
unul din marii oameni de stat pe 
care i-a avut Franța, un om politic 
de mare finețe (...) Este fără îndoia
lă una din cele mai complexe per
sonalități pe care le-a înregistrat 
istoria". Autorul aduce în „proce
sul" Danton probele unui apărător 
înfocat, care demonstrează cum toc
mai complexitatea și caracterul 
contradictoriu al personalității sale,
— ceea ce în viziunea lui Camil Pe
trescu formează piedestalul măre
ției sale — au coalizat atacurile ad
versarilor ce îi fuseseră prieteni, 
protejați sau subalterni ai celor care 
se bucuraseră de generozitatea lui.

De aceea vom spune că „Danton" nu 
este o „reconstituire dramatică" în 
sensul obișnuit al acestei noțiuni, 
cu toate că autorul a mărturisit do
rința sa de a nu se abate de la ade
vărul istoric. Dar opera de artă își 
are legile ei 
care marele 
Petrescu nu 
abstrage. Și 
nu validăm 
asupra raportului de torțe in revo
luția franceză — chiar dacă alta este 
perspectiva științifică asupra rolului 
avut de unii din conducătorii ei, 
„Danton" rămîne totuși o adevărată 
capodoperă a literaturii dramatice 
românești. Mai întîi de toate prin 
monumentalitatea ei — și cînd spu
nem nu ne gîndim deloc la dimen
siunile ce-au înspăimîntat în tre
cut pe oamenii noștri de teatru, ci 
la acel uriaș efort făcut de Camil 
Petrescu de a recrea artistic imagi
nea unei epoci cruciale din istoria 
omenirii. O ’ frescă personală bine
înțeles, în care talentul marelui au
tor dramatic devine evident în ten
siunea înfruntărilor umane care 
dau acestei piese o forță emoțio
nală copleșitoare. Luciditatea e- 
roilor lui Camil Petrescu des
pre care s-a vorbit cu atîta in
sistență nu face din ei niște roboți ai 
gindului, ci, poate mai mult decît în

proprii. specifice, de la 
artist ce a fost Camil 
s-a putut, din fericire, 
atunci, chiar dacă noi 
integral imaginea sa

directorul de scenă și de care va ră- 
mîne legat nu numai gestul cute
zător și pe deplin izbutit al montă
rii lui „Danton", dar și faptul că 
această primă montare a piesei re
prezintă un eveniment al teatrului 
românesc.

Ceea ce face din spectacol un e- 
veniment e modul în care a fost 
conceput și realizat de Horea Po
pescu. Director de scenă căruia tea
trul nostru îi datorează atitea spec
tacole de răsunet, Horea Popescu 
caută și află sursele valorii nu in 
efectele exterioare, în pulverizarea 
ostentativă și teribilistă a teatrului, 
în „noi lecturi" care duc la anihi
larea sensurilor inițiale și la im
punerea unor viziuni ce merg de la 
neconformitatea cu ideile piesei 
pină la pura aberație. Dimpotrivă, 
„noua lectură" în concepția lui în
seamnă descoperire în profunzime, 
înseamnă respectarea textului și 
punerea în valoare a dimensiunilor 
lui fundamentale și perene.

Acesta a fost și „Danton" căruia 
Horea Ponescu i-a restituit carac
terul de frescă socială cu minuție, 
cu o știință și cu o siguranță a ma
nevrării grupurilor de oameni, cu 
un gust al reconstituirii de epocă 
și al recreării atmosferei ce nu au 
copleșit niciodată valoarea creații
lor individuale.
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a Actorul șl sălbaticii : PATRIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, FLA
MURA — 9; 12; 16; 19. BUCU
REȘTI — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 
20 30.
«Acțiunea Bororo : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
e Conrack : SCALA - 9; 11.15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
© Jerry traficantul : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, FESTIVAL — 8.45; 11,15;
13,30; 16; 18.30; 20,45, FAVORIT — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,30.
O Nemuritorii : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15: 20,30. GRI- 
VIȚA — 9; 11,15: 13,30: 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11.15; 13,30:
15,45: 18; 20,15.
© Zidul : CAPITOL — 9.15; 11.30;

13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30.
• La stăpîni — 14,30, Umbre —
16.30, Nevada Smith (ambele se
rii) — 18,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Program de desene animate 
Walt Disney : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Cavalerii teutoni : LUMINA — 
9; 12,30; 16; 19,30. FERENTARI — 
15,30; 19.
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
FEROVIAR — 8.45; 11.45; 15.30*
19, MELODIA — 9,15: 12,30: 16;
19.30, MODERN — 8,30; 11,15; 14: 
16,45; 19,30.
O Program de desene animate : 
DOINA — 9.45: 11,15: 12,45; 14,15.
• Iubire : DOINA — 16; 18.
o Program de documentare în 
premieră : DOINA — 20.
© A început la Neapole : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30,
© S-a întâmplat după război : LI
RA — 15,30; 18; 20,15.

• Ferma suspiciunilor; BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.
• Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
© Micul dejun la Tiffany : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
© Bunicul siberian : CRINGAȘI
— 16: 18,15.
O Timpuri noi : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Iluminare : VIITORUL — 14; 
16: 18; 20.
• Locotenent Columbo : BUCEGI
— 16; 18; 20, COSMOS — 14,30; 
16,30: 18.30; 20.30.
q Dragoste la 16 ani : MOȘILOR
— 9; 11: 14; 16; 18; 20.
© Cleopatra : UNIREA — 15,30; 
19.
© Un comisar acuză : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15
o Dodes* ka den : COTROCENI
— 15; 18,30.
© Talente și admiratori : MUN
CA — 16; 18; 20.
q Școala tinerilor căsătoriți: MIO

RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Lacul ciudățeniilor : VITAN
— 15,30; 18; 20.
A Articolul 420 : FLOREASCA — 
10; 15,30; 19.
© Duhul aurului : RAHOVA — 
16; 18; 20.
© Chitty—chitty, bang—bang :
PACEA — 16; 19.
© Urmărit — urmărită : GIU-
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
© Comisarul Cardone în acțiune: 
FLACĂRA — 15.30; 18; 20,15.
© Agentul straniu : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
© Un gentleman în vestul sălba
tic : ARTA — 13,30; 15.45; 18:
20.15.
© Cu mîlnile curate : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 16; 18; 
20.
o Vandana : CASA FILMULUI — 
io; 13; 16; 19.

„DANTON"
de Camil PETRESCU

pe scena Teatrului 
Național din București

de la 1848 și 
întruchipat idea-

Spectacolul regi
zat de Horea Po
pescu a pus în 
valoare ideile fi
lozofice si marile 
valori emoționale 
ale piesei. Multi
tudinea tablouri
lor si. implicit, a 
personajelor, fap
tul că autorul a 
deschis uneori 
prea lung unghiul 
de cuprindere nu 
au dat impresia 
unei „despletiri". 
..unei 
suită", 
vă. am 
mări o 
unitară 
roasă 
structia
Iui și a părților, 

de ansamblu, din

linse de 
Dimnotri- 
putut ur- 
conceptie 
si rigu- 
în con- 

întregu-

oricare altă piesă a sa, drama și 
sfișierea umană capătă aici valori 
și semnificații emoționale 
bite.

Spectacolul Teatrului 
nu a fost doar un act de 
derare a unui remarcabil text dra
matic, în același timp, preocupat de 
respectarea unei viziuni științifice 
asupra Revoluției Franceze, oferă 
o perspectivă contemporană asu
pra raportului de forțe, asupra ro
lului pe care — de pildă — Robes
pierre l-a avut în desfășurarea re
voluției. Drama lui Camil Petrescu, 
năzuind să dea o imagine asupra 
revoluției franceze în întreaga ei 
desfășurare, creionează portretul 
lui Danton dintr-o perspectivă pe 
care nici interpretarea sa filozofică 
și nici timpul n-au validat-o inte
gral. Danton apare ca reprezentant 
al acelei părți a mișcării revoluțio
nare care consideră că victoria 
poate fi atinsă abordînd o linie su
plă, uneori concesivă, oricum mai 
puțin fermă decît cea a lui Robes
pierre, reprezentant al intransigen
tei stîngii populare, apărător rece 
și neînduplecat al principiilor revo
luției. Pornind de la confruntarea 
Danton-Robespierre într-o viziune 
limitată a contradicțiilor revoluției, 
cele două mari personaje au nevoie 
— cu textul lui Camil Petrescu în 
mînă — de-o bună interpretare 
materialist-dialectică, pentru a pu
tea reconsidera adevărul istoric, 
păstrînd în același timp nealterată 
bogăția sugestiilor și semnificații
lor textului. Efortul, deloc mic și 
deloc simplu, a impus realizatorilor 
spectacolului găsirea unor soluții 
adecvate. Acolo unde viziunea lui 
Camil Petrescu se îndepărtează de 
adevăr, acolo unde pasiunea sa pu
ne prea mult alb sau negru, unde 
autorul devine în chip vădit 
partizan al unei viziuni neștiinți- 
fice a fost nevoie de acele comen
tarii care să dea spectatorului de 
astăzi imaginea științifică, nuan
țată. a ceea ce a însemnat Marea 
Revoluție Franceză, a rolului pozi
tiv pe care Danton l-a avut pînă 
la un moment dat în evoluția is
toriei. Prin acest dialog, spectatorul 
capătă în chip evident și elocvent 
o imagine conformă adevărului is
toric, fără a se știrbi viziunea lui 
Camil Petrescu asupra eroilor pie
sei.

Lucrarea aceasta, considerată atî- 
ta vreme ateatrală, află acum o re
zonanță profundă în inimile spec
tatorilor ; de pe o pînză istorică 
desfășurată în toată amploarea ei 
se desprind acele personalități ce 
trăiesc o viată profund și complex 
umană.

Dimensiune pe care a înțeles-o

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

deose-

Național 
reconsi-

Din tablourile
freamătul mișcărilor colective, din 
tumultul străzii și al adunărilor 
s-au desprins personalități de o 
mare pregnanță, individ și masă, 
dramă personală și înfruntare de 
opinie publică punîndu-se în va
loare reciproc. Chiar dacă finalul 
ni se pare lungit cu unele detalii 
inutile, chiar dacă unele inter
pretări n-au pregnanța cerută, spec
tacolul în mod cert e o izbîndă. 
Greul a căzut, bineînțeles, pe ume
rii lui Danton pe care Mircea Al- 
bulescu I-a realizat în unitatea sa 
contradictorie. în frămîntata și dra
matica sa existență, în acțiunea sa 
atit de pozitivă dar și în erorile a 
căror victimă a fost. Tumultuos dar 
nu grandilocvent, plin de vitalitate 
dar nu zgomotos, tandru dar nu 
afectat, Mircea Albuleșcu a trăit 
toată această gamă de sentimente. 
Replica a fost dată la același nivel 
de tensiune artistică de Robespierre 
care a căpătat prin Radu Beligan 
duritatea și intransigența metalică, 
fermitatea în urmărirea principiilor 
și a telului final. Glas, privire, gest, 
totul era sublimat în acel coman
dament etic pe care Robespierre l-a 
urmat cu o ardoare interioară și 
neclintire de stîncă — excepțional 
reliefate de artist. Dar despre in
terpretare ar trebui să scriem un 
articol special. Ne vom mulțumi să 
amintim pe acei care, precum Flo
rin Piersic, Emanoil Petruț, Gh. Co- 
zorici, Carmen Stănescu, Ilinca To- 
moroveanu, Adela Mărculescu 
constituit — alături de Mircea AI- 
bulescu și Radu Beligan 
de boltă a unuia din cele 
presionante spectacole ale 
nostru contemporan.

Dovedind că înnoirea 
realiza prin text și datorită textu
lui, Horea Popescu și excelenta 
trupă a Naționalului bucureștean 
deschid în fața acestei instituții nu 
numai o mare serie de reprezentații 
cu o pL-ă de valoare certă, dar și 
obligații privind orientarea viitoare 
a repertoriului acestei instituții. Pe 
noile scene ale Naționalului vor că
păta viață — sîntem convinși — în 
aceeași vibrantă tonalitate mo
dernă, în aceeași strălucită inter
pretare a celor mai talentați expo- 
nenți ai artei noastre actoricești, 
piesele ce au întruchipat în 
chip plenar sufletul românesc, as
pirațiile și gîndurile noastre.
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Valeriu RÂPEANU
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o producție a studiourilor mexicane, cu : Antonio Aguilar, Jaime Fernandez, 
Patricia Azpillaga. Regia : Felipe Casalz

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Să nu-țî faci prăvălie 
cu scară — 19,30, (sala mică) : Dul
cea pasăre a tinereții — 19.30.
© Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic — dirijor: Christoph Stepp 
(R.F. Germania) — 20.
© Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — 19.
o Teatrul de operetă : Răspîntia 
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureănu) : Nepotul lui Rameau — 
19.30, (sala din str. Alex. Sahia): 
Elisabeta I — 19,30.
© Teatrul Mic : Cu cărțile pe fa
ță - 19,30.

© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington —- 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 19.
© Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Victo
ria) : Un băîat de zahăr... ars — 
19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu“ : O fată imposibilă 
— 19,30, (sala Palatului) : Cadouri 
muzicale — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Moș
tenitorii — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Răi și nătărăi — 17.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Hanul cu cîntece — 
19,30.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Montserrat — 20.
o Circul de stat ; Un șerif la... 
circ — 16; 19,30.

10,00 Film serial pentru copii : 
Năzdrăvanul Dennis.

10,25 Bucureștlul necunoscut.
10.40 Telecinemateca : „Mama In

dia" — producție a studiouri
lor cinematografice indiene.

12.15 Tinerii și muzica lor.
12.40 Film documentar : „O ple

doarie în... 40 000 de ima
gini"

13,00 Telex.
13,05 Telerama.
13.35 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
14.15 Omul de lingă tine.
14.35 Expediție de vînătoare. Tai

nele munților.
15,00 Teleglob — Repere austra

liene.
15.15 Muzică ușoară.

15.40 Caleidoscop cultural-artis
tic.

16,00 Vîrsteîe peliculei.
16.40 Vetre folclorice : Pe Bahlui 

în sus.
17,00 Club T — emisiune cultural- 

educativă.
17,45 Cîntare omului. „Imn către 

zorii de zi".
18,00 Handbal feminin : I.E.F.S. 

București — Swift Roermond 
(Olanda), în sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor 
europeni". (Transmisiune di
rectă de la Sala sporturilor 
din Ploiești).

19,00 Lumea copiilor : „Floarea 
vie a iernii".

19,20 1001 de seri : Lolek și Bolek.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenclclopedia.
20.50 Film serial : Misiune impo

sibilă. Episodul „Cine fură 
un hoț".

21.40 Telejurnal.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10...

*
*
I
\
I
I
I
I 
I
I

*
J
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Lucrările celei de a X-a sesiuni Cronica zilei
a Comisiei guvernamentale româno-polone

de colaborare economică
între 20 și 24 ianuarie s-au desfă

șurat la București. într-o atmosferă 
cordială, de colaborare tovărășească, 
lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică. 
Cu acest prilej, s-a examinat modul 
de îndeplinire a sarcinilor convenite 
la întîlnirile la nivel înalt dintre de
legațiile de partid și de stat ale Re
publicii Socialiste România si Repu
blicii Populare Polone, precum si a 
prevederilor sesiunii precedente a 
comisiei.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că se dezvoltă pe multiple planuri 
colaborarea si cooperarea economică 
și tehnico-știintifică româno-polonă 
si au apreciat pozitiv activitatea des
fășurată de organele de resort din 
cele două țări pentru concretizarea 
unor probleme de colaborare și 
cooperare în domenii de interes re
ciproc. S-a relevat că dezvoltarea 
relațiilor economice bilaterale se re
flectă în lărgirea si diversificarea 
livrărilor reciproce de mărfuri, care 
au crescut în anul 1974 cu 25 la sută 
fată de anul 1973. De asemenea, co
misia a luat cunoștință de stadiul 
activității desfășurate de organele 
centrale de planificare din cele două 
țări pe linia coordonării planurilor 
pentru concretizarea principalelor o- 
biective ale dezvoltării colaborării e- 
conomice dintre România si Polonia, 
pe perioada 1976—1980.

La sesiune, precum si 
crărilor pregătitoare, au 
convenții și protocoale ... 
mașinilor-unelte. industriei 
tehnice, 
economice, s-au adoptat progra
me concrete de lucru privind ex
tinderea, în continuare, a coope
rării și specializării industriale. S-au 
stabilit măsuri pentru intensificarea 
cooperării și colaborării tehnico-ști- 
ințifice, acordindu-se o atenție deose-

în cursul lu- 
fost semnate 
în domeniul 

. ___  electro-
chimiei și în alte sectoare 

s-au adoptat

bită acțiunilor de cercetare-dezvolta- 
re-productie. Comisia a stabilit, de 
asemenea, intensificarea activității 
organelor si organizațiilor de comerț 
exterior din cele două țări, pentru 
încheierea de acorduri si contracte 
de lungă durată, îndeosebi pentru li
vrările reciproce de mașini si utilaje 
cu ciclu lung de fabricație.

Rezultatele sesiunii au fost con
semnate într-un protocol semnat de 
Janos Fazekas, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în comisie, și de Jozef Tejchma, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele părții polone în 
comisie.

La semnare au luat parte Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai conducerii 
unor ministere economice, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenti Tadeusz Pyka, 
prim-vicepreședinte al Comisiei de 
planificare de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, membrii conducerii unor 
ministere economice, care fac parte 
din delegație, Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la București.

★
în timpul lucrărilor sesiunii. Jozef 

Tejchma. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
poloneze în Comisia guvernamentală 
româno-polonă de colaborare econo
mică. împreună cu Tadeusz Pyka, 
prim-vicepreședinte al Comisiei de 
planificare de ne lîngă Consiliul de 
Miniștri, au vizitat Fabrica de con
fecții și tricotaje din București.

★
în cursul după-amiezii de vineri, 

delegația economică guvernamentală 
a Republicii Populare Polone a pă
răsit Capitala.

Vineri seara s-a înapoiat de îa 
Moscova tovarășul Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul permanent al Republi
cii Socialiste România în ~ 
de Ajutor Economic Reciproc, 
a participat 
70-a ședințe 
al C.A.E.R.

La sosire, 
au fost prezenți Gheorghe 
ministrul industriei ușoare, alte per
soane oficiale. A fost de față N. V. 
Maslennikov, ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

la 
a

Consiliul 
care 

lucrările celei de-a 
Comitetului Executiv

pe aeroportul Otopeni, 
Cazan,

la

(Agerpres)

Plan de colaborare A.R.L.U.S Asociația
de prietenie sovieto-română

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A DOI ANI DE LA SEMNAREA 
ACORDULUI DE LA PARIS PRIVIND ÎNCETAREA RĂZBOIULUI 

Șl RESTABILIREA PĂCII ÎN VIETNAM

Miting de solidaritate cu lupta
poporului vietnamez

25 de ani de la proclamarea independenței Indiei

La București s-a semnat vineri 
planul de colaborare pe anul 
1975—1976 dintre Asociația română 
pentru legăturile de prietenie 
U.R.S.S. — A.R.L.U.S., Uniunea 
sociatiilor sovietice de prietenie 
relații culturale cu străinătatea 
Asociația de prietenie sovieto- 
română. Documentul prevede orga
nizarea în România și Uniunea So
vietică a numeroase 
prezentare reciprocă .. ____ ___
obținute de cele două țări în con
strucția socialismului și comunismu
lui, a unor aspecte majore ale în
tăririi continue a prieteniei și co
laborării dintre popoarele român și 
sovietic. Planul de colaborare pre
vede, de asemenea, numeroase 
schimburi de delegații, marcarea 
unor date importante din calendarul 
cultural-politic al celor două țări.

Planul a fost semnat de academi- 
Ilie Murgulescu, vicepreședintecian

cu 
a- 
și
Și

acțiuni de 
a succeselor

al Consiliului general A.R.L.U.S., și 
de Gavriil Grigorievici 
prim vicepreședinte al Conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-române. în ' "
rostite cu acest prilej, ei au rele
vat că documentul încheiat consti
tuie o expresie a strînselor legături 
existente între cele două țări și 
popoare, o contribuție la dezvolta
rea trainicei prietenii româno-sovie- 
tice, la cauza păcii în lume.

Au fost prezenți loan Jinga, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni de cultură 
și artă.

Au fost de față, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

Sotnikov,

alocuțiunile

La plecarea din Moscova, pe aero
portul Seremetievo, tovarășul Mihai 
Marinescu a fost condus de N. Fad
deev, secretarul C.A.E.R., și alți func
ționari superiori ai Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. A fost, 
de asemenea, prezent Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Oskar Fischer, 
cu ocazia numirii sale în funcția 
ministru al afacerilor externe 
R.D. Germane.

★
Delegația condusă de primarul 

rașului Brazzaville, Pascal 
ckyemba Morlendo, aflată in țara 
noastră la invitația primarului ge
neral al Capitalei, Gheorghe Cioară, 
a vizitat vineri întreprinderile „Au
tobuzul" și „Danubiana" din muni
cipiul București.

De asemenea, oaspeții congolezi 
au mai vizitat, zilele acestea, Com
binatul de industrializare a lemnu
lui de la Pipera, întreprinderea „E- 
lectronica", policlinica și cartierul de 
locuințe Titan din Capitală, precum 
și întreprinderea „Tractorul" și sta
țiunea turistică Poiana Brașov.

★
Guvernatorul Bagdadului, Jamil 

Ahmed AI Addad. care, în fruntea 
unei delegații a guvernoratului Bag
dad, întreprinde o vizită oficială în 
tara noastră, a fost vineri oaspetele 
municipiului Brașov. în cursul dimi
neții, au fost vizitate obiective tu
ristice și monumente de artă, noi 
cartiere ale municipiului, precum și 
stațiunea Poiana Brașov.

Cu acest prilej, primarul munici
piului Brașov, Gheorghe Dumitrache, 
a oferit un dineu în onoarea guver
natorului Bagdadului.

★
A sosit Ia București Niels Boel, 

noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Danemarcei in Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

de 
al

o- 
O-

Vineri a avut loc, la clubul „Grivi- 
ta roșie" din Capitală, un miting de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez.

La manifestare au fost prezenti 
Lam Van Luu, ambasadorul Republi
cii Vietnamului de Sud la București, 
Nguyen Van Su, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Demo
crate Vietnam în tara noastră, mem
bri ai celor două ambasade.

Mitingul a fost deschis de Stefan 
Florea, președintele Comitetului sin
dicatelor din sectorul 8, București. 
Au luat apoi cuvîntul Nicolae Dom- 
nișan. președintele comitetului sin
dicatului de la întreprinderea meca
nică de material rulant „Grivita ro
șie", Ștefan Nițulescu, muncitor la 
întreprinderea de utilai chimic „Gri
vita roșie", și Vasile Niță. Erou al 
Muncii Socialiste, maistru Ia revizia 
de vagoane București-,.Grivita". Re- 
levind faptul că semnarea Acordului 
de la Paris cu privire la Vietnam 
reprezintă un moment memorabil în 
istoria luptei pentru libertate și inde
pendență a poporului vietnamez, un 
eveniment de însemnătate mondială 
pentru toate popoarele iubitoare de 
pace și libertate, vorbitorii au subli
niat că solidaritatea militantă si fră
țească exprimată de oamenii muncii 
din România, de întregul nostru po
por de-a lungul anilor grei de război 
se manifestă cu aceeași fermitate și 
acum, cînd toate eforturile poporului 
vietnamez sint consacrate respectării 
și aplicării întocmai a prevederilor 
acordului, muncii pașnice de recon
strucție. făuririi unei patrii libere, 
independente și prospere, fără nici 
un amestec din afară, potrivit intere
selor și aspirațiilor sale fundamen
tale. Au fost, de asemenea, eviden
țiate prietenia frățească 
rarea multilaterală dintre 
și Republica Democrată 
dintre popoarele român și ________

în cuvîntul său. ambasadorul Lam 
Van Luu a evocat pe larg lupta

și colabo- 
România 
Vietnam, 

vietnamez.

eroicului popor vietnamez, dusă fără 
încetare timp de două decenii, împo
triva agresiunii străine, pentru liber
tate și independentă națională, re- 
marcind, totodată, importanța istori
că a semnării Acordului de la Paris
— victorie ce a demonstrat că voința 
de nestrămutat a unui popor de a-și 
hotărî în mod liber propriile sale 
destine nu poate fi înfrîntă de nici 
un fel de forță, reprezentînd o mare 
victorie a sa, cît și un triumf al for
țelor revoluționare, al luptei mișcă
rilor de eliberare națională, al for
țelor păcii, democrației și progresului 
în întreaga lume. El a înfățișat, de 
asemenea, succesele remarcabile ob
ținute de poporul vietnamez pe fron
tul reconstrucției, eforturile pe care 
acesta le face pentru vindecarea ră
nilor războiului, pentru aplicarea în
tocmai a prevederilor Acordului de 
la Paris. în acest context s-a arătat 
că în cei doi ani care au trecut, sub 
drapelul glorios al Frontului Națio
nal de Eliberare și al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu, a fost inten
sificată lupta pe cele trei fronturi
— politic, militar și diplomatic — 
pentru desăvîrșirea independentei și 
democrației, apărarea vieții și bunu
rilor populației, a zonei eliberate și în
făptuirea întocmai a Acordului de la 
Paris. în această luptă — a subli
niat ambasadorul — s-au obtinut 
victorii strălucite, forțele politice și 
armata revoluționară consolidîndu-se 
și dezvoltindu-se tot mai mult. Vor
bitorul a relevat, în continuare, spri
jinul și ajutorul multilateral pe care 
Partidul Comunist Român, guvernul 
țării noastre și poporul român le-au 
acordat și le acordă luptei drepte a 
poporului vietnamez și și-a exprimat 
convingerea că prietenia și solidari
tatea militantă dintre clasa munci
toare, dintre popoarele român și 
vietnamez se vor dezvolta și con
solida in permanență.

(Agerpres)

Conferință de presă la Ambasada Republicii Vietnamului de Sud

Pentru poporul in
dian. ziua de 26 ianua
rie 1950 a însemnat 
deschiderea unui ca
pitol nou în multi
milenara sa istorie. La 
numai doi ani și ju
mătate după dobîn- 
direa independenței 
de stat. India se pro
clama republică, iar 
Jawaharlal Nehru, pri
mul ministru al tării, 
anunța intrarea în vi
goare a primei con
stituții indiene, cons
fințire a năzuințelor 
fierbinți de libertate 
și dezvoltare de sine 
stătătoare ale acestui 
străvechi popor. In 
fața tinerei republici 
se ridica o primă mi
siune istorică — aceea 
de a remedia efecte
le sumbrei moșteniri 
lăsate de dominația 
colonialistă : înapoie
re economică, foame
te și epidemii, șomaj, 
analfabetism. Cuce
rirea puterii politice 
a descătușat nebănui
te energii creatoare. 
Resursele țării au fost 
puse în slujba dezvol
tării economice in
dependente, în cen
trul eforturilor situ- 
îndu-se procesul in
dustrializării.

în acest fertil sfert 
de secol, pe melea
guri unde nu erau cu
noscute decît ateliere 
rudimentare, au apă
rut ramuri industria
le moderne ca side
rurgia, construcțiile 
de mașini. energeti
ca, industria chimică. 
De-a lungul a patru 
planuri cincinale suc
cesive — ultimul în

cheiat anul trecut — 
au fost construite im
portante centre meta
lurgice la Durgapur, 
Bhilai, Rourkela și 
Bokaro, complexul de 
construcții de mașini 
grele de la Ranchi, u- 
zine petrochimice și 
rafinării, termo și hi
drocentrale. Ultimul 
plan cincinal, care și-a 
propus ca sarcini fun
damentale lupta pen
tru lichidarea sără
ciei și continuarea ho- 
tărîtă a liniei vizînd 
acoperirea necesită
ților interne prin for
țe proprii a dat rezul
tate bune. O recentă 
„Carte Albă" publica
tă la Delhi arăta prin
tre altele că venitul 
național a crescut cu 
3,1 la sută, iar veni
tul pe locuitor de la 
604 rupii la 850 rupii. 
Un factor determinant 
în obținerea acestor 
succese îl constituie 
activitatea sectorului 
de stat, a cărui pon
dere în realizarea pro
dusului național glo
bal a crescut de la 
10,6 la sută în 1961, 
la 15,9 în prezent.

în toți acești ani de 
intense strădanii, o 
atenție deosebită a 
fost acordată si agri
culturii : pentru ca 
recoltele să nu depin
dă de capriciile mu- 
sonilor, se investesc 
fonduri însemnate 
pentru introducerea 
tehnologiei moderne 
în domeniile mecani
zării, irigării, folosi
rii îngrășămintelor 
chimice. Progrese mari 
s-au înregistrat, de a-

semenea. in extinderea 
învățămintului. în 
construirea de obiec
tive culturale, pre
cum și în dezvoltarea 
rețelelor sanitare.

între popoarele ro
mân și indian s-au 
statornicit trainice re
lații de prietenie și 
colaborare. Angajate, 
fiecare în condițiile 
sale specifice. într-un 
proces amplu de trans
formări înnoitoare, 
cele două țări au gă
sit limbajul comun al 
cooperării în cele mai 
diferite domenii — 
politic, economic, teh- 
nico-știintific. cultu
ral. Așa cum este cu
noscut. un aport ho- 
tăritor la evoluția as
cendentă a acestor ra
porturi l-au marcat 
vizita efectuată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în India, 
în 1969. ca și vizite
le pe care conducăto
rii indieni le-au fă
cut în România.

Acest dialog fruc
tuos și-a găsit expre
sie concretă într-un 
șir de acorduri și în
țelegeri care dau un 
impuls puternic dez
voltării relațiilor bi
laterale. Un aseme
nea curs corespunde 
pe deplin intereselor 
celor două țări și po
poare. constituind tot
odată o substanțială 
contribuție la cauza 
păcii, progresului și 
înțelegerii internațio
nale.

L. RODESCU

(Agerpres)

tehnico-științifică în
Vineri la amiază a fost semnat, Ia 

București, Protocolul de colaborare 
tehnico-știintifică pe anul 1975 intre 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Academia de 
Științe Agricole și Silvice din Româ
nia și Ministerul Agriculturii. Aca
demia Unională de Științe Agricole 
„V. I. Lenin" din U.R.S.S. Documen
tul prevede colaborarea între insti
tutele de cercetări în domeniul se
lecției și agrotehnicii principalelor 
plante de cultură, livrări reciproce 
de semințe de soi și material sădi-

tor, do documentații tehnice, pre
cum și participarea de specialiști la 
consfătuiri metodico-științifice care 
se vor organiza în România și Uniu
nea Sovietică. S-a convenit, totodată, 
asupra problemelor care vor face 
obiectul colaborării în domeniul
griculturii în perioada 1976—1980.
Protocolul a fost semnat de Ion
Stanciu, adjunct al ministrului agri
culturii. industriei alimentare și ape
lor, și Boris Runov, adjunct al mi
nistrului agriculturii.

3-

La 25 ianuarie se sărbătorește ziua 
internațională de solidaritate cu po
poarele arabe.

Cu acest prilej, secretarul general 
al Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, prof. 
Stanciu Stoian, a adresat o telegramă 
secretarului general al Organizației 
de solidaritate a popoarelor afro- 
asiatice (O.S.P.A.A.). Youssef EI Se- 
bai. în telegramă, în care se reafirmă 
poziția consecventă a țării 
sprijinul instaurării unei 
nice și drepte în regiunea 
Mijlociu, se constată cu 
satisfacție intensificarea 
de prietenie și colaborare 
rală, economică, tehnică, științifică și 
culturală dintre România și tarile a- 
rabe și se exprimă convingerea că 
relațiile dintre aceste popoare, intre 
care există vechi tradiții de priete
nie și luptă comună, se vor întări și 
mai mult în viitor.

noastre în 
păci trai- 
Orientului 
deosebită 

legăturilor 
multilate-

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a doua ani
versări a semnării Acordului de la 
Paris cu privire la încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Vietnam, 
la Ambasada Republicii Vietnamului 
de Sud din București a avut loc, vi
neri la amiază, 
presă.

Au luat parte 
genției Române 
Radioteleviziunii 
trale, precum și 
nisterul Afacerilor Externe.

Luind cuvîntul în fața ziariștilor, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, Lam Van Luu, a subliniat 
că semnarea acestui acord a marcat 
o mare victorie pe care poporul viet
namez a obținut-o în lupta împotri
va agresiunii americane, pentru sal
varea națională. Acest 
arătat el — constituie o 
garantează poporului 
drepturile sale naționale 
tale și populației 
dreptul la autodeterminare.

Relevînd apoi că în cursul celor 
doi ani care au trecut de la semna
rea acordului Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Vietnamului de 
Sud, precum și guvernul R.D. Viet
nam au respectat și aplicat cu 
scrupulozitate toate prevederile a- 
cestuia, vorbitorul a arătat că G.R.P. 
a prezentat in mai multe rinduri 
propuneri rezonabile pentru regle
mentarea corectă a problemelor in
terne ale Vietnamului de sud. pen
tru reconcilierea națională. în ciuda 
acestor eforturi, a spus Lam Van 
Luu, administrația de la Saigon, cu 
sprijinul S.U.A., refuză și sabotează 
negocierile, intensifică războiul, spo
rește atacurile și bombardamentele 
contra zonelor eliberate, violind per
manent prevederile Acordului de 'a 
Paris. în acest context, vorbitorul a 
subliniat necesitatea de a se înceta 
imediat asemenea acțiuni și de a se

o conferință de
reprezentanți ai A- 
de Presă-Agerpres, 
și ai ziarelor cen- 
functionari din Mi

acord — a 
bază care 
vietnamez 

fundamen- 
sud-vietnameze

« SPORT « SPORT « SPORT « SPORT « SPORT » SPORT « SPORT » SPORT

Invitație la handbal
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Astăzi în sala „Victoria" din 
Ploiești, de la orele 18, are loc 
meciul tur de handbal feminin 
dintre echipele I.E.F.S. Bucu
rești și Mora Swift Roermund 
(Olanda), din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campioni
lor europeni". Returul este pro
gramat la 1 februarie.

întreaga partidă va putea fi 
urmărită pe micul ecran. Sta
țiile noastre de radio vor trans
mite, de asemenea, aspecte de 
la acest meci începind de la o- 
rele 18, în cadrul emisiunii „O- 
rele serii".

o Vineri au început Ia Poiana Bra
șov întrecerile competiției interna
ționale de biatlon pentru „Cupa Po
iana". Prima probă, 20 km seniori, 
a revenit schiorului sovietic M. Fe
dotov cu lh28’04” (2’ penalizare). Pe 
locul doi s-a clasat N. Veștea (A.S.A. 
Brașov) — lh28’44”, care conform 
regulamentului competiției a intrat 
in posesia titlului de 
țional.

tului turneului masculin sint iugosla
vul Begovaț și maghiarul Halasz, 
ambii cu cite 6,5 puncte. îi urmează 
Popovici (Iugoslavia) — 6 puncte, 
Jevtici (Iugoslavia) — 5.5 puncte (1), 
loan Mărășescu (România) — 5,5 
puncte. Simici (Iugoslavia) — 5 
puncte etc.

campion na-

RIO DE JANEIRO 24. — Cores
pondentul Agerpres, Valentin Pău- 
nescu. transmite : în ultima săptămî- 
nă, echipa de fotbal Universitatea 
Craiova a mai susținut încă trei 
jocuri în turneul pe care îl între
prinde în această perioadă in Bra
zilia. Toate cele trei partide s-au 
desfășurat în orașul Cuiaba (statul 
Mato Grosso), adversarii fotbaliști
lor români fiind echipe din 
localitate. în prima
trei partide, craiovenii 
formația „Mistu", pe 
trecut-o cu 1—0 (golul 
Țarălungă, în min. 68).

A doua partidă, desfășurată
minică, în care Universitatea a avut

dintre 
au 

care
marcat

această 
aceste 

întilnit 
au în

de

du-

ca partener de întrecere echipa O- 
perario Cuiaba, s-a încheiat după 55 
de minute de joc, din cauza 
ploi 
s-a 
1—0

în
Craiova a întîlnit o selecționată a 
orașului Cuiaba. de care a dispus 
cu scorul de 3—0, prin 
marcate de Oblemenco, 
(din 11 m). 70 și 73.

La această oră, Universitatea se 
află din nou la Campo Grande, tot 
în Mato Grosso, unde va mai juca 
două partide : cu Comercial și, din 
nou, cu Operario, urmînd ca apoi 
să plece spre Sao Paulo... sau Ma
naus.

____  _ . . unei 
torențiale. în minutul în care 
întrerupt jocul, scorul era de 
in favoarea gazdelor.
sfîrșit, marți. Universitatea

o în runda a 7-a a 
ternațional masculin 
Orense (Spania), Florin Gheorghiu 
l-a învins în 43 de mutări pe iugo
slavul Liubojevici. în urma acestui 
succes, Florin Gheorghiu a trecut pe 
primul loc în clasament, avind 5.5 
puncte. El este urmat de Andersson 
(Suedia) cu 5 puncte. Garcia (Cuba), 
Liubojevici (Iugoslavia), Larsen (Da
nemarca) și Pomar (Spania) cu 
4,5 puncte.

turneului în
de șah de la

cîte

• Hocheiștli de la Ingstav Brno 
și-au încheiat turneul în tara noas
tră jucind aseară pe patinoarul arti
ficial din Capitală în compania re
prezentativei secunde divizionare. 
Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 7—0 (0—0, 1—0, 6—0).

Deoarece dubla întilnire de hochei 
Romania-Bulgaria a fost amînată, 
patinoarul „23 August" va fi pus la 
dispoziția publicului după cum ur
mează : astăzi între orele 17—20 și 
duminică intre 10—13 și 17—20.

golurile 
min. 60

• Turneele internaționale de 
pentru juniori de la Novi Sad 
continuat cu partidele din runda

După 3 partide, în meciul de șah 
dintre maestrele sovietice Nana A- 
leksandria și Irina Levitina, căre-și 
dispută finala turneului pretendente
lor Ia titlul mondial feminin, scorul 
este egal (1,5—1,5 puncte).

șah 
au 
a 

opta. în clasamentul concursului fe
minin conduce Cejici (Iugoslavia), 
cu 6 puncte și. o partidă întreruptă, 
urmată de Goteva (Bulgaria) — 5,5 
puncte (1), Dana Nutu (România) —
5.5 puncte. Tvetkovici (Iugoslavia) —
4.5 puncte (1) etc. Liderii clasamen-

TEMPERATURA ÎNTRECERII

• Campionul european de box Ia 
categoria „semiușoară", norvegianul 
Sven Erik Paulsen, și-a păstrat titlul 
de campion al Europei. In gala des
fășurată la Oslo, el l-a învins clar 
la puncte după 15 reprize pe spanio
lul Domingo Gimenez. Aceasta a fost 
cea de-a 14-a victorie consecutivă 
obținută de Paulsen, care și-a anun
țat candidatura la titlul mondial de
ținut în prezent de japonezul Kuniaki 
Shibata.

(Urmare din pag. I)
montarea in avans cu 1—2 
luni a trei bancuri de tras 
de cite 45 tone fiecare. în 
al doilea rînd. cadrele 
tehnice, împreună cu 
maiștrii si muncitorii de 
aici, au găsit mijloace 
menite să asigure pune
rea in funcțiune a reduc- 
torului cu două luni mai 
devreme. Sint soluții 
care. în final, se vor ma
terializa în 
spectaculoase 
țevi trase în 
prevederile 
plan. Acesta 
zultat al căutărilor care 
au loc în întreprindere 
după lansarea chemării la 
întrecere. Tinerea unei 
evidente precise a rezul-

rezultate 
: 2 082 tone 
plus fată de 
inițiale de 
este un re-

țațelor pe zile, secții, for
mațiuni de lucru, pe fie
care om în parte, stimu
lează îmbunătățirea anga
jamentelor. Bunăoară, la- 
minatorul Constantin Lă- 
cătusu 
tea că 
durile 
găsit ....................
5 000 tone din burlanele 
prevăzute a fi realizate 
peste plan să fie tratate 
termic, crescînd 
valoarea pe 
duse finite.

Este de 
preocupările 
tehnic sint insotite de o 
intensă muncă nolitico- 
educativă. Cunoașterea e- 
xactă a obiectivelor în
trecerii și defalcarea lor 
oină la fiecare om con-

ne-a transmis ves- 
și colectivul în rîn- 
căruia lucrează a 
soluții pentru ca

astfel
tona de pro-
remarcat că 

de ordin

stituie un obiectiv prin
cipal al activității orga
nizațiilor de partid și co
mitetului sindicatului. 
Statia de radioamplifica
re transmite cu regulari
tate rubrica „Ce știu si- 
derurgiștii noștri despre 
propriile angajamente", 
emisiune care este înso
țită de o alta pe ideea 
„Care este aportul nostru 
zilnic la înfăptuirea o- 
biectivelor cuprinse in 
chemare". Cu acest prilej, 
fruntașii în muncă împăr
tășesc din experiența lor. 
în secții și Pe aleile în
treprinderii au apărut în
demnuri sugestive, concre
te, la obiect. De pildă: „O- 
prirea numai pentru un 
minut a laminorului de 
16 toii înseamnă o pier-

dere de 160 000 lei, echi
valentă cu 3 apartamente 
convenționale".

Siderurgiștii Gh. Gol
dan și Mihai Burlacu. oa
meni 
ceputi și 
muncă, aflati mereu 
lista fruntașilor în între
cere. ne spuneau că or
ganizațiile de partid din 
întreprindere au acumu
lat o bogată experiență în 
munca cu oamenii. Co
muniștii știu că misiunea 
lor este nu numai de a 
modela metalul, ci si oa
menii. Iată și o altă ex
plicație a entuziasmului 
Si hotăririi cu care între
gul colectiv al întreprin
derii desfășoară între
cerea socialistă.

cu vechime, 
pasionați

pri- 
în 
pe

Ia baschet mas- 
meciurile retur 
doua a grupelor 
Iată rezultatele :

• „Cupa cupelor 
culin a programat 
din cadrul etapei a 
sferturilor de finală, 
grupa A : Ț.S.K.A. Septemvrisko
Zname Sofia — Steaua Roșie Bel
grad 72—75 (30—35) ; grupa B : Spar
tak Leningrad — Iugoplastika Split 
98—87 (51—42) ; Sinudyne Bologna — 
Le Mans 85—64 (38—28).

• Campionatele europene de să
niuțe, desfășurate în acest an pe pir- 
tia de la Valdaora (Italia), au fost 
dominate de sportivii din R.D. Ger
mană. Proba individuală masculină a 
revenit lui Gunther Detlef, care, in 
cele trei manșe (a patra nu s-a dis
putat din cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile), a realizat timpul 
total de 140”01/100. La feminin, titlul 
de campioană europeană a fost cu
cerit de Margit Schumann, cronome
trată în 118”64/100, iar la dublu a 
ciștigat perechea Rinn-Hann.

aplica în mod corect Acordul de la 
Paris.

în încheiere, ambasadorul s-a re
ferit pe larg la sprijinul pe care gu
vernul român, poporul român, țările 
socialiste, alte țări și popoare iubi
toare de pace il acordă poziției juste 
a poporului vietnamez. „Noi 
măm, a spus Lam Van Luu, 
noștinta noastră Partidului 
nist Român, guvernului și poporului, 
inclusiv presei din România, precum 
și prietenilor și tovarășilor noștri 
din întreaga lume, pentru faptul că 
ne-au sprijinit, ne-au ajutat".

Ambasadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud a răspuns apoi întrebări
lor adresate de ziariști.

(Agerpres)

LOTO

expri- 
recu- 

Comu-

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 24 IANUARIE

Extragerea I : 44 30 11 81 54 
85 52.

1975.
53 33

19 1Extragerea a Il-a : 45 77 61
40 22 88 38.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURÎ ! 
1 665 955 lei din care 725 610 lei re
port.

Lista oficială
libretelor de economii cu cîștigurî 

construcție ieșite
a
în materiale de 
ciștigătoare la tragerea la sorti pentru 

trimestrul IV 1974

a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul IV 1974N

um
ăr

ul
 

cu
re

nt Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1 918-339-137 15 000 15 000
2 925-121-8 10 000 10 000
3 909-618-32 5 000
4 921-111-93 5 000
5 945-205-194 5 000
6 911-412-7 5 000
7 906-721-110 5 000
8 926-212-5 5 000
9 903-126-247 5 000

10 921-210-141 5 000
11 910-514-25 5 000
12 912-921-41 5 000
13 917-515-17 5 00(1
14 934-251-2 5 000
15 906-721-231 5 000
16 952-222-105 5 000
17 920-515-18 5 000 75 000

17 cîștigurî in valoare
totală de lei : 100 000

Titularii libretelor de economii 
cîștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sucursalele și filialele C.E.C. 
pentru a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcție.

Lista oficială
libretelor de economii pentrua

construirea de locuințe ieșite ciști
gătoare la tragerea la sorti pentru 

tr. IV 1974

Nr. 
crt»

Nr. libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

par
țială

to
tală

1 808-1-425 40.000 40.000
2 802-1-527 25.000 25.000
3 860-1-1904 1.5.000
4 806-1-19 15.000
5 816-1-1218 15.000
6 836-1-1156 15.000
7 862-207-860 15.000
8 859-1-5032 15.000
9 815-1-1441 15.000

10 806-201-55 15.000
11 861-205-1552 15.000
12 859-1-4031 15.000
13 865-1-962 15.000 165.000

13 cîștiguri în valoare totală de lei 
230.000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite ciștigă
toare pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Le
gii nr. 4/1973, prin unitățile ai căror 
lucrători sint, construirea de locuințe 
proprietate personală.

AUSTRALIA:

Ziua independenței
Australia, singurul 

continent unistatal din 
lume, a început să-și 
scrie istoria cu 187 de 
ani în urmă. Ziua sa 
de naștere coincide cu 
debarcarea celor dinții 
coloni britanici pe 
continent și întemeie
rea, la 26 ianuarie 
1788. în aria actualului 
oraș Sydney, a primei 
așezări australiene. 
Această dată mar
chează. de atunci în
coace. Ziua națională 
a Australiei. ..

Avind un teritoriu 
echivalent cu 2/3 din 
suprafața Europei, 
„tara de la antipozi" 
s-a populat rapid, a- 
tingînd în prezent 
peste 13 milioane de 
locuitori, ce se con
centrează în cea mai 
mare parte în marile 
aglomerări urbane de 
pe țărmuri : Sydney, 
Canberra. Melbourne, 
Adelaide. Perth. Prin 
eforturile unite ale u-

nor emigrant! veniți 
din multe țări ale lu
mii. pămînturi pustii 
și aride au fost con
vertite în ogoare și 
pășuni. Australia fiind 
astăzi unul din marii 
exportatori de produ
se agrozootehnice. 
Descoperirea de re
zerve minerale deose
bit de valoroase — 
fier, combustibili e- 
nergetici, uraniu, co
balt. metale neferoase 
— a dus, în perioada 
postbelică,--la o rapi
dă expansiune indus
trială. Alături de uzi
ne și centre de prelu
crare a acestor resur
se. s-au dezvoltat și 
ramuri de vîrf cum 
sînt construcțiile de 
mașini, electronica etc. 
în ultimul timp și 
Australia resimte e- 
fectele recesiunii și 
inflației cu care sînt 
confruntate principa
lele țări ale lumii ca
pitaliste. Pentru ate

nuarea dificultăților 
economice. guvernul 
laburist a adoptat o 
serie de măsuri antiin- 
flationiste. actionind. 
totodată. în direcția 
diversificării schimbu
rilor și cooperării, ță
rile socialiste consti
tuind. din acest punct 
de vedere, un parte
ner tot mai apreciat.

în acest cadru se 
dezvoltă și legăturile 
dintre România și 
Australia, care cunosc 
o continuă adîncire. 
Vizitele reciproce, la 
diferite niveluri, care 
au avut loc în ultima 
vreme au permis să 
se evidențieze noi po
sibilități de lărgire și 
amplificare a conlu
crării româno-austra- 
liene. în interesul am
belor țări, al afirmării 
idealurilor de progres 
și pace ale lumii con
temporane.

G. BONDOC

LISTA OFICIALĂ

Nr. 
crt

Nr. libretului 
de economii Cîștlgul obtinut

Valoarea cîștigurilor 
(In leii

parțială totală

1 452-1-595
EXCURSII ORGANIZATE

Excursie la Paris 15 000
2 459-1-3653 t» t* 15 000
3 448-1-147 «* «» 15 000 60 0004 466-202-3 •» •» 15 000
5 462-207-228 Excursie la Roma 15 000
6 460-1-90 *> «» 15 000
7 460-1-1601 »• »» 15 000
8 419-1-51 15 000 60 0009 433-201-201 Excursie în U.R.S.S. 8 00010 402-108-71 8 00011 412-205-87 «* «« 8 00012 463-210-15 »» •» 8 00013 424-102-37 8 00014 440-1-232 »• »» 8 000 48 000

15 431-111-352

EXCURSII 
INDIVIDUALE

»» »l 6 00016 416-215-153 6 00017 439-206-24 »» *• 6 00018 431-103-1116 ,, 6 00019 410-140-8 •» «• 6 00020 402-1-418 ’» «• 6 00021 424-601-22 6 00022 447-1-246 6 00023 465-1-204 6 00024 426-902-34 6 00025 413-1-40 •» «• 6 00026 409-209-20 6 00027 415-1-305 * 6 00028 417-1-293 *♦ •» 6 00029 427-1-63 6 00030 446-1-125 6 000
31 443-208-29 .. «» 6 000
32 428-1-63 «♦ •• 6 000
33 431-106-1094 6 000
34 462-207-12 •• 6 000
35 462-202-62 6 000
36 464-206-210 •• 6 000
37 459-1-3187 6 000
38 460-1-812 6 000
39 460-207-496 •» 6 000 150 000

total 39 cîștigurî în valoare de lei : 318 000

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursiilor 
individuale cîștigate doresc excursii 
organizate, au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera

documentele necesare efectuării ex
cursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cît și 
pentru cele individuale, ciștigurile se 
plătesc în numerar.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 ianuarie. In țară : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi variabil. cu 
înnorări mai accentuate in jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea preci

pitații slabe locale. Vint slab, pînă la 
potrivit. Temperatura va scădea ușor. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
9 și plus 1 grad, izolat mai coborite 
în depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar cele maxime între minus 4 și plus 
6 grade. Ceață slabă dimineața și sea
ra. In București : Vreme relativ caldă. 
Cerul va fi variabil. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura in ușoară scă
dere. Ceață slabă dimineața șl seara.
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Sprijin aspirațiilor de pace 
și progres ale popoarelor

arabe prietene
A devenit o tradiție ca în fiecare 

an, la 25 ianuarie omenirea progre
sistă să marcheze Ziua internaționa
lă de solidaritate cu popoarele ara
be. Acest eveniment constituie pen
tru tara noastră un nou prilei de 
a-și reafirma simpatia profundă si 
sprijinul deplin fată de lupta dreap
tă a popoarelor arabe, pentru con
solidarea independentei, pentru pace 
si înfăptuirea năzuințelor lor de pro
gres.

Pămintul locuit în prezent de cei 
130 de milioane de arabi, din cele 
douăzeci de țări cuprinse in vasta 
zonă dintre Gibraltar si Oceanul In
dian, constituie leagănul unei mile
nare istorii si al unei strălucite ci
vilizații. care a înrîurit deosebit de 
fertil cultura universală. Căzute 
pentru un timp sub dominația străi
nă. popoarele arabe au desfășurat o 
luptă dîrză în vederea sfărimării ju
gului colonial. încununarea acestei 
lupte constituind-o dobîndirea de
plinei independente. în noile con
diții istorice, ample perspective s-au 
deschis în fața popoarelor arabe, care 
s-au afirmat si se afirmă tot mai 
mult ca făuritoare ale propriilor lor 
istorii.

Alături de nepieritoarele vestigii 
ale trecutului, se înaltă azi uzine si 
fabrici moderne, se construiesc ba
raje si sisteme de irigații — valo
rificarea bogățiilor solului si subso
lului în interesul consolidării inde
pendentei. al propriei dezvoltări con
stituind o preocupare majoră a po
poarelor arabe. însemnați factori de 
impulsionare a dezvoltării economi
ce. de progres social sînt reforma a- 
grară. pregătirea de cadre naționa
le. răspîndirea învătămîntului si cul
turii. Pe plan international, popoare
le țărilor arabe se evidențiază ca o 
forță puternică în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului si 
neocolonialismului. pentru făurirea 
unei lumi mai bune si mai drepte.

Ponorul nostru, care a nutrit din- 
totdeauna sentimente de frățească 
solidaritate cu lupta popoarelor ara
be pentru recucerirea si consolidarea 
neatirnării. pentru progres economic 
Si social, se bucură sincer de succe
sele însemnate pe care le dobîndesc 
pe calea propășirii lor. le-a acordat și 
le acordă sprijin pe diferite planuri. 
Pentru România socialistă este un 
motiv de adîncă satisfacție faptul că 
relațiile noastre de prietenie și co
laborare cu țările arabe. întemeiate 
ne principiile trainice ale respectului 
reciproc și egalității în drepturi, cu
nosc o dezvoltare continuu ascenden
tă. atît pe plan politic, cit și în do
meniile economic, tehnico-științific șl 
cultural.

Pagini strălucite în cronica rela
țiilor de colaborare româno-arabe au 
înscris vizitele efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în numeroase țări 
ale lumii arabe, ca și vizitele în 
România ale șefilor unor sta
te arabe. Fiecare din aceste 
vizite, fiecare rundă a convorbiri
lor româno-arabe Ia nivel înalt a dat 
un viguros impuls relațiilor existen
te. a deschis noi și largi perspective 
colaborării bilaterale. în interesul re
ciproc. în interesul cauzei generale a 
progresului si păcii.
Colaborarea multilaterală româno- 

arabă are în prezent ca temei juri
dic circa 50 de tratate, acorduri și 
convenții, o serie de alte înțelegeri 
fiind în curs de perfectare. O expre
sie elocventă a dinamicii acestei co
laborări o constituie creșterea con
tinuă a volumului schimbului de 
mărfuri, care, potrivit estimărilor, a 
sporit de peste 2.3 ori în 1974 fată 
de anul precedent. O continuă dez
voltare cunoaște cooperarea econo
mică si tehnică. în special în do
menii atît de importante, cum sînt 
industriile constructoare de mașini, 
chimică si petrochimică, prospectarea 
si exploatarea petrolieră si minieră.

Tara noastră participă la construirea 
a zeci de obiective industriale si a- 
gricole. activitatea specialiștilor si 
expertilor români atrăgîndu-și pre
țuirea binemeritată a colegilor lor 
arabi, alături de care muncesc cot 
la cot. Totodată, numeroși medici, 
profesori si alt personal de înaltă 
calificare din România acordă spriiin 
în perfecționarea învătămîntului, sis
temului medico-sanitar. dezvoltarea 
sportului etc., dintr-un sir de țări 
arabe. în același timp, un mare nu
măr de studenți arabi învață în 
România.

Preocuparea partidului si statului 
nostru pentru dezvoltarea in conti
nuare. ne cele mai diverse planuri, 
a colaborării româno-arabe si-a gă
sit expresie la înalta tribună a celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. Rele- 
vînd cu satisfacție intensificarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România si țări
le arabe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Sîntem ferm hotărîți să ex
tindem colaborarea economică, tehni
că. științifică și culturală cu aceste 
țări, să înfăptuim în cele mai bune 
condiții toate acordurile si înțelege
rile stabilite. Dorim ca popoarele ță
rilor noastre. între care există vechi 
relații de prietenie si tradiții de 
luptă comună, să conlucreze tot mai 
strîns. pe toate planurile".

în același spirit al solidarității în 
fapte cu popoarele arabe, poporul 
român. România socialistă au ac
ționat consecvent pentru instaurarea 
unei păci trainice în Orientul Mij
lociu. După cum este cunoscut. încă 
din primul moment al izbucnirii con
flictului din zonă, tara noastră s-a 
situat ne o poziție activă, principia
lă. în vederea unei rezolvări con
structive. în cuvîntări si inter
viuri ale secretarului general al 
partidului. în mesaje adresate con
ducătorilor de state și guverne. în alte 
documente de partid si de stat. în 
multiple demersuri si inițiative ne 
nlan international. România, reafir- 
mîndu-si nreocuparea fată de persis
tenta încordării în această regiune, 
s-a pronunțat si se pronunță stator
nic nentru solutionarea pe cale po
litică a conflictului. Este convinge
rea fermă a tării noastre că instau
rarea unei păci juste și durabile în 
zonă necesită retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967. crea
rea condițiilor care să asigure in
tegritatea teritorială și suveranitatea 
fiecărui stat din regiune, deschizînd 
astfel perspectiva unei colaborări 
pașnice. în același timp, se impune 
solutionarea corespunzătoare a pro
blemei ponorului palestinean. por- 
nindu-se de la necesitatea dreptului 
său sacru de a-si orîndui viata co
respunzător intereselor naționale, in
clusiv de a-și făuri un stat propriu : 
în acest sens, este știut că România 
a recunoscut Organizația nentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.) ca uni
cul reprezentant legitim al ponorului 
palestinean. această organizație a- 
Vînd. de altfel, o reprezentantă per
manentă la București. Tara noastră 
consideră că este necesară reluarea 
cît mai grabnică a Conferinței de la 
Geneva, cu participarea tuturor sta
telor interesate, inclusiv a reprezen
tanților O.E.P.. cît si a altor state, 
îndeosebi din Europa si din regiunea 
Mediteranei. care not contribui la 
solutionarea cît mai rapidă a stării 
conflicțuale din Orientul Mijlociu.

Reafirmîndu-și. în această zi, calda 
simpatie și solidaritatea cu cauza 
dreantă a popoarelor arabe, ponorul 
român le urează din inimă noi și 
noi succese în consolidarea indenen- 
dentei naționale. în înfăptuirea aspi
rațiilor lor de propășire economică 
si socială, de pace si progres.

Al. CAMPEANU

AMSTERDAM

Ședința consiliului Societății europene de fizică
Tn septembrie la București va avea loc a treia Conferință gene

rală a S.E.F.
HAGA 24 (Agerpres). — în zilele 

de 21—23 ianuarie a avut loc, la 
Amsterdam, ședința consiliului So
cietății europene de fizică (S.E.F.). 
La reuniune a participat și o dele
gație de fizicieni români, condusă 
de prof. Ioan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

în cadrul ședinței au fost exami-
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nate activitatea pe 1974, planul de 
muncă pentru anul curent ale socie
tății, și organizarea, Ia București, in 
septembrie 1975, a celei de-a treia 
conferințe generale a S.E.F. Prof. 
Ioan Ursu a fost ales președinte al 
Comitetului internațional al confe
rinței generale, membru al Comite
tului executiv și vicepreședinte al 
S.E.F.
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agențiile de presă
La încheierea vizitei în 

R. P. Bulgaria 3 Alegației de 
partid si guvernamentale cehoslovace, 
în frunte cu Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. a fost dat publicității un 
comunicat comun.

rile comerciale, suspendate în urmă 
cu 10 ani. După 4 zile de negocieri, 
cele două părți au semnat un acord 
comercial, în c mcordanță cu pre
vederile protocolului încheiat la 
30 noiembrie 1974. Acordul, semnat 
pe o perioadă de doi ani. intră in 
vigoare imediat

Peste 8 000 de noi mem
hri ai P.C.F. De 13 !ncePutul anu*
lui pînă în prezent au fost create 
276 de noi organizații ale partidului. 
Aceste rezultate au fost prezentate 
de Andre Vieuguet. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.F., în cadrul unei consfătuiri cu 
primii secretari ai federațiilor depar
tamentale ale partidului.

Republica Populara Ban
gladesh 3 3cceptat deschiderea, 
la Dacca, a unui oficiu al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) După cum relevă agenția 
M.E.N., un mesaj în acest sens al 
Ministerului de Externe al Bangla
deshului i-a fost înmînat lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P.

La Casablanca s-a deschis o 
expoziție românească de pano
uri fotografice. Cu acest prilej 
a fost organizat și un stand de 
cărți românești, care, la înche
ierea expoziției, urmează a fi 
donate Uniunii Tineretului Mun
citor Marocan. în cadrul unei 
intilniri care a avut loc la Con
servatorul național de muzică 
și dans din Rabat, ambasadorul 
României in Maroc, Ovidiu Po
pescu, a donat acestei instituții 
muzicale partitura completă a 
„Simfoniei în mi bemol, opus 
13, de George Enescu, și un set 
de discuri cu muzică simfonică 
și populară românească.

Acord comercial indo- 
pakistanez. La R3W31pindi 5 3 
anunțat oficial că Pakistanul și India 
au hotărît să restabilească raportu

Vizita presedntelui Iote Cease» 
în Japonia așteptată cu viu interes 
Declarațiile ministrului de externe Kiichi Miyazawa

TOKIO 24 — Corespondentul A- 
gerpres transmite: Luînd cuvîntul 
în cadrul lucrărilor actualei sesiuni 
a Dietei, ministrul de externe Kiichi 
Miyazawa. a prezentat poziția Japo
niei fată de principalele probleme 
mondiale, subliniind interesul Japo
niei pentru o lume pașnică și stabilă. 
Japonia va continua. totodată, să 
dezvolte și să diversifice diplomația 
în scopul întăririi relațiilor de prie-

tenie cu alte țări ale lumii, Inclusiv 
cu cele cu sisteme politice diferite. 
Ministrul nipon și-a exprimat spe
ranța în adîncirea pe mai departe a 
relațiilor Japoniei cu țările socialiste, 

în acest context. Kiichi Miyazawa 
a spus : „Este un motiv de profundă 
satisfacție faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu va efectua o vi
zită oficială în Japonia, în aprilie 
anul acesta".

Ministrul de externe al Italiei:

[«tinderea cooperării îotre toate statele - imperativ 
al actualității internaționale

e »

Satisfacție pentru evoluția relațiilor cu țările socialiste
ROMA 24 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Luînd cuvîntul în 
Comisia de politică externă a Ca
merei deputatilor. ministrul de ex
terne al Italiei. Mariano Rumor, a 
arătat că destinderea reprezintă as
tăzi un fapt ireversibil, subliniind că 
progresul cooperării și înțelegerii 
trebuie să se bazeze ne o mai mare 
deschidere si pe o mai solidă în
credere între popoare. Vorbitorul s-a 
referit la progresele înregistrate în 
cadrul Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa si la nego
cierile privind reducerea trupelor și 
armamentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală. Italia, care nu în
țelege să se doteze cu arme nucleare 
— a arătat Rumor — este direct in
teresată să se consolideze si să se 
extindă în lume politica de nepro- 
Iiferarc a armelor nucleare.

Abordind evoluția raporturilor cu 
țările socialiste, ministrul italian a

declarat că „acorduri de cooperare 
pe termen lung au fost încheiate cu 
Bulgaria, R. D. Germană. Polonia, 
România, U.R.S.S., dîndu-se astfel 
un continui voinței de cooperare și 
prietenie" a Italiei. Mariano Rumor 
a evidențiat, totodată, dorința guver
nului italian de a dezvolta si inten
sifica relațiile cu R. P. Chineză, 
conștient fiind de rolul pe care a- 
ceastă tară il joacă în viata inter
națională. cît și de legăturile tradi
ționale de prietenie care unesc cele 
două țări.

Oprindu-se la diferitele probleme 
care confruntă viata economică in
ternațională. ministrul de externe 
italian a arătat că acestea au pus 
tot mai mult în evidentă imperati
vul unei cooperări sporite între toate 
țările si a insistat pentru stabilirea 
unui dialog direct si amical între 
statele industrializate și cele pro
ducătoare de materii prime.

Cu prilejul împlinirii a doi ani de la semnarea

Acordului de la Paris

Declarația Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație cu 
prilejul împlinirii a doi ani de la 
semnarea Acordului de la Paris cu 
privire la încetarea războiului si 
restabilirea păcii în Vietnam.

în declarație se subliniază că în 
pofida faptului că G.R.P., guvernul 
R.D.V., poporul Vietnamului de sud 
au depus toate eforturile pentru în
deplinirea integrală a prevederilor 
acestui acord. în Vietnam nu s-a rea
lizat încă o pace adevărată. De la 
bun început, Acordul de la Paris a 
fost sabotat de regimul de la Saigon, 
care a desfășurat importante opera
țiuni militare pentru cucerirea de 
teritorii eliberate și pentru așa-numi- 
ta „pacificare" a populației' din zo
nele controlate de saigonezi.

G.R.P. al R.V.S.. se spune în docu
ment. cere încetarea totală a ameste
cului S.U.A. în treburile interne ale 
Vietnamului de sud. retragerea din 
Vietnamul de sud a întregului per
sonal militar american și crearea la

Saigon a unui guvern care să năzu
iască spre un acord national, spre 
pace și care ar fi gata să îndepli
nească cu seriozitate prevederile A- 
cordului de la Paris. G.R.P. al R.V.S. 
este gata să poarte tratative cu un 
astfel de guvern în vederea unei re
glementări grabnice a problemelor 
sud-vietnameze și a satisfacerii nă
zuințelor poporului vietnamez.

în declarație se dă o înaltă apre
ciere ajutorului acordat luptei po
porului sud-vietnamez de către ță
rile socialiste, de alte state, de toate 
forțele care se pronunță pentru pace, 
independență, democrație și progres 
social.

★
Un purtător de cuvînt al Ministe

rului Afacerilor Externe al Republi
cii Vietnamului de Sud a dezavuat 
intenția Administrației S.U.A. de a 
acorda un ajutor militar suplimen
tar regimului de Ia Saigon, arătînd 
că asemenea acțiuni contravin lite
rei și spiritului Acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului.

ALGER

Conferința țărilor membre ale O.P.E.C.
ALGER 24 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Palatul Na
țiunilor din Alger au început, vineri 
la amiază, lucrările Conferinței mi
niștrilor afacerilor externe, ai hidro
carburilor și ai finanțelor din statele 
membre ale Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol — Algeria. E- 
cuador, Gabon. Indonezia, Irak. Iran. 
Kuweit. Libia. Nigeria. Qatar. Ara
bia Saudită, Emiratele Arabe Unite 
și Venezuela. Miniștrii O.P.E.C.. reu
niți pentru prima dată într-o ase
menea componentă, sint însoțiți de 
experți și specialiști în domeniul 
materiilor prime.

Lucrările conferinței au fost des
chise de ministrul petrolului din Ve
nezuela. Valentin- Hernandez.

Ministrul algerian al afacerilor ex
terne. Abdelaziz Bouteflika. a fost 
apoi ales președinte al actualei con
ferințe de la Alger. în discursul pro
nunțat, el a subliniat importanța ac
tualei conferințe a țărilor exporta
toare de petrol si a relevat că o- 
biectivul reuniunii nu este numai

transmit:
de luna noiembrie a anului trecut. 
Michael Foot a apreciat situația în 
domeniul șomajului drept serioasă.

Accident cu urmări tra
gice Două avioane militare s-au 
ciocnit, joi, în zbor, prăbușindu-se 
într-o zonă populată din capitala So
maliei, Mogadiscio. Accidentul s-a 
soldat cu șapte morți și 132 răniți, 
dintre care 22 în stare gravă, a anun
țat agenția națională somaleză de 
presă Sonna.

apărarea intereselor strict legate de 
producția națională a țărilor membre 
ale O.P.E.C., ci, totodată, ea se în
scrie în cadrul eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare de a-și elibera pe 
deplin bogățiile lor naționale, de a le 
stăpîni și valorifica în scopul dez
voltării și al bunăstării propriilor po
poare.

Ministrul algerian a afirmat că sta
tele exportatoare de petrol, parte in
tegrantă a țărilor lumii a treia, sînt 
animate de dorința de a găsi o so
luție justă problemelor care fră- 
mîntă omenirea, de a se ajunge la 
un dialog global, constructiv, pe ba
ză de drepturi egale. între țările in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare. în vederea stabilirii unei 
noi ordini economice internaționale.

Demers britanic in problema 
rhodesiană

LONDRA 24 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje privind posibili
tățile unei soluționări a problemei 
rhodesiene a avut loc între ministrul 
de externe al Marii Britanii, James 
Callaghan, și primul ministru al 
Rhodesiei. Ian Smith — anunță a- 
genția France Presse. citind surse 
autorizate din Londra. Potrivit agen
ției, șeful diplomației britanice a ce
rut guvernului rhodesian să aplice 
cît mai urgent principiile acordului 
de la Lusaka privind încetarea osti
lităților și eliberarea deținuților po
litici din Rhodesia și să inițieze un 
dialog asupra modalităților de des
fășurare a unei conferințe constitu
ționale privind viitorul Rhodesiei. 
James Callaghan intenționează. de 
asemenea, să trimită un emisar la 
Salisbury, acesta urmînd să îndepli
nească funcția de observator la con
vorbirile dintre reprezentanții auto
rităților rhodesiene și conducătorii 
africani din Rhodesia.

742 000 șomeri în Anglia. 
Ministrul britanic al muncii. Micha
el Foot, a declarat că în Marea Bri- 
tanie numărul persoanelor fără lu
cru se ridică în prezent la 742 000 
Această cifră, care nu este decit es
timativă, ca urmare a grevei statis
ticienilor. dovedește o creștere cu 
121 000 a numărului șomerilor față

„Saliut-4“: Experiențe
MOSCOVA 24 (Agerpres). — E- 

voluția stației orbitale științifice 
sovietice „Saliut 4“ se desfășoară 
conform programului stabilit, in
formează agenția T.A.S.S. în cea 
de-a 12-a și a 13-a zi de zbor, cos- 
monautii Alexei Gubarev și Gheor- 
ghi Greciko au întreprins o serie 
de cercetări și experiențe astro- 
fizice si biologice. Echipajul a efec
tuat ciclul obișnuit de cercetări ale 
radiațiilor Roentgen ale corpurilor 
cerești.

La bordul stației „Saliut 4" se 
află instalat, in acest scop, un tele
scop pentru cercetarea radiațiilor 
Roentgen. în cadrul experiențelor

astrofizice și biologice
de miercuri și joi, echipajul de pe 
„Saliut 4“ a utilizat telescopul în 
diferite game de lungimi de undă, 
fotografiindu-se imagini ale ceru
lui înstelat, cu ajutorul unei ca
mere speciale de luat vederi.

în cadrul programului de cerce
tări biologice au continuat expe
riențele asupra plantelor superi
oare. microorganismelor, culturilor 
de țesuturi și insectelor aflate la 
bordul stației, pentru a se putea 
face comparații privind diferențele 
in evoluția și dezvoltarea lor în 
stare de imponderabilitate și pe 
Pămînt.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

Sesiunea Comisiei pentru dezvoltare socială
Adoptarea unui proiect de rezoluție elaborat de România la 
punctul : „TINERETUL Șl PROGRAMELE DESTINATE TINEREI 

GENERAȚII"

NAȚIUNILE UNITE 24 — Corespondentul nostru transmite : Lucrările 
celei de-a 24-a sesiuni a Comisiei pentru dezvoltare socială — organ sub
sidiar al ECOSOC — s-au încheiat vineri prin adoptarea în unanimitate a
unui proiect de rezoluție elaborat de 
gramele destinate tinerei generații".

Documentul, prezentat comisiei de 
țara noastră împreună cu Austria, 
Costa Rica, Indonezia, Irak, Nigeria 
și Zair, evidențiază progresele reali
zate de O.N.U. in ultimii ani în abor
darea problemelor tineretului și so
luționarea acestora, în special în anii 
celui de-al doilea deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare. Ară
tînd că O.N.U. recunoaște dezideratul 
tineretului de a-și vedea drepturile 
și responsabilitățile împlinite în so
cietate. rezoluția relevă că politica 
mondială de angajare a tineretului 
la elaborarea și înfăptuirea planuri
lor economice de dezvoltare a na
țiunilor, Ia viața politică și socială

România Ia punctul „Tineretul și pro-

națională și internațională trebuie 
bazată pe principiile Cartei O.N.U. 
și dreptului internațional. în înche
iere, documentul relevă imperativul 
creării de mijloace concrete pentru 
asigurarea unei depline participări 
a tinerei ^generații la viața națională 
și internațională

Secretarul general al O.N.U. este 
chemat să studieze posibilitatea în
tocmirii unui document internațional, 
care să cuprindă căile și mijloacele 
esențiale de angajare a tineretului 
în activitățile de dezvoltare și de 
progres social ale națiunilor și po
poarelor lumii.

Dezvoltarea schimburilor comerciale 
româno-engleze

LONDRA 24 — Corespondentul 
nostru transmite : în perioada 20—24 
ianuarie, la Londra s-au desfășurat 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-britanice. Delegația română a 
fost condusă de Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. iar delegația britanică de 
P. S. Preston, ministru adjunct al 
comerțului. Comisia a examinat sta
diul actual al relațiilor economice bi
laterale și a convenit asupra unor 
măsuri concrete pentru dezvoltarea

în continuare a schimburilor comer
ciale și cooperării economice și in
dustriale dintre cele două țări. în 
acest sens, au avut Ioc convorbiri pri
vind încheierea de noi acorduri care 
să faciliteze cooperarea largă în do
meniile economic, industrial și teh
nic. în încheierea lucrărilor sesiunii, 
conducătorii celor două delegații au 
semnat un protocol cuprinzînd prin
cipalele măsuri pentru extinderea și 
diversificarea schimburilor comercia
le. dezvoltarea cooperării economice 
și industriale, precum și a coope
rării științifice și tehnice.

MANIFESTĂRI DEDICATE ANIVERSĂRII 

UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Posturile de radio algeriene au 
dedicat-o emisiune specială Româ
niei socialiste. Relevînd importanța 
crucială pe care a avut-o în dez
voltarea poporului român Unirea 
de la 24 ianuarie 1859. prin care au 
fost puse bazele statului național 
român modern, comentatorul emi
siunii a subliniat că poporul ro
mân aniversează acest eveniment 
cu satisfacția împlinirii și a depă
șirii cu mult a înaltelor năzuințe 
care au animat generațiile din 1859. 
România socialistă se înfățișează 
astăzi ca o țară cu adevărat li
beră, suverană și independentă. în 
plină ascensiune pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cunoscînd, potrivit Pro

gramului elaborat de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., un pu
ternic avînt pe toate planurile vie
ții materiale și spirituale. Emisiu
nea a fost întregită cu un program 
de cîntece populare românești.

Tn capitala Franței, ambasadorul 
țării noastre la Paris, Constantin 
Flitan, a oferit o seară culturală 
românească în saloanele ambasa
dei. în fața unui numeros public, 
a fost proiectat în avanpremieră 
europeană, în prezența realizatoa
rei Raluca Nathan-Sterian. filmul 
„Mînăstirile din nordul Moldovei", 
coproducție a studiourilor de tele
viziune române și franceze.

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P. © Un interviu al 
președintelui Egiptului © Iordania este gata să participe la 

Conferința de la Geneva

BEIRUT 24 (Agerpres). — Reunit 
la Beirut, sub conducerea Iui Yasser 
Arafat. Comitetul Executiv al Orga
nizației nentru Eliberarea Palestinei 
a examinat evoluția situației politi
ce. în lumina ultimelor evenimente 
intervenite pe plan international si 
arab. Participanții la dezbateri au a- 
bordat. de asemenea, situația crea
tă în taberele oalestinene din sudul 
Libanului, ca urmare a atacurilor 
lansate de forțele israeliene. Pe or
dinea de zi-a reuniunii a mai figu
rat si desemnarea membrilor dele
gației O.E.P. la apropiatele lucrări 
ale Consiliului Apărării al Ligii A- 
rabe. care urmează să înceapă, la 
5 februarie, la Cairo. Din delegația 
palestineană vor face parte. între al
ții. Faruk al Kaddumi. șeful Depar
tamentului politic al O.E.P.. Zuheir 
Mohsen, șeful Departamentului mi
litar. și Abu Mayzar. purtătorul de 
cuvînt al organizației.

★
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a avut joi 
seara o nouă întîlnire cu primul mi
nistru al Libanului Rashid Solh. 
După cum anunță ziarele de vineri, 
cu acest prilej a fost evocată situația 
din provincia Liban-Sud. Premierul 
Solh a declarat, la sfîrșitul întreve
derii, că punctele sale de vedere 
concordă cu cele ale liderului pales
tinean.

PARIS 24 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat postului francez de 
radio „Europa 1". președintele Egip
tului, Anwar Sadat, și-a exprimat 
speranța că se va ajunge la un acord 
de pace cu Israelul în cadrul confe
rinței de la Geneva. El a menționat 
că la această conferință va trebui 
să fie reprezentată și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). 
Șeful statului egiptean, care urmea
ză să sosească luni într-o vizită ofi
cială la Paris, și-a exprimat dorința 
în ce privește „o inițiativă precisă 
a Franței în conflictul din Orientul 
Apropiat". El a adăugat că această 
problemă va' fi amplu dezbătută în 
cursul convorbirilor pe care le va 
purta cu președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing.

CAIRO 24 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului egiptean 
„Al Ahram", regele Hussein al Ior
daniei a declarat că tara sa este gata 
să participe la lucrările conferinței 
de la Geneva asupra Orientului A- 
proniat. dacă prezenta iordaniană 
poate constitui un spriiin pentru po
porul palestinean în vederea obține
rii drepturilor sale. Totodată, suve
ranul iordanian a avertizat asupra 
pericolului reizbucnirii ostilităților în 
Orientul Apropiat în cazul în care 
nu se ajunge rapid la o soluționare 
casnică.

Aspecte ale politicii interne și externe a S. II. A.
expuse de președintele Gerald Ford

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
în cadrul unui interviu televizat, 
transmis joi seara de rețeaua de te
leviziune N.B.C.. președintele Gerald 
Ford a expus motivele care au stat 
la baza hotărîrii Administrației de a 
majora progresiv. începînd de la 1 
februarie, taxele la importurile a- 
mericane de petrol, gaze. naturale si 
derivate ale acestora. El a arătat că 
aceste măsuri vor avea ca efect re
ducerea achizițiilor americane de pe
trol din străinătate cu circa, un mi
lion de barili pe zi, și majorarea pre
turilor de desfacere ne piața internă 
vizează diminuarea treptată a de
pendentei economiei americane fată 
de importurile de combustibil. Vor
bind despre criza energetică. Gerald 
Ford a apreciat că există posibilita
tea instituirii unui nou embargou al 
țărilor membre ale O.P.E.C. asupra 
exporturilor de petrol către S.U.A.. 
ceea ce ar conduce guvernul ame
rican la introducerea unor măsuri, 
si mai severe, de economisire a e- 
nergiei. El a reafirmat punctul de 
vedere al S.U.A. în sensul că. în
tr-o atare eventualitate, nu este ex
clus ca Statele Unite să recurgă la 
forță pentru înlăturarea embargou
lui. „Sper, a adăugat Gerald Ford, 
că nu va avea loc un război pen
tru asemenea motive. Nu mă gîn- 
desc. desigur, la o astfel de acțiune".

în continuare. Gerald Ford a a-

bordat unele probleme de actualita
te ale vieții internaționale. El a a- 
preciat că „în prezent există o sansă 
unică de a se ajunge la o reglemen
tare de pace în Orientul Apropiat", 
deși „situația în regiune rămine foar
te explozivă", persistînd „un risc se
rios de război". Ford a subliniat că 
diplomația „etapă cu etapă, care va 
fi relansată printr-un nou turneu al 
secretarului de stat Henry Kissin
ger. în regiune, ar putea fi fruc
tuoasă". în cazul în care eforturile 
îndreptate pe această cale nu vor 
reuși — a spus Gerald Ford — va 
fi necesar să se reia conferința de 
la Geneva privind pacea în Orien
tul Apropiat.

Relativ la situația din Vietnam, 
președintele a reafirmat sprijinul 
Administrației americane fată de re
gimul Thieu. El a arătat. între al
tele. că va cere în curînd Congre
sului un ajutor militar suplimentar, 
în valoare de 300 milioane dolari, 
pentru administrația de la Saigon.

în încheiere. Gerald Ford a con
firmat că intenționează să-si depu
nă candidatura in alegerile prezi
dențiale din 1976. exprimînd părerea 
că. oină la data respectivă, econo
mia americană va cunoaște o redre
sare. prin aplicarea programului e- 
conomic pe care l-a prezentat în 
urmă cu două săptămîni.

• PENTRU CA NATU
RA SĂ-SI RECAPETE 
DREPTURILE. în parcul na
țional de la Hortobagy. R. P. 
Ungară, se va desfășura o ex
periență inedită de reconstituire 
a condițiilor de mediu existente 
în pustă acum 150 de ani. în a- 
cest scop se va reveni la meto
dele tradiționale de cultură a 
plantelor, excluzîndu-se folosi
rea mijloacelor mecanizate și a 
pesticidelor. în cea mai mare 
parte a parcului național, care 
are o suprafață de 52 000 hec
tare, unicele mijloace de loco
moție vor fi bicicleta și calul. 
Vechile clădiri și case de locuit 
își vor relua înfățișarea de altă 
dată, iar pentru noile construc
ții este obligatorie folosirea ma
terialelor traditionale. încă anul 
trecut circa 400 000 de păsări din 
toate speciile au repopulat a- 
ceastă rezervație, unde vor fi 
readuse treptat cabalinele și o- 
vinele specifice locului și aflate 
acum pe cale de dispariție...

• RADIOTELESCOP 
CONSTRUIT ÎN R. P. 
CHINEZĂ. La Observatorul 
astronomic din Pekin al Acade
miei de științe a R.P. Chineze 
a fost proiectat și construit un 
radiotelescop pentru efectuarea 
de observații de mare precizie 
asupra Soarelui, aparatul cons- 
tînd în principal dintr-un inter- 
ferometru radio complex, de 450 
megaherți. Rezultatele observa
țiilor au demonstrat că precizia, 
sensibilitatea și alte caracteris
tici de importanță majoră ale 
aparatului corespund scopurilor 
propuse. Funcționînd in coor
donare cu alte aparaturi pentru 
observații asupra Soarelui, noul 
interferometru complex va crea 
posibilitatea unor studii mai 
complete asupra fenomenelor 
ce se produc pe Soare, in ve
derea prevederii unor faze ulte
rioare ale activității solare, care 
este uneori de o deosebită im
portantă pentru desfășurarea 
unor fenomene și activități de 
pe Terra.

• „A TUȘI CA UN... 
PEȘTE". Ca și oamenii, peștii 
tușesc atunci cînd căile, respi
ratorii le sint iritate de parti
cule poluante din apă. Cercetă
torii 
mai 
nei, 
specială,' destinată să 
treze această „tuse" : 
acesta se pot obține informații 
operative atunci cind apele mă
rii depășesc un anumit grad de 
poluare.

• PREMIERĂ DIPLO
MATICĂ. Pentru prima dată 
in istoria Vaticanului, 
diplomatic acreditat pe 
Stintul Scaun numără in 
rile sale și un membru 
feminin. Este Bernadette 
in vîrstă de 27 de ani. care de
ține și postul de ambasador al 
Ugandei în R.F. Germania și 
care și-a prezentat zilele trecute 
scrisorile de acreditare la Vati
can. Tinăra diplomată ugan- 
deză, care a fost primită de 
Papa Paul al VI-lea cu obișnui
tele ceremonii ale curții ponti
ficale, trece astfel o „frontieră" 
ce fusese interzisă femeilor 
timp de secole.

• SURPRIZE ARHEO
LOGICE. Radiografierea mu
miei unei pisici provenite din E- 
giptul antic, în prezent expusă la 
MuZeul arheologic din Cracovia, 
a dus la o surprinzătoare des
coperire : în interiorul ei se afla 
un text scris pe papirus. Grație 
examinării papirusului respectiv 
va putea fi stabilită data exactă 
a mumificării felinei, căreia, ■ 
după cum se știe, vechii egip
teni îi consacrau un cult spe
cial. Descoperirea întregește cu
noștințele despre acest cult.

au constatat acest fenomen 
ales pe coastele Meditera- 
unde au instalat aparatură 

inregis- 
în felul

corpul 
lingă 

rîndu- 
de sex 
Olowo.

• CONSTATĂRI ALE 
ONCOLOGILOR. Sludii- 
le întreprinse de' un grup de on
cologi din Chicago au relevat o \ 
anumită frecvență a cazurilor 
de cancer al tiroidei la adulții 
care au fost supuși tratamente
lor radioactive la cap sau la 
gît jn anii copilăriei. Dintr-o 
sută de pacienți care fuseseră 
tratați cu radiații în copilărie, 
pentru afecțiuni ale amigdale- 
lor, vegetații, acnee juvenilă etc, 
26 aveau anomalii ale tiroidei, 
15 dintre ei au fost operați, iar 
7 din aceștia din urmă aveau 
cancer la tiroidă.

• MICROORGANIS
ME OMNIVORE. rezer
voarele de ulei ale avioanelor 
s-au descoperit in ultimul timp 
ciuperci minuscule, care dete
riorează filtrele și provoacă co
roziunea aluminiului prin pro
dusele rezultate din metabolis
mul lor. Alte microorganisme 
acționează asupra sticlei optice 
sau se cuibăresc, pur și simplu, 
în geamuri. Sub influența ba
teriilor, betonul și varul se des
compun, echipamentul mineri
lor, oglinzile metalice sînt ero
date, învelișul protector al ca
blurilor este' distrus. Pînă a- 
cum, organismele agresoare, 
modul lor de viață și indepen
dența față de mediul înconju
rător nu au fost suficient stu
diate pentru a rezolva proble
mele privind protecția materia
lelor. Cu intenția de a umple 
această lacună, cercetători vest- 
germani propun crearea unei 
noi discipline științifice, care 
să se ocupe de studiul biologic 
al materialelor.

•„LIMBILE" PĂSĂRI
LOR. Ornitologii, vest-ger- 
mani, au ajuns la constatarea 
ca in procesul comunicării, pă
sările. asemenea oamenilor, în- 
tîmoină greutăți în ceea ce pri
vește deosebirile de „limbă". Ei 
au remarcat că reprezentanții 
aceleiași specii, provenind însă 
din diferite regiuni ale lumii, 
.conversau" la primul lor con
tact in „graiuri deosebite", ne- 
putind. ca atare, să se înțeleagă 
unul cu celălalt.
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