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VIZITA TOVARÂȘULU

NICOLAE CEAUȘESCU 
in

Plecarea 
/lin Capitală
■ în dimineața zilei de 6 mar- 

' tie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a părăsit 
Capitala, plecind spire Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, 
unde, la invitația tovarășului 
Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, va face o vizită neo
ficială. de prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion Pi
tari, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
de consilieri.

Ia plecare, pe aeroportul O- 
topeni, secretarul general al 
partidului a fost salutat de to
varășii Manea Mănescu, Paul 
Nicuiescu-Miizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Virgll 
Trofin, liii-e Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Flo- 
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Constan
tin Băbălău, Petre Blajovicl, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Aurel Duca, Mitei Ge- 
re, Ion Ioniță, Vaslle Patilineț, 
Ion Stănescu, Ion Dincă, de 
membri a.l C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și al guver
nului, de conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor obștești.

Erau prezenți Mirosi a v Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București și membri ai am
basadei.

Sosirea 
la Praga

' PRAGA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite s Marți dimineața a 
sosit la Praga tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
care, la invitația tovarășului 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, face o vizită neoficială, de 
prietenie în Republica Socialis
tă Cehoslovacă.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au sosit tovarășii Ion 
Pățari, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La aeroportul Ruzyne, în în- 
tîmpinarea tovarășului Nicolae

Republica Socialistă
Cehoslovacă

Ceaușescu, a persoanelor oficia
le care II însoțesc, au venit to
varășii Gustav Husak, Vasil 
Bilak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Vaclav Hula, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, președintele Comisiei de 
stat a planificării, Jan Gre- 
gor, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace, pre
ședintele părții cehoslovace 
în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică și

tehnico-științifică cehoslovaco- 
română.

Erau de față ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș, 
membri ai ambasadei și ai a- 
genției economice române.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cordial de tovarășul 
Gustav Husak și de ceilalți con
ducători de partid și de stat 
cehoslovaci veniți in întîmpi- 
nare.

Pionieri cehoslovaci și români 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, persoanelor oficiale 
române, buchete de flori.

Vizită protocolară
la Hradul din Praga
PRAGA 6 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite ; Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste 
nia, a făcut, marți la 
o vizită protocolară la 
din Praga, președintelui Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
general de armată Ludvik Svo- 
boda, și tovarășului Gustav Hu
sak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului

al
Român, 
de Stat 
Româ- 

amiază, 
Hradul

Comunist din
Președintele 

tovarășului 
bun sosit în Cehoslovacia si o 
vizită plăcută. în timpul discu
ției, desfășurată intr-o atmos
feră cordialăț a fost exprima
tă convingerea că vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu va 
contribui la întărirea pe mai 
departe a relațiilor prietenești 
dintre Republica Socialistă Ce
hoslovacă și Republica Socia
listă România.

Cehoslovacia, 
republicii a urat 

Nicolae Ceaușescu

Convorbiri 
intre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu
și Gustav Husak

Marți după-amiază, în salo
nul reprezentativ al Hradului 
din Praga, au început convorbi
rile între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
și Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Din partea română, Ia con
vorbiri participă tovarășii : Ion 
Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan Andrei, 
secretar ai C.C. al P.C.R., Vasile 
Pungan și Constantin Mitea, 
membri ai C.C. al P.C.R., con
silieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat.

Din partea cehoslovacă parti
cipă : Vasil Bilak, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Vaclav 
Hula, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al Gu
vernului R.S. Cehoslovace, pre
ședintele comisiei de stat a pla
nificării, Jan Gregor, vicepre
ședinte al guvernului R.S. Ce
hoslovace, consilieri.

în cadrul convorbirilor de 
marți, reprezentanții partidelor 
frățești s-au informat reciproc 
despre realizarea hotărîrilor 
Congresului al X-iea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R. și, 
respectiv, directivelor celui 
de-al XlV-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia.

Convorbirile continuă.

PROFESORUL E ALTUI 1N 
RAPORT CU FLECARE ELEV

« Cum se produce adaptarea profesorului la fiecare nouă ge
nerație de elevi ? • Cei de azi au mai mult spirit polemic. • 
„Pozitiviști", ei vor să înțeleagă valoarea practică a fiecărei 
noțiuni însușite. • „Tobă de carte" poți deveni in orice bibliotecă.

• „Schematism sufletesc" ?

Cînd ne adresăm unui profe
sor, indiferent ce subiect abor
dăm, ajungem inevitabil la e- 
lev.

„Nu se poate altfel — mi s-a 
explicat. — El, elevul, a pus 
stăpînire absolută pe cel care a 
devenit profesor, dictîndu-i ta
cit. determinîndu-i optica, în- 
fluențîndu-i pină și înfățișarea 
exterioară“. Observația nu con
ținea in subtext nici o părere 
de rău, „tirania“ este acceptată, 
dorită, căutată. „Profesorul, tră
iește efectiv prin elevii săi și

acest lucru ne exprimă — fie 
că vrem, fie că nu vrem — la 
tot pasul. Dar dacă nu te si
tuezi de aceeași parte a „bari
cadei“ cu elevii, atunci înce
tezi de a mai fi profesor. în 
sensul larg al noțiunii“. Aces
te cîteva cuvinte — aparținînd 
profesoarei Valeria Gavril, au 
inspirat ancheta de față, între
prinsă în rîndurile unor profe
sori din școli bucureștene.

Există o nevoie reală de adap
tare a profesorului la fiecare 
nouă promoție de elevi ? Și dacă

da, cum se petrece acest proces? 
Cînd, în ce mod se convinge 
profesorul la ce să renunțe, ce 
să-și adauge — nu numai ca 
volum de cunoștințe în specia
litate ci și ca optică generală ?

Prof. Anatol Vicol : Mi se 
întâmplă deseori să fiu între
bat de foști elevi : nu-i așa că 
noi am fost altfel decit cei pe 
care-i aveți acum în clasă ? 
Nu știu ce să le răspund. Pen
tru mine elevii sînt aceeași veș
nică minune, de 37 de ani de 
cînd profesez. Recunosc la e- 
levi aceeași curățenie sufle
tească, aceeași încredere în cei 
mari, același elan și curiozitate. 
Din acest unghi de vedere, 
n-am simțit nevoia să mă adap
tez...

Prof. Grațiela Ștefan : în 
meseria noastră este foarte u-

MARIETA VIDRAȘCU 
(Continuare in pag. a 11-a)

Plenarei partidului — 
acțiune operativă, 

responsabilă, eficientă

»cnv . 
mjoR ' 
PENTRU 

AGRICULTURA
JUDEȚULUI

VILCEA :

A CCELERAREA
DEZVOL TĂRII
PRODUCȚIEI 
ZOOTEHNICE

• Rezultatele obținute în 1972 sînt considerate aici, și pe bună 
dreptate, ca nesatisfăcătoare, dar pentru acest an se preconizea
ză un reviriment total și se acționează în cor ?cință ® în acest e- 
fort general uteciștii se înscriu cu o inițiativă remarcabilă : „ÎN 
FIECARE UNITATE AGRICOLĂ, MAXIMELE DE ANUL TRECUT — 
PRODUCȚII MEDII ÎN 1973 ; transpunerea ei în viață înseamnă 
nu numai îndeplinirea planului, dar și recuperarea nerealizărilor 
din anul trecut

Dispuntnd de aproape o sută 
de mii de hectare de pajiști 
naturale, județul Vîlcea oferă 
condiții favorabile pentru creș
terea animalelor. Așa se și ex
plică ponderea ce revine zoo
tehniei în structura producției 
globale a unei mari părți din
tre cooperativele agricole. 
Dealtfel, unele unități (Olănești, 
Mihăești, Păuș-ești-Măglași,
Rîureni, Drăgășani, Făurești) 
au și obținut rezultate meri
torii, iar măsurile adoptate în 
cadrul acțiunii de modernizare 
a adăposturilor, de îmbogățire 
a bazei furajere, de îmbunătă
țire a organizării și retribuirii 
muncii și de stimulare a per
manentizării și perfecționării 
profesionale a îngrijitorilor, vor 
contribui sigur le- redresarea' 
zootehniei, în toate unitățile. 
Spunem, vor contribui Ia redre
sarea zootehniei, pentru că re
zultatele pozitive obținute în- 
tr-una sau alta dintre coopera
tivele agricole nu pot acoperi 
nerealizările din celelalte uni
tăți, mult mai numeroase. Ceea

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a III-«)

Alexandrina Mihalcea : La cooperativa agricolă din Olănești 
îngrijesc de 13 vaci cu lapte și sint hotărîtă ca anul acesta să 
depășesc producția medie planificată, înscriindu-mă. astfel și cu 
efortul în acțiunea de a înfăptui înainte de termen prevederile 
cincinalului.

Specialistul să fie 
acolo unde se hotărăște 

soarta producției
Cuvtntarea rostită tn plenară de către tova

rășul Nicolae Ceaușescu a relevat cîteva mo
tive de reflecție privind conducerea și 
organizarea vieții economice, 
acestea — asupra căruia am

Necazurile 
unui șef de cadre

Industrială 
înalță halele 
de o mare 

economia na- 
,_____ . mașini grele
Două elemente din fișa biogra
fică a acestei unități atrag In 
mod deosebit atenția : 1. deși 
prima secție a intrat în funcțî-

Anchetă realizată de

Pe platforma 
București-Sud se 
unei întreprinderi 
importanță pentru 
țională : Uzina de

ADRIAN VASILESCU 
TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a 111-a)

Nocturnă

Unul dintre 
purtat discuții

ou conducători ai unor unități din Capitală 
— se referă Ia lipsurile și anomaliile care 
mai dăinuie in domeniile structurilor organi
zatorice, utilizării raționale a specialiștilor, 
funcționării aparatului administrativ.

„VIAȚA

LA ȚARĂ“

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Unul din demersurile cele mai incitante ale filozofiei cul
turii constă în determinarea trăsăturilor specifice aie civiliza
ției contemporane. Socialismul a creat la noi un mare avînt 
al forțelor de producție și o restructurare a raporturilor umane. 
Creșterea venitului pe cap de locuitor și orientarea energiilor 
spre alte mobiluri decit înainte a însemnat apariția unei forma 
mentis în care valori inedite constituie elementul de coagu
lare al acțiunilor. Să privim mai cu atenție „viața la țară", 
cum spunea un romancier I înainte vreme, țăranul era obsedat 
de cîteva elemente : pămintul, copiii, casa lui. Ele au devenit 
sinonime in conștiința noastră cu Ion, cu Moromete, cu Lae 
Cordovan, imagini generice ale poporului român. Traducerea 
franceză a romanului lui Rebreanu, purta de altfel acest 
titlu : Jean le Roumain. Tipul era individualist, rapace și plin 
de calități. Inteligent, dar lipsit de scrupule, cu o anumită 
superioritate față de restul lumii. Dintr-o asemenea existență 
era exclusă drama, luînd forma destinului inextricabil, a unui 
fatum ; atunci cînd omul era strivit, evenimentul apărea ca 
expresie a legilor universale. Țăranul moare ca un copac, are 
o anumită măreție liniștită, ciobanul din Miorița se resem
nează cu soarta lui și comuniază cu natura.

Ce se întîmplă astăzi ? In primul rînd se intensifică neliniș
tea dispariției rosturilor de demult. Este prezentă, la început, 
tragedia cu caracter individual și psihologia se nuanțează. 
Supus presiunilor istoriei, țăranul capătă adesea o dublă 
natură. Se integrează unei lumi noi, pe care o simte triumfă
toare și justificată, dar nu se poate adapta deodată și une
ori se întîmplă alunecarea descrisă cu pătrundere de Ion 
Lăncrănjan în Pe tăcute, nuvela din volumul recent Ploaia de 
la miezul nopții. Ograda nu mai înseamnă tot universul, și 
omul de la țară își cumpără televizor, urmărind desfășurarea

(Continuare în pag. a Il-a)
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Stabilirea dreptului la conferirea
Ordinului Muncii clasa I unităților agricole 
socialiste care realizează producții mari
Pentru stimularea unităților 

agricole socialiste în dezvol
tarea agriculturii și creșterea 
continuă a producției vege
tale. Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a 
emis un decret prin care se 
reglementează dreptul la con
ferirea Ordinului Muncii cla
sa I întreprinderilor agricole

de stat, cooperativelor agrico
le de producție, institutelor de 
cercetări și stațiunilor experi
mentale care obțin producții 
mari și eficiente prin organi
zarea științifică a muncii și 
prin aplicarea tehnologiilor 
avansate la culturile agricole 
și care realizează sarcinile 
de livrare la fondul de stat.

Indicatorii minimi de pro
ducție pentru întreaga supra
față stabilită în planul unită
ții, la cel puțin una din prin
cipalele culturi agricole și 
procentul minim din suprafa
ța totală arabilă pe care tre
buie să-l reprezinte fiecare 
cultură, sînt următorii :

a) Pentru cooperativele agricole de producție :

Cultură
•H XX

Producție medie — kg/ha
Zona de încadrare ca fertilitate 

și favorabilitate
Neirigat Irigat

I—II III—IV V -VI I—II III—IV V—VI

Grîu +• secară 20 5000 4500 4000 6000 5500 5000
Porumb boabe 20 6000 5500 5000 10000 8000 6000
Floarea soarelui 8 3000 2500 2000 4000 3500 3000
Sfeclă de zahăr 5 45000 40000 35000 65000 60000 50000

Zona de încadrare ca favorabilitate

Cartofi toamnă 8 32000 26000 23000 50000 45000 35000

b) Pentru întreprinderile agricole de stat :

Producție medie — kg/ha
Zona de încadrare ca fertilitate

Cultură și favorabilitate

c r* Neirigat Irigat

I—II III—IV V -VI I—II III—IV V—VI

Grîu + secară 20 5500 4950 4400 6600 6050 5500
Porumb boabe 20 6600 6050 5500 11000 8800 6600
Floarea soarelui 8 3300 2750 2200 4400 3850 3300
Sfeclă de zahăr 5 49500 44000 38500 71500 66000 55000

Zonă de încadrare ca favorabilitate
Cartofi de toamnă 8 35200 28600 25300 55000 49500 38500

c) Pentru institutele de cer- dii se majorează cu 5 la sută bilite pentru întreprinderile
cetări și stațiunile experimen- față de producțiile medii sta- agricole de stat.
tale, nivelul producțiilor me-

ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 

1N SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII 

ASISTENȚEI MEDICALE
în scopul îmbunătățirii asis

tenței medicale a populației și 
utilizării cit mai eficiente a 
personalului medico-sanitar. Mi
nisterul Sănătății a stabilit 
printr-un ordin că deficiențele 
din domeniul asistenței medi
cale ambulatorii, acoperirea 
posturilor vacante de medici 
care să asigure asistența medi
cală pentru muncitori și a ce
lor din noile unități sanitare 
date în funcțiune, precum și 
cerințele de cadre medicale cu 
pregătire superioară, semnalate 
pe teritoriul unor județe, vor 
fi soluționate, folosindu-se în 
mod provizoriu, pînă la pregă
tirea numărului necesar de spe
cialiști, personalul medical e- 
xistent in unitățile sanitare cu 
paturi. Acoperirea deficitului 
de medici se va realiza prin 
dirijări sau detașări, prin ro
tație, pe o perioadă de maxi

mum 6 luni, aceștia rămînînd 
încadrați pe schema unității în 
care figurează la data dirijării 
sau detașării, păstrindu-și toate 
drepturile postului respectiv.

Dirijarea și detașarea se vor 
face din unitățile sanitare cu 
paturi, care in prezent sînt în
cadrate cu personal medica] ce 
depășește 80 la sută din numă
rul de posturi medicale nor
mate, conform H.C.M. nr. 2024/ 
1959. în această acțiune va fi 
cuprins, prin rotație. întreg 
personalul medical al unităților 
sanitare amintite, cu excepția 
medicilor directori, medicilor 
directori adjuncți și medicilor 
șefi de secție.

Cadrele didactice medicale 
din secțiile clinice în care aco
perirea cu cadre depășește 
limita de 80 la sută față de 
normativ, cu excepția profesori
lor și conferențiarilor, vor e-

„VIAȚA

LA ȚARĂ“

fectua, prin rotație, indemniza
ția clinică în unitățile ambula
torii din aceeași localitate, de
semnate de direcția sanitară res
pectivă, aplicindu-se astfel pre
vederile Codului Muncii, ale 
H.C.M. nr. 1365/1957 și ale 
H.C.M. nr. 189/1959, care impun 
ca indemnizația clinică să fie 
muncă efectiv prestată.

In ordin se menționează că 
pentru acoperirea unor speciali
tăți deficitare, în limita numă
rului de posturi vacante din 
județe. medicii specialiști și 
primari vor putea obține a doua 
specialitate. Pentru aceasta, ei 
vor urma cursuri scurte sau 
stagii de specializare în una- 
două etape, lucrînd o perioa
dă de trei ani ca medici com
petent! în a doua specialitate, 
sub îndrumarea clinicii de spe
cialitate.

In ceea ce privește posturile 
de statisticieni medicali și cele 
de registratori medicali din 
toate unitățile sanitare, acestea 
vor fi ocupate în viitor numai 
de absolvenți ai liceului de cul
tură generală, cu sau fără di
plomă de bacalaureat.

Dirijările și detașările în ca
dru! județelor, respectiv a mu
nicipiului București, se fac la 
dispoziția Direcției sanitare sau 
a ministerelor cu rețea sanitară 
proprie, cu aprobarea Ministe
rului Sănătății, respectîndu-se 
prevederile Codului Muncii.

• (Agerpres)

(Urmare din pag. 1}

. lese CVCHIIIIUIUUIVI —  ---------- T - » ' .
mai des în sat, primește conștiința că tace .parte djntr-o clasa 
socială, luptind pentru conservarea și propășirea ei.Urmărind 
cu atenție desfășurarea lucrărilor Conferinței pe țară a secre- 

populare comunale, iar mai recent unele relatări în presă

TELEGRAME
Tovarășul A. KOSIGHIN, a trimis tovarășului ION GHEOR

GHE MÄURER, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Vă exprim recunoștință pentru compasiunea și condoleanțe- 
le transmise în legătură cu catastrofa avionului de pasageri al 
companiei „Aeroflot“ în zona aeroportului din Praga.

JABER AL-AHMED AL-SABAH, Prinț Moștenitor și prim- 
ministru al Statului Kuweit, a trimis tovarășului ION GHEOR- 
GHE MAVRER, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Doresc să mulțumesc foarte cordial Excelenței Voastre pen
tru caldele felicitări adresate cu ocazia Zilei naționale a statu
lui Kuweit. Transmit, de asemenea, cele mai bune urări de fe
ricire personală Excelenței Voastre și de bunăstare poporului 
prieten român.

Sosirea delegației (Imunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă Egipt

Marți după-amlază, a sosit In 
Capitală delegația Uniunii So
cialiste Arabe din Republica 
Arabă Egipt, condusă de ing. 
Sayed Marei, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Socialiste Ara
be, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

La Aeroportul internațional 
București-Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii ! 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., 
Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Al- 
dea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Gheor
ghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Mircea

Malița, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier, Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști de partid.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Osman Assai, ambasado
rul Republicii Arabe Egipt la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
în aceeași zi, membrii dele

gației Uniunii Socialiste Arabe 
a Republicii Arabe Egipt, au vi
zitat Muzeul de Istorie a 
Partidului Comunist, a Mișcă
rii Revoluționare și Democra
tice din România.

Seara, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București, Os
man Assai, a oferit un dineu în 
orțoarea delegației Uniunii So
cialiste Arabe, care se află in 
vizită oficială în țara noastră.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Cioară, pre
cum și George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

întilnire
la C.C. 

al P.C.R.
Tovarășul Gheorghe Pană,, 

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit marți cu delegația C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
condusă de tovarășul Kim Dong 
Ghiu, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
care la invitația C.C. al P.C.R. 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cursul căreia s-a 
făcut o informare reciprocă cu 
privire la activitatea desfășu
rată de Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din 
Coreea pentru construirea so
cietăți’ socialiste, precum și un 
schimb de păreri în legătură cu 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie frățească și colabo
rare multilaterală dintre cele 
două partide și țări.

La convorbire au participat : 
din partea română — tovarășii 
Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad
junct. de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popa, ambasa
dorul României la Phenian ; din 
partea coreeană — tovarășii Kim 
Guk The, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șef de secție la C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, Kim Kil 
Hiăn, adjunct de șef de secție 
la C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, și, Li Min Su, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate șl 
caldă prietenie.

PROPRIETARII
DE FEMEI

DRUMURI
de VASILE VĂDUVA

In urmă cu câteva luni am citit intr-urm din 
revistele noastre literare un reportaj al lui 
F. Brunea-Fox despre pavagii și, cu tristețea ce
lui care a pierdut startul, mi-am adus aminte că 
de mai multe ori mă încercase și pe mine do
rința să scriu despre acești oameni, chiar dacă 
eu nu le spun pavagii, — pentru a nu da posi
bilitate celor care nu-i cunosc să-i asemuiască, 
nici măcar în privința sufixului, cu iaurgiii sau 
papugiii, ci le spun, folosind varianta de bază a 
substantivului, pavaturi...

Rătăcind drumul, sau din cine știe'ce altă cau
ză uitată-ntre timp, am jșoposrt lingă ei într-o'după 
amiază de toamnă tirziă Erau cinci sau șase băr
bați de diferite vîrste dar îmbrăcați aproape la 
tel, pantaloni de doc și cămăși de doi poli, care, 
indiferent ce culori avuseseră cîndva, arătau acum 
același luciu murdar-cenușiu, datorat prafului 
amestecat cu sudoare, întărit straturi peste stra
turi de soarele dur al Bărăganului.

Fără să se prea uite la mine, mi-au răspuns la 
salut — nu toți și fără sa stea din treabă — ca 
și cum le-aș fi dat binețe din mers. Probohil 
că nu erau obișnuiți să se oprească cineva lingă 
ei — și chiar dacă eu mă oprisem, se prefăceau, 
sau poate nici nu se prefăceau, că n-au băgat de 
seamă. Lucrau mai departe tăcuți, obosiți, asu
dați. și-aș fi vrut să-i întreb, sigur c-aș fi vrut 
să-i întreb..., dar ce să-i întreb ?...

De jur împrejurul nostru, cit puteai cuprinde 
cu ochii, nu se zăreo nici-o așezare omenească, 
doar cîmpia cu miriști năpădite de toamnă, punc
tată ici-colo de cîte-un salcîm. cîmpie populată 
cîndva de dropii și de vietăți devenite cu tre
cerea timpului fabuloase, de șui împrejurul nostru 
cîmpia, doar cîmpie și-atît. iradiind molcom mi
reasmă de veșted și de rădăcini răvășite și de ne
mărginire...

— Faceți un drum I... am constatat eu într-un 
tîrziu, încercând să spulber lunga tăcere, dar, fie 
că vorbisem prea încet și nu mă auziseră, fie că 
pur și simplu nu voiseră să mă audă, nici unul 
clin ei n-a spus nimic. Și, la urma urmei, ce-ar 
fi putut să spună ? Că într-adevăr făceau un 
drum ? Asta se vedea doar, așa că ce nevoie mai 
era de vorbe ? /...

Trei din ei — unul aproape hătrîn — stăteau 
în genunchi, cu șoseaua nou pavată în față, cu 
drumeagul vechi de țară în spate, stăteau în ge
nunchi și, înaintând de-a-ndaratelea, așezau pie

trele cubice, gri-vineții, cântărind câteva kilogra
me fiecare, le așezau cu grijă una lingă alta în 
patul auriu de nisip, potrivindu-le cu lovituri 
ușoare de ciocan înălțimea și alinierea. Un al 
patrulea trebăluia ca un tartor din vechi icoane 
în jurul unui cazan cu smoală, sub care troz- 
neau șt fumegau cioturi de floarea-soarelui și 
ciulini și fel de fel de buruieni uscate, cu nume 
cunoscute poate doa> de botaniști și de cei 
născuți și crescuți și îmbătrîniți între orizonturile 
imensei cîmpii a Bărăganului. Din cînd în cînd 
cineva afunda în smoala clocotită ceva semănând 
a tigaie adâncă, ceva semănind a ibric foarte larg, 
ceva semănînd cu orice și nesemănînd de fapt cu 
nimic, din care lăsa apoi smoala să se prelingă-n 
șuvoaie subțiri în crăpăturile tămase-ntre pietre, 
legîndu-le astfel definitiv una de alta, sortin- 
du-le pentru cine știe cită vreme unirii în ne
clintire.

Și a trebuit să privesc și să tac și să treacă o 
hună bucată de timp, pentru a mi se dezvălui 
treptat ascunsa măreție a muncii celor câțiva băr
bați fără nume, îmbrăcați în pantaloni ieftini de 
doc și-n cămăși de doi poli.

A trebuit să privesc adânc și-ndelung și nu nu
mai cu ochii, pentru a înțelege într-un tîrziu că 
mă aflam în fața uno' adevărați ziditori, — care, 
e drept, nu ridicau mînăsliri legendare ca mește
rii lui Manole, nici palate, nici alte edificii se
mețe, — ziditori ursiți să clădească nu ve verti
cala ci pe orizontala pămîntului, trudind în ge
nunchi, pentru ca pe urmele de piatră ale ge
nunchilor lor să poată goni cu sute de kilometri 
pe oră nepăsătoarele roți de mașini, purtând de
asupra lor femei și bărbați și copii, veselii și 
tristeți și saci cu porumb și cu grîu și tot ce simte 
lumea nevoie să care mereu dintr-o parte în altă 
parte.

Cutremurat priveam în lungul câmpiei imense 
dâra de piatră lăsată de genunchii acestor bărbați 
— acești modești, dar generoși și măreți anonimi, 
având în ei ceva de titani, trudind în genunchi 
la o zidire pe care (spre deosebire de toți ceilalți 
ziditori) nu vor avea nici măcar bucuria s-o 
vadă vreodată sfârșită I Pentru că drumurile, ase
menea vieților noastre, nu se sfârșesc cu adevărat 
niciodată, se varsă doar unul în altul, ca tatăl în 
fiu și fiu-n alt fiu, într-un nesfârșit de întorto
cheat și sublim labirint...

evenimentelor mondiale, emisiunile științifice și culturale. 
(hui in siwm h" --- — -----, . „ ■ ,
socială, luptind pentru conservarea și propășirea ei. Urmărind 
cu atenție desfășurarea lucrărilor Conferinței pe țară a secre
tarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor 
populare comunale, iar mai recent unele relatări în presă 
despre conferințele județene ale acelorași organisme ne-am 
putut da seama despre responsabilitățile noi și forma de 
participare intensă a maselor de țărani la treburile țării.

Tipului mai vechi de existență a țăranului ii corespundea 
o cultură integrată, cum i se spune în filozofie, moralistică, 
educațională, cu un pronunțat caracter anonim și tradițional 
Imaginația crea mai ales prototipuri, figuri generice, reunind 
caracterele exemplare și trasaturile sublime, contribuind la 
ridicarea sufletească a contemplatorului Astăzi tindem mai 
degrabă spre o formulă realistă și materialistă, accentuînd 
elementul cotidian și imanentist al vieții, aspectele concrete și 
individuale. Este tipul numit de englezi sensate culture, cultura 
bazată pe experiență, am zice noi. Un rol tot mai important 
primește educația științifică, extinsă la scara întregului corp 
social. Toată lumea știe ce este un computer și o uzina auto
mată, am urmărit programul Apollo și expedițiile pe luna. 
Un dulgher din Bîrlad mi-a făcut ample considerații de tipo
logie culturală, bazată pe argumente îndelung gîndite și pe 
studiul evoluției roții, din antichitate pînă astăzi. Intrarea in 
epoca roții de fier însemna pentru el o schimbare de, stil, 
presupunea ieșirea copiilor mai devreme în lumea mare și 
profesiuni mecanice, locuință socială și altele... Soția lui 
mi-a ținut o adevărată expunere despre creșterea cunoștin
țelor în lume și dificultățile tot mai mari de comunicare. ,,Nu 
vă mirați, m-a întrebat, că acuma, cînd există atîtea aparate 
și știm foarte multe, cînd poți vorbi la telefon pînă departe 
și ne vedem la televizor de la un capăt la celălalt al pămîn- 
tului, nu vi se pare curios că oamenii se înțeleg foarte greu ?“ 
Sînt probleme la care nu se gîndesc numai savanții in con
grese internaționale, ci oamenii obișnuiți. Pentru a măsura 
saltul produs, 
liste, care nu 
ci a întregii

trebuie să înțelegi adincimea revoluției socia- 
a însemnat numai o schimbare a instituțiilor, 
imagini despre lume.

(Urmare din pag. I)

șor să ajungi la tipare, mă gîn
desc că ele își pot pune am
prenta șî asupra ta. ca om. deși 
nu e corect să despart profesio
nistul de om. Faptul că elevii 
sînt mereu alții, că ei aduc în 
școală trăsăturile generației că
reia îi aparțin, ne obligă pe noi 
să rămînem mereu tineri, în 
sensul de inamici declarați ai 
rutinei. Dacă privesc în urmă, 
mai ușor am lucrat cu promo
țiile de acum 15 ani. să spu
nem. Elevii erau mai ..confor
misti“. își spuneau mai rar și 
mai greu gîndurile. ca atare 
făceam ce credeam eu. hotă
râm singură. Cu timpul, elevii 
au început să gîndească din ce 
în ce mai interesant șî mai 
nuanțat, au căpătat obișnuința 
să-și exprime gîndurile, au spi
rit polemic, discută în contra
dictoriu. Mă autoanulam ca 
profesor dacă rămîneam la 
practicile de atunci...

A.V. : Nu. ca practici nu pot 
spune că mi le-am schimbat. 
Dintotdeauna m-am străduit 
să-mi înțeleg elevii în ceea ce 
era esențial : în aspirații, în 
nevoia de cultivare și instruire. 
N-am înțeles și n-am acceptat, 
nici în trecut nici în prezent, 
tributul pe care-1 plătesc ti
nerii modei vremii lor. Dar pot 
spune că eu însumi am evoluat 
ca gîndire și asta s-a resimțit 
și în exercitarea meseriei.

Promoțiile din ultimii ani au 
alte condiții materiale și spiri
tuale de dezvoltare, față de cei 
care învățau acum 20—25 de 
ani. Ceea ce e bine din toate 
punctele de vedere. Dar, la un 
moment dat, mi s-a părut că au 
devenit mai insensibili, că nu 
mai vibrează la același diapa
zon emoțional în fața unor va
lori de netăgăduit ale culturii

Am suferit, de pildă, cînd 
mi-am dat seama că lecțiile 
mele despre romantici nu mai 
trezesc același ecou ca altă dată. 
Dar, devenind mai receptiv, am 
văzut că tinerii de azi sînt ro
biți de tehnică și e firesc să fie 
așa în anii aceștia. Atunci 
mi-am revăzut lecțiile.

G.S. : Eu apreciez că elevii 
de azi sînt mai sensibili, mai 
problematici, mai rafinați ca 
gîndire și acțiune. Este o mare 
deosebire între lecțiile de lite
ratură din urmă cu ani de cele 
pe care le facem azi. Elevii a- 
jung la subtilități nebănuite, ei 
descoperă lucruri la care poate 
eu nu m-am gîndit și, in orice 
caz, nu le-âu găsit în cronică. 
A trebuit să concep .chiar alte 
subiecte de teză decît cele o-

simple compuneri școlărești. Au 
fost însă alese pentru că elevii 
de acum sînt alții decît cei că
rora le ceream să scrie repetat 
de la an la an pînă la banali
zare in teze, examene de baca
laureat și concursuri despre sa
tul ardelenesc la Goga și Coș- 
buc, sau natura în opera lui 
Eminescu. Gîndesc mai adînc, 
nu acceptă șabloane, au un alt 
limbaj, sînt capabili de sinteze, 
teoretizări, au puncte de ve
dere proprii, adesea foarte ori
ginale.

Prof. Valeria Gavril : Eu pot 
să spun că mă aflu permanent 
într-un soi de conflict cu mine 
însumi. In primii ani de profe
sorat am avut de luptat cu 
propria mea rigiditate — nu mă 
jenez s-o invoc, nu-mi aparți-

Sărbătorim mâi
ne ziua de 8 Mar
tie, Ziua Femeii... 
Aproape în fiecare 
an cu această oca
zie îmi trece prin 
minte un gând care 
mă emoționează. 
De fapt este vorba 
despre o constata
re : sărbătoarea a- 
ceasta este nouă. 
Adică este o sărbă
toare pe de-a în
tregul socialistă. Es
te o sărbătoare ca
re înainte (în socie
tatea cealaltă, ca
pitalistă) n-a exis
tat. Am inventat-o 
noi, ori, mai exact, 
au inventat-o niște 
înaintași de-ai noș
tri, militanți mar
xiști, oameni cu su
flet umanist. Noi 
am răsădit, doar, 
sămînța gândului 
lor pe ogorul rela
țiilor dintre oame
nii de azi și iată ce 
sărbătoare neobiș
nuită altădată a 
răsărit I (Cunoașteți 
vreun bărbat — e 
drep, care să nu fie 
un grosolan — și 
care să nu dove
dească mâine, mă
car față de o sin
gură femeie, un 
gest de tandrețe ?)■ 
Dar minunea nu 
stă doar In sărbă
toarea însăși deve
nită — ca să ne 
păstrăm între pro
priile granițe — 
de-a dreptul națio
nală. Minunea stă 
în adevărul pe care 
ea îl comunică, 
adevăr sugrumat de 
la matriarhat pînă 
mai de curând, și 
anume că femeia 
se cerea respectată, 
eliberată din starea 
de obiect dat în fo
losința cuiva pe 
termen de-o viață. 
Minunea sărbătorii 
celei noi stă în a- 
ceastă eliberare, de 
care femeia însăși, 
într-o uluitoare pro
porție de masă, a 
devenit conștientă.

Iată de ce mîine, 
noi toți, bărbați mai 
tineri sau vârstnici, 
înmânând o floare 
mamei, surorii, so
ției, prietenei, to
varășei ori iubitei, 
să ne gândim că ea 
e semnul recunoaș
terii din partea 
noastră a egalității 
dintre noi și ele. 
lată de ce mîine, 
când vom oferi da
ruri să radiografiem 
o clipă zâmbetele 
bucuroase ale fe
meilor și vom ob
serva câtă nădejde 
și cită nevoie au ele 
de confirmarea a- 
cestei egalități — 
pentru demnita
tea, pentru visurile, 
pentru împlinirile 
lor...

Dar tot mîine, 
cel puțin, dacă n-o 
facem în întreg 
cursul anului, mi se 
pare mie că oferind 
semnul egalității e 
cazul să ne între
băm dacă respec
tând să’hători.rea fe
meii o respectăm 
— în realitate, adi
că permanent și în 
toate cazurile — 
pe femeie. Punîn-

du-ne întrebarea 
(autocritică) vom 
constata, poate, că 
nu întotdeauna și 
in toate cazurile. 
Desigur, nu trebuie 
să fim adepții unei 
egalități împinsă 
la absurd. Nici nu 
se poate, altfel ceea 
ce e firesc — fe
meia să fie femeie 
și bărbatul bărbat 
— s-ar întoarce îm
potriva firii. Dar 
punîndu-ne între
barea vom desco
peri, desigur, că 
transformările fe
meii în obiect aflat 
în proprietatea băr
baților, n-a dispărut 
chiar de tot din 
mințile noastre. De
sigur, covîrșitoarea 
majoritate a creie- 
relor bărbătești s-au 
cam spălat de men
talitățile vechi, do
vezile sînt certe. 
Dar nu ne descope
rim noi înșine (să 
fim sinceri I) măcar 
din cînd în cînd 
vina de a lăsa pe 
seama femeii — 
„robotul nostru de- 
acasă“, — treburi 
dintre cele mai gre
le, la care nu dăm 
nici o mână de aju
tor, șl ne scuzăm 
față de noi înșine 
apelînd la ' ~
expresie 
femeiești“ ? 
și inconștient — 
pentru cei deja lu
minați — sentimen
tul proprietarului 
mai scapă și mai 
acționează.

Cunosc însă și 
cazuri în care apu
cătura rea a pro
prietarilor de fe
mei se manifestă 
în chipul cel mai 
obtuz și obraznic 
cu putință. Partici
pam recent la o 
conferință județea
nă de alegeri U.T.C. 
cînd mi s-a poves
tit că o tânără, a- 
preciată drept unul 
dintre cei mai buni 
15—20 de uteciști 
ai județului, veni
se și ceruse să fie 
sprijinită a nu mai 
fi aleasă în comitet 
întrucât... s-a căsă
torit și „n-o 
lasă bărbatul". 
Aflîndti-ne în 1973, 
mărturisesc că fap
tul m-a descumpă
nit pentru o clipă. 
Fiindcă în județul 
acela sînt peste 
50 000 de membri 
ai organizației de 
tineret și 'mi s-a 
părut absurd ca 
pe unul dintre 
cei mai buni — 
numai pentru că 
e femeie —, să-l în- 
hațe unul (în baza 
certificatului de că
sătorie) și să-l obli
ge să părăsească ori
ce activitate socia
lă fiindcă 
bărbat, și 
„așa vrea 
gur, mi-am 
treharea de 
însăși, 
luat de soț pe un a- 
semenea ins, dar 
răspunsul adevărat 
a fost foarte greu 
de găsit (în general 
simțul de stăpînitor 
stă ascuns la vre
mea rostirii lui „te

„buna“ 
„treburi 

Chiar

mai

el e... 
fiindcă 

el". * 
pus 
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tînăra,
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PROFESORUL E ALTUL
bișnuite. Și nu am în vedere 
numai clasele umaniste, ci șl 
cele reale, sau cu profil de ma
tematică. La clasa specială de 
matematică la care predau su
biectul de teză a fost ..Popas 
la Hanul Ancutei“ — de pildă. 
Ce lucrări frumoase am citit, 
deși elevii sînt în anul IV. deși 
se vor îndrepta spre politeh
nică și matematică, deși, nu e 
un secret pentru nimeni. Sado- 
veanu e studiat dar nu e scrii
torul de căpătii a] generației 
tinere. Dar ce subiecte intere
sante s-au dat la concursul de 
literatură din acest an : „Fapt 
istoric și ficțiune artistică“. 
„Peisaj românesc și expresie ar
tistică“, „Cu scriitorii pe poteci
le munților“. Recunoașteți, toate 
pot fi lucrări de doctorat și nu

nea structural, era un efect al 
educației primite. Mai tîrziu a 
trebuit să găsesc un echilibru 
stabil în raporturile cu elevii. 
Acum mă străduiesc să le ofer 
în domeniul chimiei — spe
cialitatea mea — tot ce poate 
primi mintea lor încăpătoare. 
Nu e vorba numai de obligații
le programei ori de ceea ce 
conțin manualele. Elevii de azi 
— sigur, îi am în vedere pe cei 
interesați — vor să cunoască 
dincolo de programă și manual, 
pentru că au o conștiință tim
purie a ceea ce înseamnă viito
rul lor. Aș spune că sînt mai 
pozitiviști, deși, poate, terme
nul nu e exact ales. Nu o dată 
sînt interpelată cu întrebări de 
genul : „teoria asta la ce ser
vește“, sau „și pe asta trebuie 
s-o știm“. Departe de a fi în

cercări de evaziune, ele vădesc 
dorința elevilor de a descifra 
valoarea practică, imediată dacă 
se poate, a noțiunilor pe care 
sînt obligați să și le însușească, 
îmi place și poziția lor critică, 
găsesc că e o mare calitate a 
elevilor de azi și îmi controlez 
reacțiile, încît să nu opun aces
tei poziții dogme și precepte.

A.V. : Pe un anumit plan nu 
fac concesii și nu mi-am re
vizuit părerile : profesorul tre
buie să-1 formeze pe tînăr pen
tru a trăi între oameni, pentru 
a se justifica din punct de ve
dere social : tobă de carte 
poate deveni și într-o biblio
tecă, dar om, numai cu con
cursul școlii. Din acest punct 
de vedere, ceva mă nelinișteș
te : elevii de azi dovedesc un 
anumit schematism sufletesc. Ie 
e rușine să-și exprime senti
mentele, nu dovedesc suplețea 
comunicării, reduc totul la niște 
ticuri verbale. Nu, nu este vor
ba numai de argo-ul școlăresc 
care a cunoscut și el mode de 
la o generație la alta, mă tem 
că e ceva mai serios. Pe acest 
plan refuz să manifest înțele
gere...

G.S. : La începutul carierei, 
dată fiind și apropierea ca 
vîrstă, am fost prietenă cu ele
vele — funcționam într-o școa
lă de fete — și prietene am ră
mas pînă azi, întreținînd rela
ții de familie chiar. De înțeles 
că asemenea relații n-am mai 
putut stabili în ultima vreme. 
Dar tot ii simt apropiați și am 
destule dovezi în acest sens. 
Nu vreau să dau sfaturi, nici 
să-mi critic colegii de breaslă, 
dar prea adesea uităm că avem 
de-a face cu tineri care țin la 
demnitatea lor, care-și doresc 
să nu fie tratați cu condescen
dență ci cu respect și, dacă se 
poate, cu înțelegere.

iubesc“...). Fapt este < 
că numai într-o sin- J 
gură comună din < 
acel județ vreo J 
20—30 de tinere — < 
harnice, sufletul ac- ( 
tivităților la cămi- < 
nul cultural, sau în < 
organizația U.T.C. < 
— au fost astfel se- < 
chestrate prin căsă- < 
torie numai în cursul < 
anului 1972. „Și * 
ce-ați făcut ?" — < 
am întrebat. „Ce să ‘ 
facem ? Am discu- < 
tat cu ele, dar e im- J 
posibil. Au fost a- < 
menințate...".

Cu ele ați discu- * 
tat, am zis. Dar cu < 
ei ? ;

Uimire generală : 
cu ei, cu soții-pro- • 
prietari nu se gîn- j 
dise nimeni să vor- ■ 
bească... Ei, autorii j 
sechestrării, rămî- < 
neau scoși din cau- j 
ză. Chiar și unor ■ 
secretari U.T.C. li j 
se părea că la dum- ■ 
nealor, „bărbații“, j 
nici nu te poți ■ 
gîndi să te oprești, 
căci ei le sînt soți, ■ 
și ele sînt ale lor... : 
Și fiindcă unii din- ■ 
trei acei secretari : 
U.T.C. care îmi de- ■ 
scriau situația erau ' 
profesori la șcidile 1 
din respectivele sate 
i-am întrebat cam ■ 
ce vîrstă au venera- 
bilit soți în care s-a 
trezit simțul pro- . 
prietății asupra fe
meii, și unde-au în
vățat ei carte, adi
că la ce școli ? Răs
puns : majoritatea 
au în jur de două
zeci și ceva de ani 
(deci s-au născut în 
anii noștri!) și au 
învățat carte chiar la 
respectivele școli... 
„In școală, am în
trebat, se duce vreo 
luptă contra acestei 
mentalități ?“. „Nu 
prea, mi s-a zis, 
cînd sînt la școală 
viitorii bărbați sînt 
prea fragezi ca să le 
vorbim de... femei“. 
Nu. zău I Dar tre
buie, oare, să le 
vorbim „de femei“ 
ca să le cultivăm 
repulsia contra spi
ritului de proprietar 
asupra femeii, să le 
dezvoltăm respectul 
omenesc pentru ea ? 
Dar la căminul cul
tural ?
s-a zis, 
te bagi 
familie 
lor...“),
ganizația 
(cam același 
puns...). Deci, 
cere, in timp ce bu
retele răului absoar
be nestingherit și 
transformă într-un 
ci ud imnuls interior 
o mentalitate Și un 
nara: din vremea
proprietății private.

...8 Martie nu e 
numai Ziua Femeii, 
este și ziua eliberă
rii bărbatului de 
crunte prejudecăți. 
Să cumpărăm, deci, 
mîine, multe buche
te de flori, și să le 
dăruim fetelor pen
tru bucuria lor, ca 
semn a ceea ce pu
tem și trebuie să 
fim

(„Știți, 
e greu 
în viața de 
a oameni- 

Dar în or- 
U.T.C. ?

răs- 
tă-

mi 
să

noi...
EUGEN 

FLORESCU

Astăzi meciul Leeds United-Rapid
Competițiile continentale de 

fotbal se reiau astăzi cu dispu
tarea partidelor tur din sfertu
rile de finală.

„Cupa campionilor europeni“ 
programează la Amsterdam par
tida derbi dintre echipa locală 
Ajax și formația vest-germană 
Bayern München. Echilibrată se 
anunță și întîlnirea de la Kiev, 
unde echipa locală Dinamo va 
primi vizita cunoscutei formații 
spaniole Real Madrid. In cele
lalte două jocuri se întîlnesc 
Juventus Torino cu Ujpest 
DbzSa șî Spartak Trnava cu 
Derby County.

In „Cupa Cupelor“, echipa Ra
pid București vă jucâ în de
plasare cu echipa engleză Leeds 
United. Sarcina fotbaliștilor ro
mâni apare ca deosebit de difi
cilă, ținînd seama de forma ex
celentă manifestată de fotbaliș
tii englezi în ultimul timp. Re
amintim că în ultima etapă a 
campionatului, Leeds United a 
învins, în deplasare, cu 3—2 pe 
campioana Angliei, formația 
Derby County.

Intr-o corespondență din Lon-

dra Nicolae Plopeanu, transmi
te ■ Victoria echipei Leeds Uni
ted asupra formației Derby în 
campionatul englez este amplu 
comentată de presa britanică, 
nu atît pentru frumusețea faze
lor, cit mai ales pentru inci
dentele care au presărat-o și 
care au determinat înlocuirea 
mai multor jucători accidentați 
în timpul jocului. „Dacă acest 
meci exemplifică ceea ce «re 
fotbalul englez mai bun, atunci 
este cazul să mergem la rugbi 
în loc să ne ducem la fotbal“, 
scrie „Morning Star“. Același 
ziar își exprimă speranța că 
„jocul nu va mai fi atît de dur 
data viitoare, cînd cele două e- 
chipe se vor întîlni din nou în 
cupă“.

într-o convorbire avută luni 
seara cu conducerea clubului 
Leeds United mi s-a confirmat 
că jucătorii Reaney, Lorimer și 
McQueen, care au fost răniți 
sîmbătă, sînt deocamdată în in
disponibilitate de joc. Probabil, 
pînă miercuri, unul sau doi din
tre ei vor putea totuși fi utili
zați In formație.I
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dineu oferit 
în cinstea 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

PRAGA 6 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Seara, în cinstea 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, Prezidiul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia a oferit un dineu la Bradul 
din Praga.

Au participat, din partea ro
mână, Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Pungan 
și Constantin Mitea, membri 
ai C.C. al P.C.R., consilieri ai 
președintelui Consiliului de 
Stat, precum și ambasadorul 
României la Praga, Teodor 
Haș.

La dineu au participat, din 
partea cehoslovacă, tovarășii 
Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernu
lui R.S. Cehoslovace, Vasil Bi- 
lak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.C., An- 
tonin Kapek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Praga al P.C.C., Vaclav 

Hula, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., vice
președinte al Guvernului R.S. 
Cehoslovace, președintele Co
misiei de stat a planificării, 
Jan. Gregor, vicepreședinte al 
Guvernului R.S. Cehoslovace.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Gustav 
Husak și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

La H radul din Praga

Aspect din timpul convorbi

rilor desfășurate in salonul re

prezentativ al Hradului din 

Praga.

De la bordul avionului
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par

tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului JANOS 
KADAR, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, și tovarășului PAL LOSONCZI, 
președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Un
gare, următoarea telegramă :

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Populare Ungare, 
doresc să vă adresez Dumneavoastră, Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliu
lui Prezidențial, guvernului și poporului frate ungar, 
un cordial salut tovărășesc și urări de noi succese în dezvol
tarea economică și socială a țării, în opera de edificare a so
cialismului.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
bunele relații dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
continuu,’’în interesul popoarelor român și ungar, al cauzei so
cialismului și păcii In lumea întreagă.

La Expoziția 
audiovizuală 

„Succesul 
poporului“

PRAGA 6. — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, tran
smite : Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, în cursul 
după-amiezii de marți, Expo
ziția audio-vizuală „Succesul 
poporului“, deschisă în cadrul 
manifestărilor consacrate împli
nirii unui sfert de veac de la e- 
venimentele din februarie 1948.

în cursul vizitei, secretarul 
general al P.C.R. a fost însoțit 
de Vasil Bilak, membru al pre
zidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

La intrarea în expoziție, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intîmpinat de Jan Fojtik, secre
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

îmbinînd în mod reușit ima
ginea cu sunetul, expoziția redă 
principalele etape de dezvoltare 
ale istoriei poporului cehoslovac, 
realizările sale în construcția 
socialistă.

în încheierea vizitei, semnînd 
în cartea de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat 
călduros pe organizatorii expo
ziției care redă istoria și pre
zentul Cehoslovaciei prietene.

(Urmare din pag. I)

ce s-a și întîmplat, de altfel, 
fiindcă în 1972 rezultatele oo- 
ținute au fost inferioare nu 
numai cifrelor planificate, dar 
și celor înscrise în bilanțul 
anului precedent. Nerealizările 
au determinat o diminuare, 
față de plan, cu aproape zece 
milioane de lei a veniturilor 
bănești.

Prin ce se explică o aseme
nea stare de fapt ? In primul 
rind, prin procentul neînchipuit 
de mare — 28 la sută — al ani
malelor tarate, dar menținute 
în efectiv. Cu alte cuvinte, fie
care al patrulea animal mănîncă 
și e îngrijit dar nu produce, 
ceea ce denotă că în unitățile 
agricole din județul Vîlcea 
problemele reproducției, selec
ției și înlocuirii animalelor ne
corespunzătoare cu altele va
loroase au fost, in mod inex
plicabil, abandonate. „Toată lu
mea este preocupată de lucrări
le agricole din cîmp, Încerca o 
justificare inimosul doctor 
Vasile Grevuțu. Cei în măsură 
să sprijine materializarea unor 
acțiuni nu de conjunctură, ci 
de perspectivă, își aduc, de 
regulă, aminte de acest sector 
numai la întocmirea dărilor de 
seamă anuale. Din această 
cauză fînurile și celelalte furaje 
sînt recoltate tîrziu și depozi
tate necorespunzător, baza fu
rajeră devenind astfel nesatis
făcătoare ; adăposturile au de
venit necorespunzătoare, apa 
nu este asigurată în proporție 
de peste 50 la sută, mecaniza
rea practic este inexistentă, iar 
cooperatorii nu sînt cointere
sați să se angajeze în zooteh
nie“, la care mai trebuie adău
gat că numai pentru această 
iarnă deficitul de furaje se 
ridică în județul Vîlcea la 
8 100 tone fibroase, 25 000 de 
tone suculente și 3 000 tone 
concentrate ; 68 de grajduri
sînt practic nepopulabile ; lip
sesc aproape o sută cinzeci de 
îngrijitori, iar in douăzeci de 
cooperative agricole retribuția 
acestora nu se onorează decit 
la intervale foarte mari de 
timp ; procentul de mortalitate 
se menține ridicat (valoarea 
animalelor pierdute se ridică 
la peste 3,6 milioane de lei), în 
timp ce planul de investiții 
pentru zootehnie a înregistrat 
o nerealizare de peste 4 milioa
ne lei.

Situația este, într-adevăr, 
nesatisfăcătoare, totuși, se afir
mă că încă din acest an zooteh
nia județului Vîlcea se va re
dresa. Sînt rostite numeroase 
argumente toate alcătuind un 
vast program de acțiune adop
tat de către comitetul județean 
de partid și la a cărui înfăptuire 
sînt concentrate importante fon
duri materiale precum și pri
ceperea a 120 de specialiști cu 

Aplicarea acordului global presupune, înainte de toate, 
o perfectă evidență a realizărilor. în cazul vițeilor, ti
neretului animalier, la îngrășat retribuția se realizează in 
funcție de sporul in greutate obținut.

Ion Săndulache, „cel mai harnic 
cioban" de la coperativa agricolă din 
Vlădești, și-a propus pentru 1973. să 
obțină de la lotul la care îngrijește cu 
30 de miei, patruzeci kilograme de 
lină și 500 litri de lapte peste preve
derile planului.

studii superioare și a 200 de 
tehnicieni. Cu forțe proprii, 
prin mobilizarea întregului 
eșalon de meseriași, anul aces
ta și în 1974 vor fi refăcute și 
modernizate toate adăposturile 
în funcție de profilarea ferme
lor zootehnice ale cooperative
lor agricole. Totodată, in fie
care unitate vor fi organizate, 
anual, loturi de pajiști naturale 
îmbunătățite ; baza furajeră va 
beneficia de terenuri fertile și 
amplasate în apropierea ferme
lor ; vor fi dotate cooperativele 
agricole cu instalații de prepa
rare a furajelor. încă din anul 
acesta cel puțin zece mii de vaci 
cu lapte vor fi concentrate m 
ferme specializate printr-o 
hrănire rațională și îngrijire

ACCELERAREA 
DEZVOL TĂRII 
PRODUCȚIEI

ZOOTEHNICE
după toate prescripțiile științei 
zootehnice. De asemenea, ți- 
nîndu-se seama de recomandă
rile recentei plenare a Partidu
lui Comunist Român, se va 
asigura minimum garantat de 
1 200 lei lunar pentru fiecare 
îngrijitor de animale care și-a 
îndeplinit planul ce-i revenea ; 
vor fi organizate cursuri de ri
dicarea calificării.

Firesc, organizațiile U.T.C. 
sprijină complex materializa
rea acțiunilor ce vizează redre
sarea zootehniei, subordonîn- 
du-și eforturile transpunerii in 
viață a unei valoroase iniția
tive : „ÎN FIECARE UNITATE 
AGRICOLĂ MAXIMELE DE 
ANUL TRECUT — PRODUC
ȚII MEDII ÎN 1973“.

Inițiativa vizează valorificarea 
mai bună a condițiilor de care 
dispune fiecare cooperativă. 
Căci dacă de la un lot de ani
male s-au putut obține produc
ții superioare mediei este de la 
sine înțeles că nivelul respectiv 

și așa nu din cale afară de 
ridicat trebuie să fie atins de 
toate loturile fără vreo investi
ție specială, numai printr-o mai 
bună gospodărire a furajelor, 
prin activitatea îngrijitorilor 
mai calificat depusă. Eficiența 
inițiativei poate fi ușor dedusă 
din următorul calcul :

— La o diferență (medie) de 
300 litri lapte intre maxima 
realizată și producția medie 
raportată, la nivelul județului 
se poate obține, în 1973, un 
spor de 36.000 hl. lapte. Acest 
lucru permite recuperarea pro
ducției nerealizate anul trecut, 
precum și o depășire de circa 
10 000 hectolitri lapte.

Pentru a asigura înfăptuirea 
acestui foarte important obiec

tiv : redresarea zootehniei, Co
mitetul județean Vilcea al 
U.T.C. își propune să acționeze 
astfel : pînă cel mai tîrziu la 1 
aprilie să asigure recru
tarea și angajarea ca în
grijitori de animale a unui 
număr de tineri care să acopere 
deficitul existent în sectoarele 
cooperativelor agricole ; im- 
preună cu Direcția Generală a 
Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor și U.J.C.A.P. va 
organiza cursuri profesionale 
pentru toți îngrijitorii de ani
male.

Dezbătând obiectivele che
mării în adunările generale ale 
organizațiilor U.T.C., se va asi
gura antrenarea tuturor tineri
lor din satele județului la ma
terializarea unor acțiuni vizind : 
asigurarea bazei furajere prii 
organizarea unor pășuni model 
pe suprafețe care să însumeze 
20 000 de hectare (2 uteciști pen
tru fiecare hectar), strîngerea 
și depozitarea tuturor resurse-

Maria Văduva: „Sînt îngrijitoa
re la viței, iar angajamentul meu 
se referă la buna lor întreține
re, la reducerea mortalităților. 
Vreau ca, anul acesta, coopera
tiva noastră agricolă din Mi- 
hăești să treacă la turma de 
bază cu zece juninci mai multe 
decît se prevăzuseră inițial“.

Ana Bîrsan : „l.« cooperativa 
agricolă din Mihăești producția 
zootehnică poate fi sporită prin 
mai buna furajare a animalelor. 
Ca secretară a comitetului 
U.T.C. spun că angajamentul 
nostru prevede Îmbunătățirea a 
o sută de hectare pajiște și de
pozitarea unui sfert din nece
sarul de furaje“.

Ilie Militaru. secretarul co
mitetului U.T.C. de la ștefă- 
nești : „Sintem 200 de uteciști 
în comună și fiecare vom asi
gura depozitarea a cel puțin o 
tonă de furaje“.

lor de furaje ; realizarea adă
posturilor planificate ; moderni
zarea grajdurilor existente : 
asigurarea apei pentru animale 
în adăposturi ; amenajarea ca
merelor pentru îngrijitori și 
declanșarea acțiunii de con
strucție a băilor în fermele 
zootehnice.

Va fi inițiată ȘTAFETA EX
PERIENȚEI POZITIVE. în 
caiete-album Ce vor circula pe 
12 trasee, toți îngrijitorii de ani
male vor fi invitați să răspundă 
la întrebările : Cum aprecia; i 
realizările obținute ? Ce pro
puneți, concret, pentru îmbună
tățirea lor ? în ultima decadă 
a lunii martie, intr-o consfă
tuire organizată la Casa Agro
nomului, se vor dezabte con
cluziile prezentate de un co
lectiv de specialiști care vor 
analiza răspunsurile primite la 
întrebările adresate ; m fiecare 
unitate agricolă loturile îngrijite 
de tineri vor fi decretate ioturi 
model.

Pentru stimularea interesului 
la tineri de a se permanentiza 
în zootehnie, elevii claselor a 
VIII-a și a IX-a vor fi îndru
mați să lucreze o zi pe săn*ă- 
mină în fermele de animale : 
toți tinerii îngrijitori de animale 
vor lucra in acord global.

IN SPIRITUL LEGILOR OME
NIEI

Semnalam în articolul in
titulat „Un tată a abdicat 
de la îndatoririle sale“ din 
numărul 7316 al ziarului 
nostru, comportarea inuma
nă a lui Petre Tudose din 
București față de fiul său 
Gabriel. Discuția purtată cu 
acesta nu a oferit garanția 
reconsiderării atitudinii sale, 
astfel că a trebuit să se ia 
măsuri. Din răspunsul pri
mit din partea conducerii 
unei U.M. din București aflăm 
că : „...plutonierul adjutant 
Petre Tudose a fost judecat 
în consiliul de onoare al 
subofițerilor din unitate, oca
zie cu care s-a prezentat și 
articolul respectiv. Pe baza 
propunerii consiliului de o- 
noare a fost retrogradat de 
la gradul de plutonier adju
tant la gradul de plutonier 
major pe timp de un an și 
a fost obligat să-și primească 
fiul în locuință“.

Conducerea unității ne a- 
sigură că va urmări în con
tinuare cu atenție modul în 
care Petre Tudose remediază 
deficiențele pentru care a 
fost criticat. VYem să cre
dem că măcar acum el va 
deveni tatăl și prietenul lui 
Gabriel. Lă această vîrstă, 
mai ales, are nevoie de 
sprijin, de îndrumare, de 
căldură sufletească.

CINE GREȘEȘTE - PLĂTEȘTE

Victoria Badea din județul 
Teleorman a îndrăgit mese
ria de coafeză. Timp de cinci 
luni a urmat cursurile de 
calificare de pe lingă unit.a- 

tea cooperativei meșteșugă
rești „Prestarea“ din Videle. 
După această perioadă nu i 
s-a admis să susțină exame
nul final întrucît nu înde
plinea condițiile de studii. 
Instrucțiunile prevăd clar că 
profesia de coafeză se do- 
bîndește prin cursuri de 
specializare postliceală, și 
în acest caz ele au fost în
călcate. Dar pentru că lu
crurile s-au „reglementat“ 
numai prin recomandări, am 
socotit că cineva trebuie să 
răspundă pentru lipsurile 
semnalate. De aceea m zia- 
nul nr. 7322 am publicat ar
ticolul „Mai era nevoie, de 
recomandări?“. Sub semnă
tura tovarășului președinte 
Petre Costea, Uniunea jude
țeană a cooperativelor meș
teșugărești Teleorman . ne 
trimite de data aceasta un 
răspuns la obiect. „Pentru 
încălcarea instrucțiunilor 
UCECOM nr. 78281 /14.XI. 1970 
care reglementează califica
rea în cooperația meșteșugă
rească prin școli de specia
lizare postliceale — se arată 
în răspuns — biroul comite
tului executiv a hotărît, prin 
decizie, sancționarea disci
plinară a tovarășului Marin 
Neagu. președintele coopera
tivei „Prestarea“ Videle, cu 
retragerea indemnizației de 
conducere pe luna ianuarie 
a.c.“. Pentru faptul că tova
rășa Ecaterina Arapalea, 
inspector cu probleme de 
personal-învățămînt nu a in
format conducerea coopera
tivei că se încalcă instruc
țiunile în vigoare, Comitetul 
executiv al cooperativei a 
hotărît sancționarea sa cu 
„avertisment“.

Pentru a se evita astfel de 
situații articolul a fost pre

lucrat cu toate conducerile 
de cooperative din județ. 
„Considerăm — se spune în 
încheiere — că el va fi de 
un real folos în munca a- 
cestora“.

DOAR PE JUMĂTATE

în articolul intitulat „Bu
nele intenții nu țin loc de 
material didactic“, apărut în 
ziarul nostru nr. 7328 sem
nalam între deficiențe lipsa 
manualelor și faptul că re
prezentanța Uzinelor „Elec
tronica“ aruncă însemnate 
cantități de piese uzate care 
s-ar putea folosi în cadrul 
activității practice. Propu
nem, de asemenea, să se a- 
nalizeze posibilitatea ca a- 
ceastă unitate să patroneze 
cursurile postliceale ale 
Grupului școlar de coopera
ție Brăila unde se pregătesc 
specialiști în meseria de de
panatori radio-televiziune.

Intervențiile conducerii 
școlii au rămas fără rezul
tat. Așteptam ca uzina bu- 
cureșteană să ne răspundă 
la aceste două probleme, 
lucru pe care nu l-a făcut. 
Informația că... „se practică 
sistemul de a oferi drept 
material didactic piesele inu
tilizabile“..., o cunoaștem. 
Știm, de asemenea, că este 
nevoie de cantitățile dispo
nibile. Deci, practic, nu s-a 
răspuns la semnalul nostru. 
Școala continuă să ducă lip
să de piese, reprezentanța să 
le arunce în Dunăre. Este 
așa de greu să se găsească 
un punct de înțelegere ?

Redactorul rubricii
LIDIA POPESCU

(Urmare din pag. I)

une în 1966, și de atunci s-a 
construit masiv, întreprinderea 
se află încă în extindere; 2.
media de vîrstă a colectivului 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni este de numai... 20—21 
de ani. Ce legătură există intre 
cele două elemente ? Dar intre 
acestea pe de o parte și buna 
funcționare a întreprinderii pe 
de altă parte ? Ne lămurește to
varășul Ion Nicolae, șeful .ser
viciului personal.

— Un pasaj din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mi-a produs o mare satisfacție. 
Și asta pentru că este vorba 
de o problemă cu care noi, 
aici în uzină, ne luptăm zilnic. 
Mă refer la încadrarea între
prinderilor noi cu specialiști ex
perimentați, avînd o practică 
îndelungată în producție. în 
uzina noastră se lucrează cu 
mașini de înaltă tehnicitate, ca
re costă milioane ; de aseme
nea. avem sarcina de a produce 
utilaje complicate, de a asimila 
permanent noi produse, care ne
cesită o tehnologie complexă. 
Or, ca să facem față acestor 
pretenții este nevoie de o înal
tă competență, care nu se ca
pătă de azi pe miine. Acestor 
exigențe noi trebuie să le fa
cem față cu specialiști abia ie- 
șiți de pe băncile școlii.

— Atunci cum vă descurcați ?
— Tocmai aici intervin ne

cazurile despre care vă vor
beam. Sînt șeful serviciului per
sonal și conducerea îmi cere să 
aduc specialiști cu experiență. 
Este o cerere firească, pentru 
că din 1966, cînd a intrat în 
funcțiune prima secție, ne-au 
fost repartizați, an de an, numai 
proaspeți absolvenți ai facultă
ților sau școlilor tehnice. în 
această împrejurare se punea 
problema constituirii unor nu
clee de oameni experimentați, 
în jurul Cărora să lucreze tine
rii absolvenți.

— Și ați găsit oamenii care 
vă trebuiau ?

— Numai noi știm cum ne-am 
descurcat. Am „ciupit" de unde 
am putut i de la Reșița, Hune
doara, Timișoara, din toate păr
țile. Am avut însă nevoie, pen
tru fiecare specialist transferat 
la noi, de ordinul ministrului 
de resort.

— O întrebare firească : ați 
rezolvat problemă ?

— Da de unde ! Au rămas și 

acum compartimente descope
rite. Situații mai dificile avem 
în sectorul montaj-turbine și 
la secția degroșări. De aceea 
m-am bucurat cînd am citit mă
surile adoptate în această pri
vință de plenara partidului. Sînt 
încredințat că prin aplicarea lor 
lucrurile vor fi, în sfîrșit, puse 
la punct. N-o să mai fim ne- 
voiți să „ciupim“ specialiști cu 
experiență, ci îi vom primi 
printr-o repartiție judicioasă, 
corespunzătoare nevoilor unei 
uzine aflate la început de drum.

Bineînțeles, nu vreau să spun 
că primind specialiști cu vechi
me mare în producție, ne con
siderăm absolviți de obligația 

SOARTA PRODUCȚIEI
de a face totul pentru ca tine
rii pe care îi avem astăzi să 
se integreze mai bine muncii, 
să le creăm posibilitatea de a-și 
perfecționa pregătirea profesio
nală. De altfel, există o hotă- 
rîre care precizează limpede în
datoririle ce revin conducerilor 
întreprinderilor în această pri
vință, și anume, ca odată cu 
realizarea noilor investiții să 
asigure și formarea colectivelor 
de specialiști necesare.

Un cuvînt vreau să mai spun. 
O astfel de repartizare este și 
în folosul tinerilor specialiști. 
Pentru că în întreprinderi cu 
tradiții, alături de oameni cu 
experiență, vor învăța mai mul
te, vor ajunge mai repede oa
meni cu o înaltă competență 
profesională.

Sâ nu risipim 
specialiștii !

în plenară s-au făcut referiri 
lâ unele neajunsuri privind fo
losirea cadrelor tehnice. în
deosebi critica formulată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu faptul că „este inad
misibil ca unele sectoare de 
concepție din întreprinderi, pro
iectarea și cercetarea, să ducă 
lipsă de cadre tehnice, in timp 
ce un mare număr de specialist! 
sînt angajați în lucrări admi
nistrative, în ministere și cen
trale, chiar și în întreprinderi“, 
a suscitat interesul lucrătorilor 
din domeniul proiectării. Deta

liind această apreciere la scara 
unor situații concrete din insti
tuțiile cu acest profil, . interlo
cutorii noștri, invocînd necesi
tatea unor măsuri urgente, au 
subliniat și căile care pot duce 
la rezultatele așteptate.

Sîntem la Institutul de pro
iectări metalurgice „IPROMET“, 
în biroul tovarășului director 
Ion Prisecaru. Discuția pornește 
de la o idee de mare actualita
te : aceea că, pentru a face față 
solicitărilor economiei, centrul 
de greutate al activității de pro
iectare trebuie mutat din insti
tutele de specialitate în între
prinderi și centrale.

— A dezvolta activitatea de 

proiectare în întreprinderi și 
la centrale nu este o treabă u- 
șoară. încercări s-au făcut. Au 
fost adoptate chiar și măsuri, 
legislative. De pildă, în anul’ 
1969 a fost adoptată Legea nr. 
72 care prevede expres înființa
rea unor nuclee de proiectanți 
la nivelul întreprinderilor. Nu 
este însă singura reglementare. 
Anul trecut, în H.C.M. 1 480 s-a 
inclus un articol care precizează 
că pentru toate investițiile ce 
intră în competența de apro
bare a centralelor, proiectele 
să fie realizate de acestea. Sîn- 
tem acum într-un moment în 
care respectarea acestor nor
mative nu mai poate suferi 
nici, un fel de întârziere. Este 
suficient să amintesc că volumul 
de investiții a crescut atît de 
mult, îneît institutele centrale 
nu pot face față — și de aici 
unele întîrzieri în realizarea 
proiectelor — și ca atare se 
impune înființarea unităților de 
proiectare în centrale și între
prinderi.

— Dar de unde să facă rost 
de proibetanți întreprinderile si 
centralele ?

— De-a lungul anilor am pu
tut să mă conving de faptul că 
cele mai multe forțe cărora li 
s-ar putea încredința sarcini 
de proiectare se găsesc chiar in 
întreprinderi. Trebuie Insă fă
cută o redistribuire a forțelor 
inginerești Sînt întreprinderi 
care fac o nescuzabilă risipă de 
ingineri. Unii învîrt hîrtii, alții, 
în producție chiar, îndeplinesc 

sarcini pe care foarte bine le-ar 
putea duce la bun sfîrșit per
sonalul cu pregătire medie. Tre
buie, în sfîrșit, să trecem la a- 
plicarea unor modalități moder
ne de utilizare a cadrelor teh
nice : folosirea lor, într-o pon
dere mult sporită, în sectoa
rele de concepție, dar, în același 
timp, asigurînd cu mai multă 
consecvență lărgirea ariei de a- 
plicabilitate industrială a rezul
tatelor obținute.

Un alt dialog, de această dată 
cu tovarășul ing. Aurel Teo
dorii. directorul tehnic al 
„IPROCHIM“. Una din coordo
natele pe care se înscrie con
vorbirea noastră rezultă din 

faptul că în ultimii doi ani in
stitutul a trecut aproape în în
tregime la realizarea unor pro
iecte proprii, redueîndu-se, în 
consecință, importul de proiecte 
și adaptarea acestora în insti
tut.

— Realizarea de proiecte pro
prii presupune ca proiectanții 
să găsească și soluțiile tehnolo
gice corespunzătoare. Asta nu 
se poate face fără competență, 
fără'o experiență industrială de 
înalt nivel.

— Și aveți asemenea proiec
tanți ?

— Avem proiectanți buni. Dar 
avem și probleme ! La noi în 
țară industria ch’mică se dez
voltă într-un ritm extraordinar, 
dar este aproape în întregime 
nouă. Am lucrat mult în pro
ducție, cunosc bine platformele 
chimice, și pot spune că acolo 
este nevoie de mulți oameni cu 
experiență. Dar și în proiectare 
sînt necesități de acest fel.

— In acest caz, ce-i de făcut?
— Soluția este una singură : 

reducerea la strictul necesar a 
membrilor corpului administra
tiv și utilizarea eficientă a fiecă
rui specialist. Si ar mai fi ceva. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu cri
tica practica de a se trimite, de 
regulă, promoții tinere în uni
tățile noi. Sînt de părere că 
această afirmație trebuie pri
vită într-un context mai larg. 
Nouă ni se trimit tineri absol
venți. Ei sînt puși să proiecteze 
instalații fără să le cunoască, 
de fapt. Cred că este necesar ca 

fiecare absolvent repartizat la 
noi să lucreze mai intîi 3—4 
ani într-o unitate productivă.

Fetișismul hîrtiilor
— Uzina „Electrotehnica“ este 

o întreprindere cu o vechime de 
aproape 6u de ani. Avem însă 
secții noi, ciădiri noi, mașini 
noi. în colectivul nostru s-au 
format ingineri pneepuți, oa
meni care iubesc uzina și au în
vățat să-și iubească și protesia. 
Dar...

— Există și un dar ?
— Exista, insă vina nu este a 

noastra. Va spuneam că specia
liștii noștri iși îndrăgesc profe
sia Cei mai mulți dintre ei au 
înscrisa in cartea de muncă o 
singură întreprindere, uzina 
noastră. Uneori nu sînt, însă, 
lăsați să-și facă meseria. Nu 
știu cum se face dar de muite 
ori nu mai vedem oamenii, nici 
mașinile, vi o întreagă hir’țogă- 
rie : evidențe, statistici, tabele, 
informări... și nu mă refer la 
cele necesare. Importante forțe 
inginerești sînt mobilizate la 
elaborarea unei maculaturi — 
că altfel nu pot să-i spun — care 
nu folosește nimănui.

Afirmația ni se pare gravă 
și dacă n-am ști că vorbim ch’ar 
cu directorul întreprinderii, in
ginerul Dumitru Ionescu, am 
încerca unele ezitări. Argu
mentele interlocutorului noslru 
sînt însă fără drept la replică.

— Eu însumi sînt sustras a- 
proape zilnic de la treburi de 
producție pentru a verifica ta
belele cerute de diferite foruri 
administrative. Sînt atît de 
multe, au atîtea anexe si ane- 
xuțe, ni se cer atît de repede, 
incît efectiv nu pot să le citesc 
pe toate. Semnez de multe ori 
tabele bazîndu-mă numai pe 
seriozitatea celor care le-au în
tocmit. Și încă pe ceva : pe cer
titudinea mea că ele nu servesc 
nimănui. Mă gindesc insă că 
este nevoie de o întreagă ar
mată de funcționari care să par
curgă dosarele cerute de la noi 
Și ue la alte întreprinderi. Tn 
același timp, pentru a face față 
acestei avalanșe de hîrtii, sîn
tem nevoiți să angajăm personal 
suplimentar in administrație

La această opinie fără echi
voc nu mai avem nimic de adă-, 
ugat... decît poate sublinierea că 
fetișismul hîrtiilor grevează 
timpul productiv al specialis
tului.



REUNIUNEA
CONSULTATIVA

HELSINKI 6 — Trimisul, 
special Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite : Întruniți 
în ședință plenară, la Dipoli, 
participanții la Reuniunea 
consultativă de la Helsinki 
consacrată pregătirii confe
rinței în problemele secu
rității și cooperării în Europa 
au procedat, marți, la un 
amplu schimb de vederi, in 
cadrul căruia au fost emise 
aprecieri pozitive față de ac
tivitatea și rezultatele de 
pină acum ale grupului de 
lucru A fost remarcată uti
litatea adoptării acestei for
mule pentru imprimarea u- 
nui ritm mai susținut dezba
terilor reuniunii.

în acest context, conducă
torul delegației României 
ambasadorul Mircea Bălă- 
nescu, și-a exprimat satis
facția față de progresele în
registrate de activitatea gru
pului de lucru. El a subli
niat că. acționînd intr-un 
spirit realist și de largă 
conlucrare, experții vor pu
tea ajunge la rezultate con
crete cit mai curînd cu pu
tință. El a relevat, de ase
menea, importanța și eficien
ța aplicării principiului ro
tației la președinția grupu
lui de lucru

în cadrul plenarei, repre
zentanții R.F.G. și Vaticanu
lui au prezentat propuneri 
privind sarcinile comisiilor 
care se vor ocupa de proble
mele înscrise la fiecare 
punct al ordinei de zi a Con
ferinței general-europene.

S-a stabilit ca reuniunile 
plenare ale consultărilor să 
aibă loc cel puțin o dată pe 
săptămînă, următoarea ple
nară, fiind convocată marți, 
13 martie. Pină atunci, dis
cuțiile se vor desfășura în 
cadru! grupului de lucru, 
care va examina, în conti
nuare, problematica primu
lui capitol al ordinei de zi.

PREGĂTITOARE
DE LA HELSINKI

Astfel arăta gara Watterloo din Londra, paralizată de greva 
feroviarilor.

Grevă națională
în Anglia ?

Largă adeziune la moțiunea Congresului T.U.C. 
privind organizarea unei greve generale

adoptată luni de participanții la Congresul 
al T.U.C. (Congresul Sindicatelor Britanice), 

1“ a unei 
primit un mare număr

Moțiunea 
extraordinar 
referitoare la organizarea „cît mai curînd posibil1 
greve naționale în întreaga Anglie, a 
de adeziuni.

de peste hotare
Libanul

a preluat
„Deceniul de luptă 
contra rasismului11

bunurile I.P.C

Rezultatele definitive

• SECRETARUL DE STAT 
BRITANIC PENTRU IRLANDA 
DE NORD, William Whltelaw, 
examinează, la Belfast, împreu
nă cu reprezentanții forțelor de 
securitate din provincie, măsu
rile necesare pentru desfășura
rea în bune condiții a referen
dumului asupra continuării le
găturilor cu Marea Britanie, 
programat pentru joi. Discuțiile 
au loc pe fundalul unei tensiuni 
crescînde. marcate de uciderea 
mai multor persoane și provo
carea de noi explozii.

Agenția RE UTER apreciază 
că acest fapt este în măsură să 
ateste profunda nemulțumire a 
maselor de salariați de catego
rii diferite față de soluția a- 
leasă de guvernul Heath pen
tru a depăși actualul fenomen 
inflaționist care caracterizează 
viața economică britanică.

O grevă pe scară națională 
nu a mai fost înregistrată 
Anglia din anul 1926, ceea 
— precizează agenția citată 
indică, de asemenea, stadiul 
care a ajuns opoziția sindicală 
față de înghețarea salariilor și 
prețurilor instituită, in urmă 
cu patru luni, ca o primă fază 
a unui program de durată me
nit să scoată țara din impasul 
economic prezent.

în acest moment, acțiunile 
revendicative ale salariaților 
britanici, declanșate în cursul 
săptăminilor trecute, continuă. 
Astfel, personalul medical auxi
liar de la peste 500 de. spitale 
din întreaga țară, refuză să reia 
lucrul. La acestea se adaugă 
alte unități sanitare, la care ac
tivitatea cunoaște întreruperi 
repetate. De asemenea, greva 
lucrătorilor din industria gazu
lui înregistrează același ritm. 
La Londra, se așteaptă ca li
derii sindicatelor din acest sec-

în 
ce

la

Proiectul Aripuano
• Un oraș-laborator in jungla Amazoniei

• Centrele experimentale din luminișuri
• Colonia de la Cinta Larga

Tehnicieni ai ministerelor de interne, planificării și educației 
din Brazilia, impreună cu o echipă de specialiști de la Univer
sitatea federală a statului Mato-Grosso au inceput lucrările de 
construire a unui original oraș-laborator în jungla amazoniană. 
Scopul acestui proiect facilitarea studierii echilibrului ecologic 
ca și a celor mai bune metode de colonizare a 
regiuni care acoperă 59 la t " '
extrem de slab populată.

sută din suprafața
acestei imense 
țârii dar este

tor de 
nească, 
pentru 
vă națională a muncitorilor din 
industria gazului. Tot astăzi 
urmează să se pronunțe. și con
ducătorii sindicatelor feroviari
lor asupra convocării, joi, a 
unei manifestări de protest pe 
scară națională a mecanicilor 
de locomotivă.

activitate să se întîl- 
în cursul zilei de astăzi, 
a lansa un apel la gre-

Ministrul libanez al economi
ei, Anouar Șabbah, și șeful De
partamentului economic din 
Consiliul irakian al Revoluției, 
Fakhri Kaddourl, au semnat, 
luni seara, la Beirut, in nume
le țărilor lor, un acord pri
vind reluarea pompării petro
lului irakian spre portul Tripoli, 
din nordul Libanului — anunță 
agențiile REUTER și FRANCE 
PRESSE. Acordul prevede că 
Libanul iși însușește toate bu
nurile companiei occidentale 
„Irak Petroleum“, de pe terito
riul său, inclusiv conductele, iar 
reluarea pompării petrolului 
irakian — întreruptă după na
ționalizarea de către guvernul 
de la Bagdad, la 1 iunie 197-2, 
a bunurilor companiei amintite 
— se va face imediat.

Premierul Saeb Salam a a- 
nunțat, luni seara, în urma li
nei reuniuni ministeriale, că Li
banul a hotărît să-și însușească 
toate instalațiile companiei oc
cidentale „Irak Petroleum“ de 
pe teritoriu] său — transmit a- 
gențiile France Presse și Asso
ciated Press. Această hotărîre a 
fost adoptată înainte de semna
rea acordului libanezo-irakian, 
în baza înțelegerii survenite în
tre cele două părți.

Comisia 
drepturile 
desfășoară 
neva, dezbate, 
programul r 
luptă contra 
discriminării rasiale.

Conform unei hotărîri a A- 
dunării Generale, adoptată 
Ia sesiunea trecută, acțiuni
le din cadrul deceniului vor 
începe la 10 decembrie 197". 
cînd se împlinesc 25 de ani 
de la adoptarea Declarației 
Universale a Drepturilor O- 
mului.

La actuala sesiune Comi
sia este chemată să adopte 
un program de măsuri — pe 
plan național, regional, in
ternațional și la nivelul Na
țiunilor Unite — pentru a 
mobiliza întreaga comunitate 
internațională într-o campa
nie energică contra rasismu
lui și discriminării rasiale.

Luînd cuvîntul în legătură 
cu programul deceniului re
prezentantul român, Gheor
ghe Ținea, a subliniat nece
sitatea concentrării tuturor 
eforturilor pe care O.N.U. și 
popoarele lumii le vor depu
ne în cadrul acestei perioade 
în vederea eliminării politi
cii de apartheid, promovată 
de către regimurile rasiste 
din Africa de Sud.

Alegeri în
Bangladesh
In Republica Bangladesh 

au loc astăzi primele alegeri 
generale din istoria acestei 
țări Campania electorală, 
care a durat aproximativ o 
lună, s-a încheiat la începu
tul săptămînii în curs. Tn 
prezent sînt aplicate o serie 
de măsuri pentru garantarea 
desfășurării 
tinului.

Pe listele 
scriși 35 de 
gători.

normale a scru-

de vot sînt în- 
milioane de ale-

O.N.U. 
omului, 
lucrările 

în

pentru 
care îsi 
la Ge- 
prezent, 

deceniului de 
rasismului și

ale alegerilor din Chile
Potrivit rezultatelor definitive, date publicității, la Santi

ago de Chile, în urma alegerilor parlamentare desfășurate la 
4 martie, partidele de stingă — grupate în cadrul Unității 
Populare — au înregistrat un 
rile prezidențiale din 1970.

substantial avans față de alege-

țineau! 1^,1

RIPOSTA

STUDENȚILOR

Lupta strînsă dintre candidații 
frontului Unității Populare și 
cei ai opoziției centriste și con
servatoare — grupați în așa- 
numita „Confederație Democra
tică“ (C.O.D.E.) — s-a soldat cu 
sporirea numărului de mandate 
ale coaliției guvernamentale a 
președintelui Salvador Allende 

două camere 
chilian. Ast- 
a anunțat, 
un purtă- 
Ministerului 

Chile,

în cadrul celor 
ale Parlamentului 
fel, după cum
marți dimineață, 
tor de cuvînt al 
de Interne al Republicii 
43,39 la sută din cele 3 671 898 de 
voturi exprimate de corpul e- 
lectoral au fost întrunite de 
candidații Unității Populare 
(față de 36.2 la sută în alegerile 
prezidențiale din 1970), iar 54,7 
la sută de reprezentanții opo
ziției. Dacă în vechea compozi
ție a Camerei Deputaților, Uni
tatea Populară dispunea de 54 
de mandate, în timp ce opoziția 
centristă și de dreapta deținea 
93, recentele alegeri legislative 
au marcat o consolidare a pozi-

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT

Succese ale Frontului 
de Eliberare 

din Mozambic
• INTENSIFICINDU-ȘI AC

ȚIUNILE OFENSIVE inițiate 
împotriva trupelor colonialiste, 
patrioții Frontului de Eliberare 
din Mozambic au atacat tabăra 
fortificată portugheză de la Ma- 
lewera — anunță un comunicat 
oficial al Frelimo, dat publici
tății la Dar es Salaam. Tn 
cursul luptelor, au fost distru
se numeroase vehicule militare. 
A fost scos din luptă un nu
măr însemnat de militari portu
ghezi
• ȘEFUL STATULUI SI

RIAN, generalul Hafez Assad, a 
prezidat, luni seara, o reuniune 
a Frontului Național Progre
sist — coaliție guvernamentală 
din care fac parte reprezentanți 
ai partidelor Baas, comunist, u- 
nioniști socialiști și socialiști a-

rabi. In cursul reuniunii, au 
fost abordate o serie de proble
me privind situația din regiune.

• DUPĂ ACCIDENTUL DE 
AVION care a avut loc, luni 
după amiază, în apropiere de 
Nantes, asociația piloților de 
linie din Franța a hotărît să 
înceteze lucrul pină la soluțio
narea grevei controlorilor trafi
cului aerian. Au decis, de ase
menea, să nu mai survoleze te
ritoriul francez și piloții unor 
companii străine.

Accidentul a constat, după 
cum s-a anunțat, din ciocnirea 
tn aer a două avioane spaniole.

Se apreciază că ciocnirea s-a 
datorat proastei dirijări a trafi
cului aerian de către cadrele 
militare care înlocuiesc contro- 
lorii civili de pe aerporturile 
franceze, aflați In grevă.

Guvernul laburist a ho- 
tărit, marți, inițierea unor 
operațiuni de limitare a pro
prietăților industriale străine 
din Australia. în acest scop, 
Corporația australiană pen
tru dezvoltarea industrială 
(A.I.D.C.), agenție guverna
mentală instituită în 1971 
pentru a sprijini investițiile 
autohtone, va dispune de 
alocații suplimentare, prin 
crearea unui fond național 
de investiții, finanțat prin- 
tr-o emisiune de „bonuri 
naționale de investiție“. Po
trivit aprecierilor ministrului 
finanțelor, Frank Crean, 
companiile străine dețin, în 
Australia, un activ în valoare 
de 16 miliarde dolari austra
lieni.

ției forțelor de stingă, care au 
obținut 63 din cele 150 de man
date ; în același timp, opoziția 
a pierdut 6 locuri.

în alegerile pentru Senat, din 
cele 25 de mandate disputate, 
coaliția guvernamentală dispu
nea. pină la alegerile de dumi
nică, de 8 mandate, U.S.O.P.O. 
(gruparea independentă de stin
gă Uniunea Populară) — de u- 
nul singur, iar partidele de o- 
poziție — de 16 mandate. Con
form rezultatelor definitive ale 
ultimelor alegeri, Unitatea- 
Populară a cucerit în Senat 11 
locuri, in timp ce opoziția a 
pierdut 2 din cele 16 mandate 
senatoriale, eșuînd In încerca
rea de a obține două treimi din 
numărul total al mandatelor 
parlamentare, situație care i-ar 
fi permis obținerea instrumen
tului constituțional pe baza că
ruia să-L poată înlătura pe pre
ședinte. Deși partidele „Confe
derației Democratice" păstrează 
majoritatea parlamentară, re
zultatele alegerilor marchează 
diminuarea bazei lor electorale.

Cele 43,39 la sută din sufra
gii obținute de coaliția guver
namentală reprezintă o confir
mare a creșterii atașamentului 
maselor populare față de politica 
de încurajare a schimbărilor 
structurale în economia chilia
na. promovată de guvernul 
Allende. în acest sens, la pu
țin timp după anunțarea rezul
tatelor parțiale, președintele 
chilian și-a manifestat satisfac
ția față de înalta conștiință po
litică dovedită de electorat în* 
cursul scrutinului parlamentar.

într-un comentariu pe mar
ginea rezultatelor alegerilor din 
Chile, agenția 
PRESSE remarca :
stîngii este semnificativ ■ și 
înscrie intr-o constantă care da
tează de mai mulți ani“.

DIN R.S.A.
ra- 
a- 

re- 
li-

Hotărîrea autorităților 
siste sud-africane de a 
dopta o serie de măsuri 
presive împotriva unor 
deri ai tineretului universi
tar care s-au pronunțat 
pentru promovarea unei po
litici rasiale nediscriminato
rii continuă să declanșeze 
protestele studenților albi și 
negri din Republica Sud-A- 
fricană. Prin ample demon
strații ei iși afirmă solida
ritatea atît cu cei opt stu
denti albi, cărora li s-a in
terzis orice participare la 
viața politică a țării, cit și cu 
liderii Organizației studen
ților sud-africani (S.A.S.O.) 
— organizație ce grupează 
tineretul de culoare — su
puși arestului la domiciliu.

Aceste mișcări reprezintă 
o acțiune simptomatică in 
Republica Sud-Africană, 
unde, din primăvara trecu
tă, studenții albi și negri au 
organizat împreună 
roase demonstrații 
abolirea discriminării
ale și a preceptelor aparthe
idului — relatează cores
pondentul agenției REUTER.

-

nume- 
pentru 

rasi

FRANCE 
„Progresul 

se

• LA HANOI A SOSIT O 
DELEGAȚIE A COMITETULUI 
pentru ajutorul medical des
tinat Indochinei, 
mișcării pentru 
S.U.A. Delegația a 
sărcinată cu misiunea de a s* 
informa asupra situației din 
Vietnam și de a purta discuții 
cu reprezentanți ai Crucii Roșii 
din R. D. Vietnam în proble- 

. ma participării la reconstrucția 
spitalului Bach Mai, distrus in 
timpul bombardamentelor din 
decembrie 1972 — relatează a- 
genția V.N.A,

aparținind 
pace 

fost
din 
în-

Primele cabane pe locul unde se pun bazele orașului-laborator 
„Humboldt".

Incidente în 
„războiul codului" 
Navele de coastă islande

ze au tăiat luni năvoadele a 
trei traulere britanice sur
prinse în zonele naționale 
de pescuit. Limita apelor 
naționale islandeze a fost 
extinsă de guvernul de la 
Reykjavik, la 1 septembrie 
1972, de Ia 12 la 50 mile. In
cidentele pun capăt unui ar
mistițiu, în așa-numitul 
„război al codului", de șase 
săptămini.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL PERULUI, Miguel Angel de 
la Fior Valle, s-a pronunțat, în- 
tr-o declarație făcută la Lima, 
pentru colaborarea țărilor lati
no-americane în ceea ce priveș
te soluționarea celor mai impor
tante probleme ale continentu
lui, relatează agenția PRENSA 
LATINA. America Latină, a 
spus ministrul peruan, are de 
făcut față unor probleme răma
se Încă nesoluționate.

Criza monetară
occidentală

• Piețele de schimb rămîn închise • O nouă 
reuniune a experților monetari din Piața co

mună • Convorbiri americano-japoneze

Moartea lenta
a insulei Heitnaey

se 
„Hum- 

onoarea 
german 

von 
bine cu- 

îoscut pentru călătoriile sale de 
ixplorare și studiu întreprinse 
In Brazilia și alte țări ale Ame- 
•icii de Sud. Promotorul acestei 
nițiative este profesorul Pedro 
’aulo Lomba care a ales pentru 
iroiectul amintit denumirea 
.Aripuana“.
Substanța proiectului constă 

n „deschiderea" in plină junglă 
;mazoniană a unor luminișuri 
ntinse. legate intre ele prin căi 
utiere permițînd circulația ra- 
>idă. Aceste luminișuri vor fi 
lespărțite prin vaste zone de 
unglă deasă și păduri tropicale 
lestinate implantării ulterioare 
.e întreprinderi forestiere. Re- 
lizarea „proiectului Aripuana“ 
e va executa în două faze dis- 
incte. în prima fază va fi des- 
his un luminiș „pionier“ unde

rașul-laborator 
va numi 
boldt“ în 
savantului 
Alexander 
Humboldt,

un așa-numitva fi instalat
„centru de planificare dinamică 
economică, tehnologică și eco
logică“. Această așezare „pio
nier“, a cărei construcție a și 
început, va forma „baza-centru" 
a orașului laborator „Hum
boldt“. Capabil de a adăposti 
circa o mie de locuitori, acest 
„cartier" al originalului oraș- 
laborator va fi destinat atit unui 
grup de savanți și tehnicieni, 
cit și unui număr de agricultori 
care se vor ocupa de utilizarea 
experimentală a unor loturi de 
pămînt pentru culturi agricole 
specifice zonei Al doilea mare 
luminiș în junglă, proiectat în 
funcție de ruta Cuiaba-Santa- 
rem pe malul sting al fluviului 
Jurena. va fi, de fapt, o mo
dernă colonie agricolă experi
mentală denumită Cinta Larga 
(după numele indienilor „Cen
tură largă“). Această colonie va 
grupa agricultori care vor avea 
la dispoziție mașinile și echipa
mentul modern necesar dezvol-

tării socio-economice a unor ex
ploatări agricole avansate, de 
mare productivitate. Un al trei
lea mare luminiș va adăposti o 
„colonie muncitorească" — un 
fel de centru experimental pen
tru activități de explorare a 
bogățiilor subsolului și exploa
tare minieră.

Orașul-laborator „Humboldt“ 
va cuprinde, de asemenea, (în 
cea de-a doua fază de aplicare 
a proiectului) un centru urba
nistic experimental (care va 
prefigura cele mai bune moda
lități legate de crearea unor 
centre urbane pe locurile unde 
actualmente se dntinde jungla 
amazoniană). E prevăzută, tot
odată, construirea unei centrale 
hidroelectrice care, în prima 
fază, ar deservi necesitățile zo
nei experimentale și apoi, la 
capacitate maximă, ar putea a- 
coperi necesarul de energie e- 
lectrică al exploatărilor miniere 
din teritoriul Rondonia, cărora 
li se prevede o mare extindere.

Autorii „proiectului Aripuana“ 
opinează că acest proiect va 
permite apariția rapidă a unor 
așezări agricole înfloritoare in 
Amazonia. Producătorii agricoli 
vor putea beneficia la fața lo
cului de ajutorul cercetării ști
ințifice,• al experienței tehnolo
gice în condițiile specifice ale 
solului din junglă. „Ideea esen
țială a proiectului nostru — 
spunea profesorul Lomba — 
este de a lucra în așa fel incit 
cei care se vor instala în locu
rile acestea de junglă, cu mari 
bogății și posibilități, să găseas
că un cimp de acțiune ferit de 
dibuiri și empirism și să fie 
înarmați cu cele mai bune căi 
și metode de activitate pentru 
o dezvoltare economică rapidă“.

„Proiectul Aripuana“ se în
scrie, alături de construirea 
„transamazonianului“ in efortu
rile Braziliei pentru valorifica
rea marilor bogății ale Amazo- 

• niei.
E. R.

Marți, pentru patra zi con-a , 
secutiv,’ piața de devize din To
kio a rămas închisă. Totodată, 
Ministerul de finanțe nipon a 
anunțat că tranzacțiile cu de
vize vor fi sistate toată săptă- 
mîna, pentru a evita „confuzia“. 
Observatorii politici din Tokio 
apreciază că această măsură, si
milară celei adoptate de toate 
țările membre ale C.E.E., a fost 
luată în așteptarea rezultatelor 
conferinței, de la 9 martie, din 
capitala Franței, în cadrul că
reia miniștrii de finanțe din 14 
țări occidentale vor examina si
tuația creată de actuala criză 
monetară.

Experții Comisiei monetare a 
Pieței comune s-au întrunit la 
Bruxelles, pentru a elabora o 
poziție concertată a țărilor 
membre ale C.E.E. la conferința 
de la 9 martie a miniștrilor de 
finanțe din 14 țări occidentale. 
Concluziile experțilo.r vor fi 
înaintate Comisiei executive a 
C.E.E. care, la rîndul său, va
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E O POVESTE VECHE : rulează 
la Cosmos (ora 20,15).

VINTUI. SĂLBATIC
15.30

definitiva punctul de vedere al 
„celor nouă“ privind adoptarea 
unor măsuri destinate soluționă
rii actualei crize monetare occi
dentale.

Peter Peterson, consilierul 
special economic al președinte
lui Richard Nixon, vizitează 
capitala niponă în vederea exa
minării, cu oficialitățile japone
ze, a unor aspecte ale relațiilor 
dintre cele două țări — infor
mează agenția REUTER. în 
timpul vizitei sale la Tokio, e- 
misarul american va avea con
vorbiri cu ministrul afacerilor 
externe, Massayoshi Ohira, 
Kiichi Aichi, ministrul de finan
țe, Yasuhiro Nakasone, minis
trul muncii, și cu ministrul a- 
griculturii și silviculturii, Yos
hio Sakurachi.

Pe de altă parte, la Washing
ton se află trimisul special al 
ministrului japonez al finanțe
lor, Takașhi Rosomi, care va 
discuta cu oficialități americane 
situația monetară occidentală.

La 23 ianuarie, 
ziua declanșării e- 
rupției, ............
mai puteau 
că nu este 
decit de un 
spectacol de 
ză pus în scenă de 
forțele latente ale 
naturii. Dreptatea 
avea să revină însă 
celor care se te
meau că fenome
nul ar putea dura 
ani de zile, îngrn- 
pind totul sub lavă. 
Și, intr-adevăr, 
fîntînile de lavă 
s-au apropiat din 
ce in ce mai mult 
de principala a- 
sezare de pe insu
lă, 
resc 
jar. 
Știe, 
de 
vulcanul principal 
Helgafell, situat la 
O depărtare mai 
mare de oraș, a în-

optimiștii 
șpera 
vorba 
scurt 
groa-

orașul pescă- 
Vestmannaey- 

După cum 
la numai 

ore după

se
30
ce

lavă, piatră și ce
nușă o zecime din 
clădirile existente 
in Vesmannaeyjar. 
Slabele speranțe 
care apăruseră la 
un moment dat. 
cind se părea că 
activitatea acestui 
al doilea vulcan 
tinde să scadă, s-au 
spulberat destul de 
repede. Kirkjufell 
a început din nou 
să erupă, cu o ve
hemență sporită, 
masele de lavă in- 
dreptîndu-se spre 
zona portuară, dis- 
truginu instalațiile 
de alimentare cu 
apă și curent elec
tric și alungind și 
ultimele vase ale 
echipelor de salva
re. După o lună de 
dezlănțuire, Kirk
jufell și-a „încoro
nat opera" dezinte- 
grîndu-se Și rosto
golind peste oraș

lalte viețuitoare au 
pierit asfixiate de 
gazele toxice, ora
șul contînd ca „to
tal deratizat“. Ob
servatorii și spe
cialiștii veniți la 
fața locului, prin
tre care și renumi
tul vulcanolog Ha- 
roun Tazietf, nu 
mai acordă nici o 
șansă <le supravie
țuire fostului cen
tru pescăresc, care 
moare lent, îngro
pat sub sutele de 
mii de metri cubi 
de piatră și cenu
șă care se abat zil
nic asupra sa.

Pagubelor, din fe
ricire numai mate
riale. suferite d** 
populația băștinașa, 
li se adaugă ce!« 
care rezultă pentru 
economia islande
ză. Căci erupția de 
pe insula Heimaey 
a distrus cel mai

EGOR BULICIOV Șl ALȚII : 
alează la Lumina (orele 9; 11.15; 
1.30; 16. 18,15: 20.30).
ORGANIZAȚIA rulează la 
cala (orele 8,45; 11,15; 13,45;
1.15. 18.45; 21,15), București (orele 
30; 11; 13 30; 16; 18.30: 21). 
CUPA GLORIEI : rulează 
apitol (orele 8,45; 10.45;
- 16,45; 18,45; 20,45).

ARIPILE VTNTULUI 
la Patria (orele 10;

la
12,45 ;

1,45:
PE
ișză
>.15>.
EU ... ____
EȘTI. EL NU AUDE : rulează la 
uceafârul (orele 8.30; 11; 13,30; 
I: 13.30 21). Festival (orele 8.45:
.15. 13,30; 16; 18.30; 21). Favorit 
>re!e 9.15: 11.30: 13,45: 16: 18.15;
i.sO)
MOARTEA REGELUI NEGRU : 
ilează la Giulești (orele 15,30; 
.. 20.30) înfrățirea tntre nopoare 
>rele 15 30. 18; 20.15).
RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru- 
a?ă la Central (orele 10; 12,30; 
; 17.30: 20). Buzești (orele 15.30;

20.30).
ANDREI RUBLIOV rulează la 
olna (orele 16: 19.30).
DOAMNA Șl VAGABONDUL 5 

1 ilâază la Doina (orele 9,30; 11,30; 
1.1,30).

NU VAD, TU NU

: ru- 
14,30;

VOR-

SECERA 
rulează la Cotroceni (orele 
18: 20 15).

LEGENDA LUI RUSTAM : 
lează la Arta (orele 15.30; 
20 15).

tN UMBRA VIOLENȚEI : 
lează la Feroviar (orele 8.45; 
13.15;
(orele
20.15) .

ZESTREA i rulează la Viitorul 
(orele 15,30: 18; 20.15).

ADIO, ARME I : rulează la Ex- 
celsior (orele 9: 12,30; 16; 19,30),
Melodia (orele 9; 12.30; 16; 19.30), 
Modern (orele 9; 12,30: 16: 19.30).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Progresul (orele 15.30; 13:
20.15) .

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Grivița (orele 9; 11.45; 15.30: 18: 
20.30:), Tomls (orele 9: 11,45; 15,30; 
18; 20.30), Flamura (orele 9; 11,45: 
15.30: 18: 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

NĂSCUT LTBER : rulează 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 
continuare).

CAPCANA PENTRU GENE-

ru- 
13;

ru- 
ii; 

15.45; 18,15; 20.45), Gloria
9: 11.15: 13.30: 15.45 18:

la 
în

la 
18; 
15:

RAL : rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17,45: 201.

MARIA STUART : rulează 
Volga (orele 10; 12,30; 15,30; 
20 30). Miorița (orele 10: 12.30: 
17.30. 20).

FATA CARE VINDE FLORI i 
rulează la Flbreasca (orele 15.30; 
18: 20,30).

AM INCALCAT LEGEA : rulea
ză la Dacia (orele 9: 11,15: 13,30; 
16; 18.15; 20.30).

GRĂSUNĂ : rulează la Munca 
(orele 16: 18: 20).

POLITIA MULȚUMEȘTE: ru
lează la Bucegi (orele 15.45; 18:
20.15).

CU MlINILE CURATE ’ rulează 
la Rahova (orele 15.30: 18; 20.15).

QUEIMADA : rulează ta Unirea 
(orele 15,30: 18: 20.30).

M1HATL STROGOFF rulează la 
Lira (orele 15,30; .18: 20.15).

MAREA EVADARE rulează la 
Lira (orele 15.30: 18; 20,15) Popu
lar (orele 15,30; 19)

ASTA SEARA DANSAM
FAMILIE : rulează la Vitan (orele 
15.30: 18: 20,15).

URSUI. YOGI : rulează la Cos
mos (orele 15.30: 18).

GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : CELE 12 LUNI 
ALE ANULUI — ora 16: Ansam
blul „Rapsodia Română" : 
PLAIURILE MIORIȚEI — 
19.30: A.R.I.A. (La Studioul
Concerte al Radlotelevlziunii) : UN 
RECITAL EXTRAORDINAR PE- 
TER ROSEL — R.D.G. — ora 20.

PE 
ora 
de

Fronoexpres. 18,15 Semnificații. 
Mit și religie — film documentar 
de Petre Nlță. 18,40 Pe-un picior 
de plai. 19,00 Timp și anotimp în 
agricultură. 19,20 1001 de seri :
„Mica bufniță“. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul Înainte de termen — 
cauză a întregului popor. 
Cîntecul săptămînii : „Izvor 
frumusețe" de Radu Șerban, 
versuri de Aurel Storin. Interpre
tează Ana Petria. 20,05 Avanpre
mieră. 20,10 Teleobiectiv. 20,30 Te- 
lecinemateca — ciclul Ingrid Berg- 
man. „Casablanca“. 22,00 „24 de 
ore. România în lume. 22.40 Sta
dion — emisiune de reportaje, an
chete, opinii din lumea sportului.

20,00 
de 
pe

TN

Opera Română : SEARA VIE- 
NEZA — ora 19; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30; Teatrul Național „I. * 
ragiale" (Sala Comedia) 
FLUTURE PE LAMPA - 
(Sala Studio) : PĂRINȚII 
BILI — ora ^0; Teatrul 
Sturdz.a Bulandra" (Schitu 
reanu) : O SCRISOARE PIERDU
TA — ora 20; (Sala Studio) : VA
LENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : O. MF.MPHIS 1 — ora 
19,30; (Sala Studio) : SCHIMBUL 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
INTERESUL GENERAL — ora 20: 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasileseu" : FETELE 
DIDINEI — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Victoria) :

PROGRAMUL II

L. Ca- 
: UN
ora 20;
TERI- 
,,Lucia 
Măgu-

R.D.G.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 43-a. 9,30 Micii meșteri mari. 
10,00 Telex. 10,05 Ancheta TV. : 
„D.M.H." — Direcția mișcării hîr- 
tiilor (II). 10,45 Film serial : ,,Pe
urmele lui Caplja" (VI) — pro
ducție a televiziunii iugoslave. 
11,45 La ordinea zilei. Azi, în ju
dețul Covasna. 12,00 Revista lite
rară TV. 13.00 Telejurnal. 17,30 
Curs de limba germană. Lecția a 
43-a. 13.00 Telex. 18,05 Tragerea

29,00 O viață pentru o Idee : 
C. I. Parhon (I). 20,30 Program de 
circ. 20,40 Agenda. 20,50 Tineri in
terpreti : Pianistul Peter Crossman 
va interpreta ;Beethoven — Rondo 
op 51 în Sol major : Brahms — 
Rapsodia op 79. C. Țăranu — con
traste (p. I). Soprana Sanda Ilea 

. Șandru va interpreta ; D. Gheciu
— „Eu te-am iubit" : Doru Po- 
povici — „Sus" ; Debussy — 
„Mandolina“ : Ravel — ..Flautul 
fermecat“ ;
Dargomîjski 
Korsakov — 
trandafirul".
Arta plastică. 22,10 Roman foileton 
„Piatra lunii" — după romanul lui 
W. Collins (III).

--- , --
; Ravel — „Flautul 
Ghor — „Lacrimi" ; 

— ,,16 ani“ ; Rlmski 
„Privighetoarea și 

21.30 Ghișeul. 21,50.

ceput să erupă, în 
imediata apropiere 
a periferiilor por
tului s-a deschis 
un alt crater, bo
tezat de localnici 
Kirkiufell. In nu
mai cîteva zile, 
noul vulcan atin
sese înălțimea de 
150 m., distrugînd 
sau ingropind sub

blocuri uriașe <!e 
stîncă- Sub norul 
de fum și cenușă 
gros de 10 km., 
Vestmannaeyjar iși 
așteaptă cu resem
nare sfirșitul. Cei 
5 500 de locuitori ai 
orașului au izbutit 
sa plece pe vasele 
pescărești, încă din 
primele zile. Cele-

important port pes- 
căresc al îslandei. 
Aceasta în plin se
zon de pescuit și in 
situația în care 
la sută din 
lația acestui 
trăiește din 
cuit.

40 
popa- 

stat 
pes-

B. ȘT.

„Am fabricat 
farfurii zburătoare«.«"

Această dezvăluire făcută presei de Alex Bearce dinAceasta dezvăluire făcută presei de Alex Bearce din She- 
field (Anglia) a indicat londonezilor că timp de 14 ani au 
fost „duși de nas“ în privința prezenței unor farfurii zbu
rătoare deasupra insulei lor. Fiind recent lipsit de venitu
rile pe care le încasa în urma vînzării fotografiilor cu far
furii zburătoare, el s-a hotărît să comunice presei proce
deele înfloritorului său business. Alex declară că el desena 
forme de farfurii zburătoare pe sticla geamului, apoi foto
grafia, din capătul opus al camerei, pentru a avea fondul 
de cer albastru sau nori alburii. Apoi, difuza aceste poze 
ziarelor și revistelor din Anglia sau chiar în S.U.A., pri
mind onorarii destul de serioase. Recent. Scotland Yard-ul 
a interzis lui Alex Bearce să mai fabrice fotografii cu far
furii zburătoare.
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