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Tn vederea înlăturării urmărilor că
derilor masive de zăpadă și ale visco
lului și pentru asigurarea desfășurării 
normale a producției și aprovizionării 
populației,

în temeiul art. 64, pct. 9 din Consti
tuție,

Consiliul de Stat decretează:
ART. 1. — Se instituie starea de ne

cesitate în Municipiul București și în 
următoarele județe : Argeș, Brăila, Bu
zău, Dîmbovița, Dolj, Galați, Ialomița, 
Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman.

ART. 2. — Se instituie un comanda
ment central, avînd sarcina de a orga
niza mobilizarea armatei, a unităților 
de transport și a întregii populații, pen
tru a asigura înlăturarea consecințelor 
viscolului și căderilor de zăpadă din 
județele menționate în art. 1.

Comandamentul Central este format 
din :

— Comandantul suprem al forțelor 
armate ale Republicii Socialiste Româ
nia ;

— Primul vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ;

— Secretarul cu problemele organi
zatorice al C.C. al P.C.R. ;

— Președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale ;

— Ministrul apărării naționale ;
— Ministrul de interne ;
— Ministrul transporturilor și teleco

municațiilor ;
Pe plan local, în fiecare județ, res

pectiv în Municipiul București, se insti-

tuie un comandament alcătuit din : 
primul secretar al comitetului județean 
al P.C.R., respectiv primul secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., comandantul garnizoanei mili
tare, inspectorul-șef al Inspectoratului 
Ministerului de Interne, directorii direc
țiilor teritoriale sau regionale de dru
muri și transporturi.

Comandamentul județean și al Muni
cipiului București vor lua măsuri pentru 
organizarea unor comandamente pe 
fiecare comună, oraș și municipiu și în 
fiecare unitate socialistă din raza teri
torială a județului, respectiv a munici
piului București.

ART. 3. — Hotărîrile comandamen
tului central sînt obligatorii pentru toate 
organele și organizațiile de stat și 
obștești și pentru întreaga populație.

Sînt, de asemenea, obligatorii, în 
raza teritorială respectivă, hotărîrile co
mandamentelor județene, al Municipiu
lui București, locale și din unitățile so
cialiste.

ART. 4. — Forțele armate, ministere
le și unitățile socialiste vor acționa prin 
toate mijloacele de care dispun, pentru 
deblocarea căilor de comunicație, a 
drumurilor de acces la unitățile econo
mice, pentru asigurarea aprovizionării 
populației și desfășurarea normală a 
activității tuturor unităților socialiste.

ART. 5. — întreaga populație aptă 
de muncă este obligată să participe la 
toate acțiunile organizate de comanda
mentul central și de comandamentele 
locale.

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUSESCU
București, 14 martie 1913.

MOBILIZARE DEPLINĂ,

HOTĂRlREA
Comandamentului Central pentru 

înlăturarea urmărilor căderilor 
masive de zăpadă și ale viscolului
Pentru înlăturarea urmărilor căderilor abundente de zăpadă 

și ale viscolului și asigurarea funcționării normale a unităților 
economice și aprovizionarea populației, Comandamentul Central 
dispune :

1. - Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor și comi
tetele executive ale consiliilor 
populare, cu sprijinul cetățenilor 
și unităților militare, vor lua mă
suri imediate pentru deblocarea 
triajelor, gărilor și căilor ferate 
în vederea asigurării desfășurării 
normale a traficului feroviar.

De asemenea, se va trece ime
diat la deblocarea căilor princi
pale de acces și a drumurilor 
naționale. La aceste acțiuni vor 
fi mobilizate unități militare, toți 
cetățenii apți de muncă din lo
calitățile situate de-a lungul a- 

cestor artere de circulație. In 
acest scop vor fi folosite toate 
utilaiele de care dispun unități
le din industrie, agricultură, con
strucții și transporturi.

Ministerul Apărării Naționale 
va disloca efectivele și mijloace
le necesare pentru degajarea 
triajelor gărilor și căilor ferate 
și arterelor principale de circu
lație rutieră.

2. - Ministerul Energiei Elec

trice va lua măsuri pentru asi
gurarea alimentării continue cu 
energie electrică a tuturor insta
lațiilor și localităților și, in pri
mul rînd, a unităților industriale 
pentru buna funcționare a cen
tralelor și rețelelor, evitarea ava
rierii liniilor de transport. Se vor 
organiza echipe de intervenție 
dotate cu utilaje de transport, 
scule și materiale, pentru repu
nerea rapidă în funcțiune a in
stalațiilor care au avut de suferit 
din cauza viscolului.

La centralele hidroelectrice se 
vor lua măsuri de supraveghere 
tehnică a barajelor, degajare a 
căilor de acces și evitarea inun
dațiilor în centrale.

3. - Ministerele, conducătorii 
tuturor unităților economice si 
comandamentele din aceste uni
tăți vor lua măsuri eneraice pen
tru desfășurarea normală a pro
cesului de producție, in care scop 
vor asigura : deblocarea căilor 
de acces spre toate unitățile e- 
conomice, aprovizionarea tehni-

co-materială, mijloacele de 
transport și prezența la lucru a 
salariaților. Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-materiale și Con
trolul Gospodăririi Fondurilor 
Fixe va iniția măsuri ferme pen
tru a sprijini întreprinderile in
dustriale in aprovizionarea cu 
materii prime, materiale și com
bustibil.

4. - Comitetele executive ale 
consiliilor populare, conducăto
rii de întreprinderi și instituții, 
vor lua măsuri imediate pentru 
folosirea rațională a combustibi
lului existent și asigurarea în 
continuare a aprovizionării cu 
cantitățile necesare continuării 
normale a activității. De ase
menea, se vor lua măsuri pentru 
asigurarea combustibilului nece
sar încălzirii locuințelor.

5. - Ministerul Aqriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor 
și comitetele executive ale con
siliilor populare vor lua măsuri 
pentru buna aprovizionare a 
complexelor de creștere a ani
malelor și păsărilor, și, în pri
mul rînd, cu furaje și apă ; se 
vor lua măsuri pentru adăposti- 
rea animalelor, buna funcționare 
a stațiilor de încălzire, îndeosebi

in complexele avicole. Se vor 
debloca drumurile de acces că
tre sere, solarii și răsadnițe, se 
va curați zăpada de pe acope
rișurile acestora și se vor asigura 
condiții pentru menținerea tem
peraturilor necesare evoluției co
respunzătoare a vegetației.

6. — Ministerul Comerțului 
Interior și comitetele executive 
ale consiliilor populare vor lua 
măsuri pentru aprovizionarea ne
întreruptă a populației cu pro
duse alimentare, asigurind folo
sirea și repartizarea judicioasă a 
cantităților de mărfuri existente 
în stoc. Laptele se va distribui cu 
precădere spitalelor, căminelor 
și creșelor de copii. Personalul 
unităților comerciale și cetățenii 
vor participa la deblocarea căilor 
de acces către depozite și uni
tățile comerciale, in vederea 
funcționării normale a acestora.

7. - In Municipiul București, 
în alte municipii și orașe afectate

de viscol, toți cetățenii sint obli
gați să participe la curățirea ză
pezii pe străzi, pe căile de ac
ces la unitățile economice, co
merciale și social-culturale în 
conformitate cu măsurile stabi
lite de comandamentele locale.

Toți cetățenii sint obligați să 
curețe zăpada din fața imobile
lor unde locuiesc ; pentru evita
rea pericolelor de accidentare 
se va inlâtura zăpada de pe a- 
coperișurile clădirilor.

8. - Pină la restabilirea con
dițiilor normale de circulație, se 
interzice circulația pe drumurile 
publice și pe străzile orașelor a 
autoturismelor proprietate socia
listă sau personală. Pentru 
transportul persoanelor unități
le socialiste vor folosi mijloace 
de transport cu dublă tracțiune 
sau miiloacele de transport in co
mun. Ministerul de Interne va 
asigura ducerea la indeplinire a 
acestei prevederi.

Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUSESCU

A TUTUROR FORȚELOR, Tovarășul Nicolae Ceausescu

PENTRU ÎNVINGEREA a primit pe directorul Centrului

DIFICULTĂȚILOR PROVOCATE DE VISCOL!
european al U.N.E.S.C.O.
pentru învățămînt superior■
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Pe frontul economic
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— Se lucrează normal.
Un răspuns scurt, care în alte 

condiții nu spune prea mult. 
Repetăm întrebarea și în alte 
sectoare ale Combinatului side
rurgic din Galați și primim ace
lași răspuns lapidar și ferm. A- 
fară, pe platoul Smîrdanului cu
cerit definitiv pentru oțel, fontă 
și luminate, de acest mare com
binat, viscolește puternic, mai 
puternic decît în oraș și pe cîmp. 
Venind încoace, pe viaduct am 
văzut mai multe echipe de tineri 
și virstnici opunîndu-se cu lope- 
țile blocării circulației. Erau a- 
jutați de mașini. Zăpada, izbită 
puternic de vînt se lipise de hai
nele lor, de obrajii lor, incit pă
reau acum înfășurați într-un giul
giu alb. Pe arterele de circula
ție prin combinat, aceleași as
pecte : zeci de echipe prin vis
colul puternic luptînd pentru ca 
drumurile și liniile de cale ferată 
de pe platformă să rămină libe
re în calea mașinilor, a locomoti
velor care asigură aprovizionarea 
secțiilor cu materie primă, cu 
cele necesare bunei desfășurări 
a procesului de producție.

— Se lucrează normal, ne 
spune inginerul Gheorghe Preo- 
tu, adjunctul șefului de secție la 
oțelărie. tn noaptea trecută au 
fost elaborate 18 șarje. Astăzi

ION CHIRIC

E GREU, E FOARTE GREU,
DAR DII. A JELE S1NT

• La apelul partidului, locuitorii Capitalei, 
de la mic la mare, participa cu toate energiile la 
acțiunea inițiată de Comandamentul local pentru 
înlăturarea grabnică a urmărilor viscolului, acți
uni menite să asigure desfășurarea normală a 
producției și aprovizionării.

• Practic, pînă spre seară, aproape întreaga 
populație a Capitalei, aptă de muncă, și-a unit 
eforturile pentru normalizarea circulației, a vieții 
urbane.

• în vederea aprovizionării corespunzătoa
re a populației din Capitală și din alte zone afec
tate de viscol, lucrătorii din comerț acționează e- 
nergic, alături de ceilalți oameni ai muncii, în 
vederea deblocării urgente a căilor de acces 
care să permită transportul cu produse de la de
pozite la magazine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri după- 
amiază, pe Erik Manfred Rib- 
bing, directorul Centrului euro
pean al U N.E.S.C.O. pentru in- 
vățămînt superior, cu sediul la 
București.

La întrevedere a participat to
varășul Mircea Mălița, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilșj, directorul Erik 
Manfred Ribbing a împărtășit 
din preocupările actuale și de 
perspectivă ale Centrului euro
pean al U.N.E.S.C.O. pentru în- 
vățămînt superior, relevînd. în 
context, aportul însemnat al in
stituțiilor specializate din țara 
noastră, al oamenilor de știință 
români, la buna desfășurare a 
activității acestui organism re
gional. la înfăptuirea obiective
lor sale.

Tovarășul 
a subliniat, 
rii, rolul 
vine Centrului __ ____
U.N.E.S.C.O. pentru învățămînt 
superior în promovarea coope
rării inter-universitare și știin
țifice pe continentul nostru, in 
dezvoltarea învățămîntului și 
științei, în întărirea păcii și pri
eteniei între popoare. Președin
tele Consiliului de Stat a arătat 
că România va participa activ 
și în viitor la realizarea progra
mului Centrului U.N.E.S.C.O., la 
extinderea și diversificarea co
laborării in domeniul educației 
și învățămîntului, contribuind, 
și pe această cale, la crearea u- 
nui climat de pace și securitate, 
de largă cooperare în Europa, 
în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Nicolae Ceaușescu 
In cursul convorbi- 
deosebit care re- 

european al

LIVRATE LA TIMP • Ore

Datoritâ zăpezii abundente 
căzute zilele trecute și mai ales 
viscolului, ieri dimineață la 
Uzina de utilaj chimic „Grivița 
Roșie“ din București schimbul 1 
a început cu aproape 500 de oa
meni mai puțin ca de obicei.(Continuare în pag. a 11-a)

La secția monta) mașini de rectificat a F.M.U.A.B. 
tineri, care, asemenea lăcătușului montator Gabriel 
lucrează în aceste zile

sînt mulți 
Drăghici, 

fără preget, ca producția să nu aibă de 
suferit.

După nici o oră s-a constatat 
însă că bucureștenii erau doar 
intîrziați. au reușit să ajungă 
la locurile lor de muncă. Dintre 
navetiști, n-a venit nici unul. Ei 
au fost obligați să rămînă acasă 
deoarece multe din trenurile 
care trebuiau să-i aducă spre 
Capitală au fost între timp 
anulate.

Tn această situație Comanda
mentul de deszăpezire al uzinei, 
s-a întrunit de urgență pentru 
a lua cit mai operativ măsuri
le necesare înlăturării tuturor 
perturbațiilor apărute în pro
ducție, în vederea recuperării în 
cel mai scurt timp a tuturor 
răminerilor în urmă cauzate de 
neprevăzutele absențe de la 
lucru.

— în primul rînd pentru a 
compensa timpul pierdut, mun
citorii, maiștrii, tehnicienii și 
inginerii câre au reușit să vină 
la uzină în schimbul I, au ajuns 
la concluzia că trebuie să rămî
nă și în schimbul II ne spune 
tovarășul Marin Voinea, secre-

fierbinți în
„campania

albă“
CITIȚI RELATĂRILE REPORTE-

RILOR NOȘTRI DESPRE

MUNCA PENTRU INLATURA-

REA URMĂRILOR CÄDERI-

LOR DE ZAPADÄ Șl ALE VIS

COLULUI IN CAPITALĂ Șl IN

JUDEȚELE ȚARII

Foto : GH. CUCU

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

in pagina a 3-a
Elevii Liceului „Mihai Viteazul“ lucrează la deszăpezire.
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La întreprinderea ;yDorâl>anțîil^Ploie$ti

„Dorobanțul" — Ploiești. O marcă de prestigiu apreciată In 
țară și peste hotare. Un colectiv harnic, in care lucrează peste 
30 la sută tineri. Care sint preocupările pentru asigurarea unor 
condiții optime de muncă și viață acestor tineri ? Acesta a fost 
obiectul vizitei noastre la întreprindere și subiectul unei ample 
discuții purtate cu toți factorii cu responsabilități in acest sens : 
muncitori, ingineri, tehnicieni, inginerul șef, delegatul oficiului 
juridic, membri ai comitetului de partid, ai comitetului U.T.C., 
primul secretar al Comitetului municipal Ploiești al U.T.C.

Toți cei cu care am discutat s-au oprit îndeosebi la două as
pecte : cazarea tinerilor nefamiliști și condițiile pe care le oferă 
cantina-restaurant a întreprinderii.

Despre construcția unui bloc pentru nefamiliști se discuta de 
multă vreme. Ultima dată problema căminului a fost abordată 
eu prilejul conferinței organizației județene U.T.C. Pentru solu
ționarea acestui deziderat al tinerilor muncitori ploieșteni s-au 
făcut multe intervenții, dar de fiecare dată ușile la care 
s-a bătut au rămas ferecate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par
tidului Comunist Român, a trimis COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA, următoarea te
legramă :

Aflind cu mlhnire știrea Încetării din viață a tovarășului Tim 
Buck, președintele Partidului Comunist din Canada, vechi mili
tant al mișcării comuniste canadiene și internaționale, luptător 
neobosit pentru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare 
și poporului canadian, pentru triumful idealurilor democrației, 
independenței naționale, socialismului și păcii, vă transmit dum
neavoastră și familiei îndoliate. In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai 
sincere condoleanțe și expresia profundei noastre compasiuni.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea regelui 
Laosulul, SRISAVANG VATTHANA, următoarea telegramă :

Mulțumim călduros Excelenței Voastre pentru mesajul de 
pace și de prietenie pe care a binevoit să ni-1 trimită cu 
prilejul semnării Acordului cu privire la încetarea focului în 
Laos.

Odată cu instaurarea păcii In țara noastră, vom continua să 
marcăm relațiile noastre cu poporul român prin sentimente de 
prietenie și de stimă.

Căminul este absolut ne- 
tovarășu] VIO-cesar — arăta . _

REL MIHET, inginerul șef al 
întreprinderii. De aceea am ri
dicat problema construcției unui 
bloc cu 226 de locuri încă în a- 
nul 1971. In urmă cu un an 
centrala industrială ne-a apro
bat realizarea luj din fondurile 
necentralizate. Am contractat 
proiectul cu întreprinderea de 
proiectări Prahova. Avem am
plasamentul, toate avizele. Ne 
lipsesc... constructorii. Am ape
la,t la Trustul de construcții- 
montaje, fără nici un rezultat. 
La consiliul popular județean, 
același lucru. Promisiunile sînt 
pentru 1974.

Ce se-ntîmplă pînă atunci ? 
în ce condiții locuiesc tinerii ? 
Parte din ei stau la gazde. Pro
fitând de faptul că întreprinde
rea nu are un cămin, unii cetă
țeni din oraș își oferă „generos’1 
serviciile. In cel mai fericit caz 
o cameră subînchiriată costă1 
600—800 lei lunar. Am putea cita 
suficiente adrese : Izvoare nr. 
40 ; Grîușorului nr. 9 ; Matei 
Basarab nr. 90; Turnătoriei nr. 
5, etc. In goană după cit mai 
mulți bani, unele „gazde" în
calcă cele mai elementare nor
me de igienă sanitară, îngră
mădind intr-un spațiu restrîns 
mai multe persoane. Nu mai 
vorbim de faptul că aceeași len
jerie este folosită în același 
timp de 2—3 persoane;

— în strada Izvoare nr. 40, 
arăta CORNEL DUMITRACHE 
din secția finisaj, locuiesc pa
tru fete. Fiecare plătește cfte 
200 Iei lunar pentru... o jumă
tate de pat. Gindiți-v8 cum se 
descurcă un ucenic care se ca
lifică Ia locul de muncă cîștigînd 
lunar 700 Iei ! La o altă adresă 
locuiesc In 21 mp., adică spațiul 
normal pentru două persoane,... 
șase, care-și împart, nici nu-ți 
vine să crezi, două paturi, două 
cearceafuri și cam atît. Aceasta 
este situația ! Dacă n-o accepți.

faci naveta. Un număr destul 
de mare de tineri pierd zilnic 
cîte 3—4 ore cu trenul sau ma
șina. In cele mai multe cazuri, 
au de mers și 2—3 km. pe jos, 
în plin cimp, cind ajung la în
treprindere sint deja obosiți. 
Randamentul este mai scăzut 
în ciuda faptului că se depun 
eforturi.

Un astfel de exemplu l-a dat 
ajutoarea de maistru de la țesă- 
torie, VICTORIA DIMA : "
cuța Trifan face 
Mizil. Cind este 
bul I pleacă la 
și revine acasă în jur de 16.00 ; 
in schimbul II pleacă Ia 12 și 
revine la 1,30—2. Aproape 14 
ore ! Ecaterina Coman. Sonia 
loja și multi alți tineri care fac 
naveta au foarte puțin timp 
pentru pregătirea lor intelec
tuală.

Pe de-o parte gazdele hrăpă
rețe, avide după ciștiguri cit 
mai mari, pe de altă parte na
veta obositoare. Intre aceste 
două limite se află tinerii între
prinderii „Dorobanțul". Proble
ma căminului se pune cu mare 
acuitate. Acest lucru trebuie să-l 
înțeleagă și constructorul. Și, de 
ce nu, și Ministerul Industriei 
Ușoare care trebuie să intervină 
în mod eficient. Cu atft mai mult 
cu cît tinerii s-au oferit să e- 
xecute lucrările necalificate 
prin acțiuni de muncă patrio
tică.

Cea de a doua problemă a- 
supra căreia s-a insistat a 
constituit-o cantina-restaurant. 
Cu toate că în ultimii doi ani 
s-au schimbat trei responsabili, 
prea multe îmbunătățiri nu s-au 
semnalat. Inginerul Ion Văsie, 
Constanța Găinușe și alți tineri 
au arătat că deficiențele sînt de 
conținut : meniu sărac, servit 
in condiții necorespunzătoare 
(lipsesc cuțite, pahare, șervețe
le). Cu o jumătate de oră îna-

„Co- 
n ave ta la 
in schim- 
orele 3,30

inte de a se Închide cantina riști 
să servești mincarea rece. îna
inte au existat două meniuri, și 
abonatul putea să-l aleagă pe 
cel preferat, cu o zi înainte. Nu 
se știe cine a avut ideea să se 
renunțe la acest sistem. O mare 
greutate o constituie faptul că 
personalul cantinei lucrează în- 
tr-un singur schimb.

Asemenea probleme au fost 
ridicate și de inginerii Maria 
Tabără și Sergiu Tudor, de țe- 
sătoarea Stan Gheorghina și al
ții. După discuția 
mat o ședință la 
parte conducerea 
rii. administrația 
cantinei.

Primele măsuri 
llte : diversificarea 
revenirea la cele două me
niuri, prelungirea programului 
și-n schimbul doi. Este locul să 
semnalăm necesitatea unei pre
zențe mai active a comitetului 
U.T.C. în problemele majore ca
re privesc munca și viața tine
rilor. Este adevărat, un sondaj 
al condițiilor în care locuiesc 
tinerii a fost făcut. In ceea ce 
privește construcția căminului 
el va trebui să-i antreneze pe 
tineri în acțiunile de muncă pa
triotică. Comitetul U.T.C. poate 
face foarte mult în ce privește 
cantina: să recomande pe cei 
mai buni tineri în comitet, să 
inițieze discuții cu tinerii adu- 
clnd la cunoștința comitetului 
oamenilor muncii, observațiile 
acestora, criticile întemeiate, 
propunerile formulate. Simpla 
înregistrare a unor neajunsuri, 
bunele intenții, fără o interven
ție directă, operativă, eficientă, 
rămîne un act formal.

noastră a ur
care au luat 

întreprinde- 
comitetulȘi

au fost stabi- 
meniului, 

două

LIDIA POPESCU
ION TOMESCU

fotografiile : VALENTIN 
ANGHEL

Focul arde 
continuu

UTILAJELE
(Urmare din pag. I)

sîntem tn grafic Ne păstrăm 
vansul de 10 000 tone oțel peste 
plan.

„Se lucrează normal“. Răspun
sul mă emoționează fiindcă a- 
cest „normal“ se situiază în con
diții cu totul excepționale. Maiș
trii Vasile Virgil, Gheorghe Baba, 
Constantin Zamfir și Vasile Ma
ghiar n-au părăsit oțelăria de 
peste 20 de ore. Oamenii din 
echipa lui Matache Leonard, ti
neri și virstnici au pus mina pe 
lopeți și toată noaptea trecută 
s-au luptat cu viscolul pentru a 
nu permite inzăpezirea liniilor de 
cale ferată pe care sint aduse 
garniturile de trenuri la oțelărle. 
Navetiștii, cei care n-au mai pu
tut să se întoarcă la casele lor 
au rămas aici. Din dispoziția 
conducerii Combinatului li s-au 
asigurat paturi, hrană rece, li 
s-au creat condiții pentru a se 
putea totuși odihni.

Cind s-a comunicat hotărirea 
comandamentului că nici un 
muncitor sau cadru tehnic să 
nu-și părăsească postul pînă nu-i 
vine schimbul, un singur răspuns 
s-a auzit. „Da. Bineînțeles".

Cuvintele aparțin lui Nicolae 
Cristea secretarul comitetului 
U.T.C. de la laminorul de tablă 
groasă. Și aici se lucrează nor
mal. Dar la posturile lor, după 
terminarea schimbului, au rămas 
in continuare și laminatorii San
du Necula, și electricianul Con
stantin Agăche, și inginerul Au
rel Donica și mulți alți tineri ca 
ei, care s-au considerat mobili
zați pe loc pentru a asigura buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție. Au lucrat și noaptea pre
cedentă și ieri dimineață subin- 
ginerul Ion Neagu de la suflante, 
lăcătușii Ion Fia, de la fabrica 
de oxigen, precum și șoferul Pe- 
trică Chiriță, electricianul Litiu 
Cogean și alți tineri de la Di
recția de transporturi.

„Se lucrează normal“, mi s-a 
spus la Comitetul de partid de 
pe platformă. Și într-adevăr, pro
cesul de producție din secții nu 
a cunoscut încetinire. Dar în 
aceleași secții se făceau liste cu 
cei care rămin în continuare pe 
posturi (pentru a li se asigura 
hrană rece) și tot acolo, în cursul 
zilei de ieri, vestiarele au căpă
tat și aspect de dormitoare. Pe 
de o parte în unele sectoare, ca 
la Uzina de piese de schimb și 
reparații siderurgice s-a organi
zat lucrul în schimb prelungit 
astfel încit lipsa unei bune părți 
din navetiști să nu se simtă, iar 
pe de altă parte capacitatea de 
intervenție și de supraveghere la 
instalațiile siderurgice să spo
rească. Eforturi mari, dar care 
nu se lasă așteptate, care sînt 
dictate de o înaltă conștiință.

a-

pe 
de
cu 
în

(Urmare din vag. I) 

tarul comitetului de partid 
uzină. Cei din schimbul 
după-amiază, am vorbit deja 
ei, vor rămine de asemenea
continuare să acopere tot ne
cesarul de forță de muncă și pe 
durata schimbului III. Incepînd 
de mîine (astăzi n.r.) pînă la 
sfîrșitul săptăminii o să lucrăm 
în două schimburi complete, a 
cîte 12 ore fiecare In acest fel 
vom recupera toat-e orele pier
dute pînă acum din cauza ză
pezii.

De la secția a IV-a, atelierul 
II cazangerie grea, au lipsit în 
prima tură 14 oameni din 47. 
Toți erau navetiști. Cei din Ca
pitală au venit toți, n-a lipsit 
nicî unul.

— Știind că-i viscol m-am 
sculat de la ora 4 să pot a- 
junge pînă la 6,30 la uzină, ne 
spune maistrul Ion Constantin 
de la secția a TV-a cazangerie. 
La ușa blocului zăpada era pînă 
deasupra genunchilor. Am por
nit pe jos dar din Berceni pînă 
aici e drum nu glumă. Multe 
din mașinile I.T.B. s-au împot
molit pe traseu 
râm totuși la

— Lipsesc și

dar la ora 7 e- 
uzină.
de la noi 8 oa-

Dacă scap trenul, se scuză 
Gheorghina Stan, trebuie să stau 

cîteva ore în gară...

Avem fonduri, avem avize, avem 
amplasament. Nu avem... con
structori, precizează inginerul 

șef Viorel Miheț.

SINI LIVRATE LA TIMP

• •••••
Asupra creației marelui pro

zator stăruie multe prejudecăți 
— afirmă Eugen Luca chiar de 
la începutul cărții sale — care 
au generat o imagine falsă, tn 
rindurile bătăioase, uneori prea 
bătăioase ale lucrării sale exe
getul Încearcă să spulbere a- 
mintitele prejudecăți care au fă
cut din autorul „Baltagului" un 
poet al instinctualului, al porni
rilor ' spre regresiune și al 
repulsiei față de civilizație. Că 
nu este așa ar dovedi-o faptul 
că eroii simpatizați de autor se 
supun Legii. Cumplitul haiduc 
Vasile cel Mare este prezentat 
într-o lumină favorabilă tocmai 
fiindcă înainte de a-1 osindi și 
ucide pe boier, face un „județ". 
Nicoară Potcoavă cind îl prin
de pe Cigala, călăul fratelui său, 
nu se grăbește să-l răpună ci îl 
judecă. Eugen Luca dovedește 
la fel de convingător că scrie
rile lui Sadoveanu din perioada 
de fascizare a țării, deși par la 
prima vedere a nu avea o legă
tură directă cu problemele cele 
mai arzătoare ale epocii, deși nu 
prezintă explicit un caracter po
lemic în fața valului de teroare 
și întuneric ce căuta a se în
trona sînt încărcate de o opozi
ție implicită nu mai puțin vehe
mentă însă. Dacă fascismul a- 
ducea tipul unui conducător 
despotic care nu cunoaște Le
gea. domnia lui fondindu-se pe 
arbitrariu, Sadoveanu îl prezen
ta în „Frații Jderi" pe Ștefan 
cel Mare, domnitor autoritar 
dar nu tiran. Viziunea scriito
rului nostru este scutită de ac
centele terifiante, apocaliptice, 
ale unui Kafka tocmai fiindcă

meni — ne spune maistrul Gri- 
gore Drugescu de la secția a 
Vl-a vagon cisternă, dar prin 
prelungirea turelor vom recupe
ra totul în zilele următoare.

Tn toate secțiile uzinei am 
găsit totuși la lucru și navetiști. 
Sînt muncitori care marți seara 

n-au 
și

la capătul schimbului II 
mai plecat, acasă. Pentru ei 
pentru alții aflați în situații si
milare s-au amenajat dma, în 
mai multe birouri, dormitoare. 
Au fost instalate circa 100 de 
saltele, pături și perne, iar dacă 
va fi nevoie se vor mai aduce 
și altele de la Grupul școlar al 
uzinei aflat în apropiere. Li s-a 
creat de asemenea tuturor po
sibilitatea să servească masa la 
cantina uzinei.

Măsuri urgente s-au luat pen
tru degajarea căilor de acces 
din incinta uzinei pentru ca a- 
provizionarea locurilor de mun
că să aibă loc în ritmul și can
titățile necesare. întreg perso
nalul T.A. lucrează 6 ore pe zi 
la înlăturarea zăpezii.

— In primele ore ale dimine
ții n-am reușit să ajungem cu 
electrocarele pînă 
cu tuburile 
spune Paul

de 
Biru,

știa

la magazia 
oxigen — ne 
secretarul co-

• ®
că fascismulSadoveanu ,... 

este un accident în istorie, unul 
foarte regretabil, firește, dar în 
mod evident neputincios de a 
opri în loc evoluția firească a 
omenirii.

Foarte interesante apropieri 
face Eugen Luca între prozato
rul moldovean și Caragiale. Pe 
cind primul inălța un imn tăce
rii, înțelepții din opera sa fiind 
zgirciți la vorbă și numai naivii, 
lingușitorii și neisprăviții fiind 
flecari, la Caragiale dimpotrivă, 
atenția se concentrează pe vor
birea deslînată, în care lipsește

EUGEN LUCA

Maria Ioniță este de aceeași pă
rere : căminul este absolut ne

cesar 1

Prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ilie Verdeț, 
a primit, miercuri după amiază, 
pe ambasadorul Uniunii Sovie- 
tice la București, V. I. Droz
denko, la cererea acestuia.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

La invitația C.C. al P.S.U.G., 
o delegație a Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Leonte Răuitu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consiliului 
de conducere, rector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu“, a pă
răsit miercuri seara Capitala, 
pleclnd în R.D. Germană, unde 
va participa la Conferința In
ternațională de la Berlin, orga
nizată de C.C al P.S.U.G. cu 
prilejul împlinirii a 125 de ani 
de la apariția Manifestului Par
tidului Comunist.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

A fost prezent dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane La 
București.

Lucrări de literatură științi
fică din Republica Democrată 
Germană sint prezentate publi
cului românesc în cadrul unei 
expoziții a Editurii Academiei 
Germane de științe, deschisă 
miercuri la Librăria „Mihai E- 
minescu" din Capitală. Cele 
peste 200 titluri expuse reflectă 
largul profil tematic al editurii, 

tendințele și orientările actuale 
în activitatea editorială din 
R.D.G.

„Ciberarta" este denumirea 
noului cerc artistic, primul de 
acest gen din țară, înființat în 
cadrul Casei de cultură a stu
denților din Timișoara. Noul 
cerc, care reunește oameni de 
știință și studenți de la nu
meroase facultăți din localitate, 
îți propune să stimuleze pre
ocupările membrilor săi în direc
ția promovării esteticii in teh
nologia industrială, în construcția 
de mașini, a valorificării cu
ceririlor științelor exacte în do
meniul creației artistice etc.
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de NICOLAE VELEA

VIRSTA LA CARE 
TOTUL E LUAT ÎN SERIOS

Primire
le C.C. al P.C.R.

Miercuri dimineața, to
varășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al 
C.C. al P.C-R-, a primit 
delegația Tineretului Li
ber German (F.D.J.) din 
R.D. Germană, condusă de 
tovarășul Gunther Jahn, 
prim-secretar al C.C. al 
F.D.J., care, la invitația 
C.C. al U.T.C., efectuează 
o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte 
tovarășul Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinere
tului. A fost de față dr. 
Hans Voss, ambasadorul 
Republicii Democrate Ger
mane la București.

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

mitetului U.T.C. pe secția va- 
gon-cisternă. Dar fără oxigen 
nu puteam face nimic. Pînă s-a 
înlăturat zăpada, le-am trans
portat cu spatele la locurile 
noastre de muncă pentru a nu 
întrerupe nici un moment lu
crul.

Mașina care trebuia să aducă 
tuburile cu oxigenul necesar în 
schimbul III a rămas blocată la 
cîteva sute de metri de fabrica 
din Chitila. La cererea secreta
rului de partid pe uzină coman
damentul de deszăpezire al sec
torului 8 a trimis la locul cu 
pricina utilajele necesare pen
tru degajarea drumului. Astfel 
oxigenul a ajuns în uzină la 
timp. Producția a putut conti
nua fără perturbații.

Tot ieri chiar dacă condițiile 
de transport erau foarte difici
le, Uzina de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" a trimis spre Uzi
na de mașini grele, aflată in 
partea opusă a Capitalei o co
loană pentru o instalație de la 
secția de tratament termic. Se 
face deci tot posibilul ca și în 
condițiile meteorologice vitrege 
de acum utilajele așteptate de 
beneficiari să fie livrate fără 
întîrziere.• • • • • O
care o deține Rațiunea in opera 
scriitorului de care se ocupă. Vi
zibile exagerări și chiar inter
pretări greșite nu lipsesc insă 
in această carte. în primul rînd 
nemulțumirea de la început for
mulată asupra contribuției altor 
critici la elucidarea unor pro
bleme născute de această vastă 
creație. In special G. Călinescu 
este pus cu mare strășnicie la 
zidul infamiei fiindcă ar fi aju
tat acreditarea multor prejude
căți. Oare numai despre „pre
judecăți" e vorba ? Este adevă- 

observațiile făcute de

firul logic. Amîndoi glorifică în 
concluzie, in forme diferite, cu- 
vîntul rostit cu măsură, așadar 
rațiunea. Această apologie a ra
țiunii care se face permanent. în 
opera sadoveniană este ideea 
centrală a cărții lui Eugen Luca. 
Tînărul fie că se numește Io- 
nuț, Jder, Bogdan, Sorăceanu, 
Gheorghe, fiul Victoriei Lipan 
este privit mereu cu discretă 
ironie, datorată neinițierii sale. 
Admirația scriitorului se în
dreaptă spre înțelept, fie că el 
ia chipul magului Decheneu, al 
lui Ștefan cel Mare, al unchiu
lui lui Bogdan Soroceanu sau al 
lui Nicoară Potcoavă.

Este salutar efortul lui Eugen 
Luca de a sublinia ponderea pe

E. Luca sînt adesea juste dar 
nu există cumva și exemple care 
pot demonstra contrariul, adică 
prezentarea cu căldură a unor 
ființe cu repulsie de civilizație ? 
Este adevărat, G. Călinescu exa
gerează vorbind . mereu de o 
pornire spre rudimentar și in
stinctual la eroii sadovenleni dar 
adesea, unde s-a văzut doar atît, 
existau rafinament și sentimente 
complexe. Tincuța din „Floare 
ofilită", de pildă, i se părea ma
relui critic o mică sălbăticiune a 
cărei nefericire consta în faptul 
că soțul nu respecta ora mesei. 
De fapt, tafirmă Călinescu) 
tinăra suferă că nu se respectă 
mecanica de ceasornic a lumii 
caracterizate de instinct. Dimpo-

Multă cerneală mai diluată sau de calitate a 
curs ți va mai curge ți multe condeie literare sau 
pedagogice, cu scris mai apăsat sau mai super
ficial, s-au străduit să fixeze cadrul, chenarul re
lațiilor dintre părinți ți copii. Și cel mai greu de 
fixat pedagogic, ți cel mai anevoios de redat li
terar sint relațiile dintre părinți ți copiii deveniți 
adolescenți. Ele au, dacă nu cumva cu un coe
ficient in plus, aceeați gingăție, sinuozitate ți 
reclamă aceeați finețe a cunoașterii (a unei noi 
cunoațteri), ca ți raporturile dintre adolescenții 
înțiți.

După cum se țtie, adolescența este virsta la 
care totul este luat in serios. Visurile, feeria bas
melor care au imbrăcat fastuos copilăria s-au 
spulberat dar ele nu sînt deocamdată suplinite 
de altele. Din pricina aceasta ți din multe altele 
de alt ordin, o numim o virstă critică. Dar dacă 
la unii copilăria se poate prelungi sau aplica 
afectiv anilor pină la atingerea unei sume, vir- 
fuită bogat (de obicei artiștii iți revendică orgo
lios o copilărie permanentă), adolescența este 
o stare trecătoare, de nerepetat ți de care omul 
matur se desparte jenat, așa cum s-a despărțit 
rece ți „dă mult, dă dă mult" (Caragiale) de 
visurile copilăriei.

Dar adolescentul e un copil care vrea să devi
nă repede matur. De aici jena pentru ceea ce 
a fost și nu mai este, de aici stînjenirea față de 
cel în „pielea" căruia vrea să intre ți nu este 
incă. De aici ți poza, ipostaza falsă. Țigară fu
mată prematur, „ostățețte", fără să-i simtă gus
tul (bine ar fi să nu-l simtă niciodată), pină cind 
se face palid. Ori lecturi premature, care ii de
pășesc virsta și înțelegerea.

Dar această virstă, sau mai bine zis secvență 
de virstă, chinuitoare, răvășită, in căutare nemi
loasă — mai ales pentru ea însăși - de rezol
vări, după ce a acceptat tot ceea ce a fost vis 
de copilărie, fără examen critic, acum examinea
ză, pipăie ceea ce a fost real și ireal dintre ce 
a trăit, i s-a pănrt că trăiește ți ceea ce vede 
acum cu ochiul, simțurile și incă puținul dar exi-

gerrtul bagaj de experiență pe care-l posedă. Și 
incepe - spun lucruri intrucitva cunoscute - ma
rea primejdie a prelungirii realului in ficțiune sau 
invers.

Tinărul, adolescentul are setea perfecțiunii ra
pide, imediate ți totale ți de multe ori, dat fiind 
refuzul unei 
prietenii din 
critice" aț 
Da, dar ți 
poate refuzate de realități sociale ostile, 
retezau elanuri mai inalte, ți iți proiectează vi
surile sau trăirile retezate, refulate de spaima 
acelor realități, in copiii deveniți adolescenți, dar 
deveniți in mediul generos al societății noastre 
socialiste.

Am in față două scrisori care, aparent, ca 
mentalitate se bat cap in cap dar ca mentalități 
pot fi ațezate cap la cap.

Un tinăr din Reșița, in preajma absolvirii liceu
lui, se plînge că tatăl său, muncitor, il brutali
zează ți-l jignețte. Și aceasta pentru că tinărul, 
studios, e tăcut ți necomunicativ, din cauză că 
se pregătește asiduu pentru absolvirea liceului 
ți pentru intrarea in facultate. „Pare prost, spune 
tatăl mamei, am muncit pentru un prost". Mama 
ia apărarea tînărului, tatăl revine uneori, se 
spune in scrisoare, asupra afirmațiilor făcute, dar 
pe urmă începe iar cu jigniri ți violențe verbale.

Sigur că orice părinte dorește binele, devenirea 
in bine ți fericire a fiului său. Dar este ți vorba 
de respectarea temperamentului fiecăruia. El, 
tatăl, probabil il vrea un temperament exploziv, 
puternic, care să cunoască viața văzînd-o, tră- 
ind-o, nu doar răsfoind-o prin cărți. E drept, deși 
o mare cunoaștere a cârtii iți dă uneori ți o 
mare cunoaștere a vieții, firește nu o poate în
locui. Dar surprinde neplăcut aplicarea, unei 
experiențe vechi asupra alteia, deosebită ți in 
formare.

Despre cealaltă scrisoare care o continuă pe 
aceasta, trădind aparent altă mentalitate, pre- 
lungindu-se totuși, imi propun un alt comentariu.

găsiri perfecte in realitatea unei 
jur, iți transferă visurile, „visurile 
spune, in realitatea familiei, 

părinții iți au trăirile lor vechi, 
care

• Aseară, pe patinoarul arti
ficial din parcul sportiv „23 
August", selecționata de hochei 
pe gheață a țării noastre, care 
se pregătește în vederea cam
pionatului mondial (grupa B), 
a susținut un meci de verifica
re in compania echipei sovieti
ce „Automobilist-1 din Sver- 
dlovsk. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 4—3 (0—1, 
2—1,2—1).

Cel de-al doilea joc va avea 
loc stmbătă. Echipa țării noas
tre va pleca duminică spre 
Graz, orașul austriac, care va 
găzdui la această ediție între
cerile campionatului mondial 
de hochei pe gheață (grupa B).

• Turneul internațional mas
culin de șah, care are loc în 
Capitală, a programat ieri du
pă-amiază partidele cuprinse în 
runda a 7-a. Taimanov (U.R.S.S.) 
a cîștigat la bulgarul Spirido- 
nov. Ungureanu a obținut vic
toria în fața polonezului Pytel, 
iar Stanciu l-a învins pe iugo
slavul Rukavina. S-au încheiat 
remiză partidele Ghizdavu-Par- 
tos, Ostoici (Iugoslavia)-Honfi 
(Ungaria) și Ghițescu-Gheor- 
ghiu. Fichtl (Cehoslovacia) și 
Stoica au întrerupt.

După 7 runde, în fruntea cla
samentului se află Taimanov 
(U.R.S.S.) cu 5 puncte, urmat 
de Ghizdavu (România) 4,5 punc
te, Partos (România) și Gheor
ghiu (România) cu cîte 4 punc
te.

• Turneul internațional de 
tenis de la Charleston (Virginia 
de Vest) a programat primele 
partide din turul doi. Tenisma- 
nul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—4, 5—7, 7—5 pe sud- 
africanul Pat Cramer, în timp 
ce Ion Țiriac a pierdut cu 6—3, 
3—6, 5—7 în fața spaniolului 
Juan Gisbert. Americanul Clark 
Graebner a cîștigat cu 7—6, 
5—7, 6—3 partida susținută în 
compania vest-germanului Karl 
Meiler.

• La Roma încep astăzi lucră
rile celui de-al 5-lea Congres 
extraordinar al Uniunii europene 
de fotbal (U.E.F.A.). Pe ordinea 
de zi figurează și alegerea nou
lui președinte al forului fotba
listic european, post pentru care 
candidează Sandor Barcs (Un
garia), actualul președinte inte
rimar, Joss Coler (Olanda), tre
zorierul U.E.F.A., Denis Felows 
(Anglia) și dr. Artemio Fran- 
chi (Italia), vicepreședinte al 
U.E.F.A.

La lucrările congresului par
ticipă delegați din peste 30 de 
țări, printre care și România.

Din cauza timpului nefa
vorabil, pentru a nu se crea 
situații inegale în campiona
tele sportive, Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a hotărit amînarea 
etapelor tuturor competițiilor 
oficiale, cu excepția con
cursurilor de schi, din ca
drul campionatelor republi
cane de seniori și juniori, 
inclusiv meciurile etapei a 
17-a a diviziei A la fotbal, 
care urmau să se desfășoare 
Ia sfîrșitul acestei săptămîni.

Etapele »minate vor fi re- 
programate de federații.

trivă, credem noi, aici trebuie 
văzută o sesizare subtilă din 
partea femeii că bărbatul nu o 
iubește. Așadar nu este vorba de 
nimic rudimentar. Dacă teza 
călinesciană trebuie amendată 
nu trebuie să absolutizăm insă 
latura contrarie. Există in „Ha
nul Ancuței" (ca să dăm un 
exemplu evident) un moment 
cind se vede atitudinea persona
jelor sadoveniene — pe care evi
dent creatorul lor le îndrăgește 
— față de civilizația neorganică. 
Opera unui mare scriitor conține 
tendințe multiple, cu atît. mai

tută opinia Iui G. Călinescu că 
Sadovenau nu ar fi creat indivi
dualități ci același individ în 
multiple ipostaze. Sigur că auto
rul „Istoriei literaturii române" 
a avut anumite „prejudecăți te
oretice" și se simte mereu la el 
iritarea că opera unor iluștri pro
zatori contemporani nu se su
pune unor „canoane" dar pe de 
altă parte există între eroii sa- 
dovenieni, cu toate particularită
țile evidente, similitudini în ce 
privește esența personalității lor. 
Mai mult, putem afirma că in 
cazul marilor prozatori lucrurile

face prozatorul. Reținînd obser
vația subtilă că apropierile con
știente pe care le face Sado- 
veanu de creația populară se 
explică tocmai prin dorința de 
a face creația proprie mai acce
sibilă (noua operă suprapunin- 
du-se peste una familiară oame
nilor de milenii) nu poate să nu 
trezească perplexitatea, ca să ne 
menținem în zona eufemismelor, 
afirmația că similitudinile între 
Sadoveanu și diverse cărți și 
motive literare se explică prin 
dorința scriitorului nostru de 
a-și iniția publicul în literatura
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greu de descifrat cu cît exprima
rea lor nu se face manifest, iar 
a avea o atitudine inchizitorială 
față de oricine nu adoptă poziția 
proprie pare cu totul nepotrivit 
la Eugen Luca.

Cu mare energie este combă-

se prezintă astfel și există un 
erou balzacian, unul dostoevs- 
kian și, bineînțeles, unul sadove- 
nian. Eugen Luca se pierde însă 
prea des în amănunte și se în
treabă ce asemănare există între 
energicul haiduc Vasile cel Mare 
și rafinatul boier, incapabil 
de acțiune, Lai Cantacuzin. Se 
poate totuși demonstra o apro
piere. Vasile este un haiduc, așa
dar la el fuga de societate este 
incontestabilă, iar prințul pe de 
altă parte, nu își începe opera, 
care fatal trebuie să se adreseze 
oamenilor, așadar și el ezită de 
a avea un contact cu societatea.

Insistențe la fel de nemotivate 
întîlnim cind ni se vorbește des
pre opera de inițiere pe care o

universală. Paralele interesante 
sint făcute de Eugen Luca dar in 
acest scop greșit. Lai Cantacu
zin ar fi înfățișat pentru a face 
cunoscut cititorului motivul „oa
menilor de prisos“. Daria Mazu 
pentru a fi instruiți despre bova
rism iar pentru ca să aflăm des
pre celebrul cuplu Don Quijote 
— Sancho Panza, avem dinainte 
în „Zodia cancerului" pe Alecu 
Ruset și Vîlcu Bîrlădeanu iar în 
„Frații Jderi“ pe Ionuț Pâr-Ne- 
gru și Gheorghe Botezatu.

Sadoveanu nu dezvăluie în 
cutare carte savante cunoștințe 
de artă culinară pentru a-și 
iniția lectorii în arta culinară 
cum ne lasă a înțelege Eugen

Luca ci pentru a crea o at
mosferă.

In sfîrșit, considerăm că ar fi 
fost nimerit dacă autorul studiu
lui și-ar fi retezat ceva din elanul 
cu care încondeiază pe cei ce au 
vehiculat alte opinii opuse alor 
sale in privința prozei sadove
niene. Este contestată monotonia 
ce ar caracteriza-o. căutinu-se 
uneori pe ton de frondă, de a 
i se demonstra varietatea în as
pecte insignifiante, care trezesc 
involuntar ilaritate : „repetarea 
nu e totuși mecanică, unele mo
dificări sint operate, și-l sfidez 
(s.n.) pe oricine îmi va putea 
arăta că același meșteșug al 
aprinderii unui foc e descris de 
două ori identic de Sadoveanu", 
Și la acest oapitol se fac remarci 
interesante (cum motivele care 
circulă în operă se îmbină mereu 
altfel etc.) dar criticul greșește 
prin insistențe obositoare, prin 
enumerări făcute cu hărnicie de 
contabil a unor lucruri cu totul 
secundare. Lipsesc in carte cita
tele mai consistente care ar fi 
dat mai multă greutate afirma
țiilor, multe dintre ele vrednice, 
cum spuneam, de a fi luate în 
seamă. In ce privește monoto
nia, aceasta este prezentă la 
autorul „Frații Jderi", oricit se 
străduiește Eugen Luca să de
monstreze (cu bune intenții) 
contrariul. Ea nu este însă un 
cusur, cum crede criticul, dor
nic să-1 apere pe marele scrii
tor de orice atac ci dimpotrivă 
o superbă calitate, Sadoveanu 
cucerind în fond prin strivitoa
rea lui monotonie.

VICTOR ATANASIU
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ÎNVINGEREA DIFICULTĂȚILOR PROVOCATE DE VISCOL!

Ore fierbinți în „campania albă“
• București

Un nou val da ninsoare, vis
colită puternic, a creat unele 
dificultăți în desfășurarea, rea
dusă aproape de normal, a acti
vității în Capitală. Au fost blo
cate „porțile“ orașului, unele 
artere importante de circulație 
(Bulevardul Ion Șulea, Liviu 
Rebreanu Drumul Taberei, 
Pantelimon, Cățelu, Pipera, Mi- 
hai Bravu și altele). Unele tre
nuri au ajuns cu întîrziere ceea 
ce a provocat absența de la 
program a unui număr mai 
mare de muncitori decît în zile
le precedente. Au fost și unele 
dificultăți în activitatea de a- 
provizionare tehnico-materială 
a întreprinderilor cu combus
tibil și alimente a populației. Cu 
toate astea, sectoarele respecti
ve nu au avut de suferit. Inter
venția agregatelor și a cetățeni
lor împotriva efectelor înzăpe- 
zirii nu a cunoscut întrerupere, 
în ciuda zăpezii abundente (ieri 
la ora 8,00 grosimea stratului a 
atins 68 cm.) și a viscolului in
tens care a împiedicat serios vi
zibilitatea, pe Calea Moșilor, ca 
să dăm numai un exemplu, a- 
gregatele au funcționat toată 
noaptea, în condiții bune, lucră
torii care le deservesc rămînînd 
să. lucreze de la șapte seara 
pină la șapte dimineața. Un a- 
jutor bine venit, pentru care 
cuvintele de laudă sînt de pri
sos. l-au oferit și tinerii mili
tari care au acționat în această 
zonă. S-a reușit, astfel, descon
gestionarea acestei artere, fără 
ca să fie întreruptă circulația 
nici un moment — așa cum se 
prevăzuse inițial. Aceleași ar
gumente, de dăruire și conștiin
ciozitate, ne-au fost oferite în 
toate sectoarele Capitalei. Fie 
că a fost vorba de brigăzile de 
tineret din sectorul I, sau de 
tinerii muncitori, șoferi și bul- 
dozeriști care au acționat pe 
strada Popa Nan, redînd-o în 
întregime circulației, de studen
ții care au avut front de lucru 
în mai multe puncte de pe raza 
sectorului VI, de echipele de 
întreținere de la I.S.B., depa
natori sau alimentatori cu com
bustibil a agregatelor, toți au 
făcut front comun pentru ame
liorarea acestei situații, înfrun- 
tînd vîntul, frigul și umezeala. 
Cu aceeași rîvriă' s-a lucrat ieri 
și pe Bulevardul Ion Șulea, 
unde, din cauza viscolului, în
treaga circulație a fost blocată, 
pe soseaua Cățelu, Pantelimon, 
între „Doi cocoși" și Bulevardul 
Mogoșoaia, Jilava, Popești-Leor- 
deni și altele. Fără îndoială, e- 
fectele acestei acțiuni ar fi fost 
mai bune dacă s-ar fi intervenit 
prompt la executarea unoi re
parații la utilaje, la folosirea 
altora aflate în patrimoniul di
verselor întreprinderi, dacă 
s-ar fi făcut o repartizare mai 
judicioasă și operativă a lor in 
funcție de priorități.

Prognoza meteorologică indi
că încă 48 de ore de precipi
tații, din care circa 24 de viscol. 
Motiv pentru adoptarea unor 
noi măsuri în vederea regle
mentării situației. Ele se refe
ră la necesitatea rezolvării unor 
probleme de prim ordin. Apro
vizionarea. populației cu carne, 
preparate din carne, pîine, car
tofi, lapte, butelii de aragaz, 
combustibil pentru locuințe etc. 
va fi făcută în condiții mai 
bune. S-a dispus o1 distribuire 
rațională a acestor produse pe 
teritoriul Capitalei, fără ca 
populația să ducă lipsă. Centre
le de pîine legume și fructe, 
unde nu se poate intra încă, 
vor fi suplinite de cele din ime
diata apropiere care vor fi, din 
acest motiv, aprovizionate cu 
cantități suplimentare. Graba 
unor cetățeni de a cumpăra cu 
toptanul nu are nici un temei. 
O informare operativă între 
factorii responsabili va avea în 
atenție nu numai acest obiectiv, 
ci și aprovizionarea întreprin
derilor cu materii prime și ma
teriale, asigurarea transportului 
în comun (Au fost adoptate u- 
nele măsuri excepționale în a- 
cest sens). Pentru siguranța mai 
deplină a salariaților navetiști, 
care ar risca o înzăpezire în 
drum spre casă, cît și pentru 
acoperirea unor necesități ale 
producției pe care cei mai mulți 
din această categorie le-au înv 
țeles din primul moment, s-a 
dispus o mai bună aprovizio
nare a cantinelor-restaurant.

Problema esențială, cea mai 
complexă, rămînînd degajarea 
gheței și zăpezii pe partea caro
sabilă, cere punerea în funcțiu
ne a întregului parc al I.S.B., al 
Centralei de Construcții al 
I.M.A., suplimentarea echipelor 
de depanare și reparații, solici
tarea unei mai mari forțe uma
ne. Toți salariații din instituții, 
în special personalul T.A.. ele-

Măsuri ale Ministerului Sănătății
La apelul Ministerului Sănă

tății, cadrele medicale de pe 
întreg cuprinsul patriei spriji
nă îndeaproape eforturile oa
menilor muncii îndreptate în 
direcția înlăturării neajunsuri
lor cauzate de viscolul survenit 
în ultimele zile. Pentru a pu
tea să răspundă prompt și în 
orice moment cerințelor, direc
țiile sanitare județene și Di
recția municipiului București 
vor asigura permanențe la se
diile lor dirijînd astfel operativ 
acțiunile sanitare care reclamă 
urgență și transmițînd neîntîr- 
ziat, unităților sanitare, dispozi
țiile Ministerului Sănătății. Tot
odată, se organizează echipe 
medico-sanitare dotate cu tru
se de urgență care vor acționa 
pe teritoriile izolate. în vede
rea depistării bolnavilor și a- 
cordării primului ajutor. La a

vii din clasele mari, studenții și 
mai ales tinerii locatari din car
tiere, într-un cuvînt toți cetățe
nii Capitalei, sînt chemați să 
răspundă cu efort suplimentar 
în această mare „campanie 
albă“. Este o datorie civică a 
fiecăruia și nu o obligație de 
serviciu care revine exclusiv 
întreprinderilor de resort.

Așa cum au dovedit pînă In 
prezent, bucureștenii nu lasă 
nici un dubiu cu privire la dra
gostea pentru orașul lor.

V. RAVESCU

• Ilfov
In cursul zilei de ieri au par

ticipat la acțiunile de deszăpe
zire peste 25 500 de tineri din 
toate localitățile județului. S-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
furajării animalelor, a deblocă
rii căilor de acces spre depozi
tele de furaje, asigurarea apro
vizionării normale a populației. 
In zilele următoare acțiunile se 
vor intensifica. Sînt în curs mă
suri ample pentru mutarea ani
malelor din locurile nesigure 
pentru a preîntîmpina pagube 
în eventualitatea unor inun
dații. In cadrul întreprinderii de 
transporturi auto tinerii s-au 
evidențiat în mod deosebit la 
repunerea în funcțiune a par
cului de autobuze, la scoaterea 
din zonele înzăpezite ale jude
țului a autobuzelor surprinse de 
viscol pe șosele.

• Dîmbovița
La Tirgoviște peste 5 000 de 

tineri au participat la deszăpe
zirea străzilor, a locurilor de 
acces în întreprinderi și insti
tuții, la desfundarea canalelor 
de scurgere a apei. In orașul 
Titu peste 1 000 de tineri au fost 
prezenți la deszăpezirea stră
zilor și cartierelor. Circa 2 500 
de tineri din orașele Titu și 
Găești au lucrat intens pentru 
înlăturarea zăpezii de pe șo
seaua națională București—Pi
tești. în toate comunele jude
țului Dîmbovița au avut loc ac
țiuni energice pentru înlătura
rea zăpezii și a urmărilor a- 
cesteia. Un volum de muncă 
deosebit au depus, alături de 
ceilalți cetățeni, tinerii ute- 
ciști din comunele : Răcarl, 
Conțești, Poiana, Lungulețu, 
Mătăsaru, Odobești, Bilciurești, 
Băleni și altele.

• Teleorman
în județ, la acțiunile de des

zăpezire, sînt antrenați 12.300 
de tineri elevi, muncitori și coo
peratori.

Tinerii din Roșiori au parti
cipat la deszăpezirea gării Ro
șiorii de Vede și a Depoului 
C.F.R., asigurînd astfel circula
ția normală pe. traficul fero
viar.

La Schela de extracție Vide
le, 300 de tineri din orașul Vi
dele — de la Liceul industrial 
și de la schelă — au intervenit 
prompt la dislocarea zăpezii de 
la sonde și la rezolvarea ava
riilor survenite, repunîndu-le 
în funcțiune într-un timp re
cord.

In comuna Orbească peste 200 
de tineri au participat la des
zăpezirea sectoarelor zootehni
ce și a punctelor furajere, asi
gurînd hrana animalelor. In 
comuna Furculești peste 150 de 
tineri din cele două coopera
tive agricole de producție au 
participat la eliberarea de ză
padă a bazei furajere, aflată la 
mare distanță de grajduri și la 
transportul furajelor. La Drăgă- 
nești Vlașca — 400 de tineri
lucrează ia deszăpezirea Com
binatului avicol și a traseului 
pînă la comuna Moșteni, la șo
seaua națională și pe drumul 
spre comuna Bujoreni.

• Constanța
In zonele Ostrov—Băneasa— 

Oltlna și Hît'șova—Horia—Sa- 
raiu, au fost mobilizate toate 
forțele pentru degajarea dru
murilor principale și interioare 
către obiectivele economice, 
punctele zootehnice și parcuri
le de furaje. In zonele Gîrli- 
ciu—Ciobanu și Rahova—Co- 
chirleni, a fost organizat un 
Șantier al tineretului, cu parti
ciparea unui număr de 2 000 de 
tineri, care lucrează permanent 
cu motopompele pentru dese
carea terenurilor agricole, pen
tru diminuarea umidității exce
sive datorate ploilor abundente 
și a apelor freatice ieșite la su
prafață în ultimele zile.

ceste acțiuni au datoria să par
ticipe întregul activ al Crucii 
Roșii, precum și grupele sani
tare.

Farmaciile trebuie să asigure 
ziua și noaptea aproviziona
rea corespunzătoare cu medica
mente în raport cu situațiile 
ivite.

Ministerul de resort a dispus 
să se ia măsuri pentru suprave
gherea medicală activă a unor 
bolnavi aflați în evidență spe
cială, nedeplasabill, precum și 
a copiilor și gravidelor. Se vor 
întări echipele de gardă în u- 
nitățile sanitare și în secții pen
tru prevenirea accidentelor la 
naștere, gravidele fiind spita
lizate la apariția primelor sem
ne ale travaliului, asigurîndu- 
li-se condiții de naștere în toa
te unitățile sanitare. Spitalele, 
policlinicile, casele de naștere 
r

Rînduri despre 
eroii acestor zile

I 
I
It
\
\ 
\
\

I
I
I

*
I
I 
I

i

*
5*

„Campania albă“ 
iși are, firește, eroii 
săi. Să-i cunoaștem 
pe cițiva dintre ei.

• Pe Șoseaua Giu- 
lești troienele muș
cate de lamele plu
gurilor s-au dat do
cile la o parte din 
calea mijloacelor de 
transport în comun.

Tractorul condus 
de tînărul Ion Mun
teanu își continuă 
cursele intr-un ritm 
susținut. Băiatul e 
calm, destins, de 
parcă ar efectua o 
cursă obișnuită, de 
rutină. 11 opresc 
pentru o clipă și a- 
flu că de fapt ziua 
de muncă a lui Ion 
Munteanu a Înce
put... cu o seară în 
urmă.

Ion Munteanu — 
și asemenea lui nu
meroși alți colegi de 
breaslă, — efectua 
cursă după cursă, 
indepărtind nămeții 
din zona autogării 
Militari. Aceasta în
tre orele 18—6. După 
aceea, firesc, a în
ceput o nouă zi de 
muncă. Cînd l-am 
intilnit se afla la ju
mătatea acestei zile 
(de fapt a acestor 
zile) și, repet, con
ducea calm, destins, 
de parcă s-ar fi a- 
flat intr-o cursă o- 
bișnuită. Nu știu 
dacă rinduriie de 
față îi vor cădea 
sub ochi, dar dacă 
intîmplător, cineva, 
de la S.M.A. Cioro- 
girla, unde lucrează 
de obicei Ion Mun
teanu, le va citi to
tuși, vreau să afle 
că ei, cei de acasă 
pot conta pe Ion 
Munteanu.
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• Brăila
La Șantierul Naval au fost 

mobilizați 400 de tineri elevi 
de la Școala profesională pen
tru descongestionarea șoselei 
Brăila—Viziru. La Combinatul 
de celuloză și hîrtie și la Com
binatul de fibre artificiale, 800 
de tineri au muncit la disloca
rea șoselei pe o porțiune de 4—5 
km. și repunerea în circuitul 
normal a tramvaielor care fac 
legătura cu cele 2 combinate a- 
flate la o distanță de cca. 11 
km. de oraș. Pe șoseaua Galați, 
pe o distanță de 4 kilometri, 
lucrează alături de muncitori, 
tinerii elevi ai Școlii profesio
nale a Uzinei „Progresul“. Pe 
șoseaua spre Focșani sînt mobi
lizați 150 de tineri de la Uzina 
Laminorul și 300 de elevi ai 
școlilor din orașul Brăila.

In municipiul Brăila sînt mo
bilizați cca. 7 000 de elevi și 
tineri care acționează la dislo
carea arterelor principale ale 
orașului. De cînd a început 
viscolul și pînă acum nu s-a 
putut asigura optim transportul 
tuturor muncitorilor celor două 
mari combinate. Majoritatea 
muncitorilor au rămas în com
binate și și-au continuat acti
vitatea productivă. De două 
zile, fără odihnă, au asigurat 
procesul tehnologic al produc
ției, aprovizionarea locurilor de 
muncă cu materialele necesare.

și toate celelalte unități sani
tare vor dispune în permanență 
de un stoc suplimentar de me
dicamente, antibiotice, sînge, 
substituienți de plasmă, alimen
te dietetice pentru copii, lapte 
praf.

Pentru prevenirea apariției 
unor boli transmisibile și în 
special a toximfecțiilor alimen
tare se va efectua un control 
riguros asupra condițiilor de 
igienă și asupra alimentelor și 
a apei.

O atenție sporită se va acor
da folosirii raționale a mijloa
celor de transport cu dublă 
tracțiune pentru ca personalul 
medical să poată acorda asis
tență de urgență și pentru ca 
aprovizionarea cu medicamen
te, materiale sanitare și ali
mente să se desfășoare în con
diții cît mai bune.

• Un centru obiș
nuit de pîine, aflat 
în apropierea inter
secției B-dul Repu
blicii cu Calea Mo
șilor. De la primele 
ore ale dimineții 
cumpărătorii au gă
sit aici — ca pretu
tindeni de altfel — 
plinea rumenă, aro
mitoare. abia ieșită 
de sub sărutarea fo
cului. Este unul din 
centrele pe care le 
aprovizionează ma
șina 21 B 9777 con
dusă de șoferul Ion 
D. Zamfir și deservi
tă de distribuitorul 
Petre Mașolea. De 
la 5 dimineața pînă 
în faptul serii mași
na lui Zamfir efec
tuează curse regu
late pe un itinerar 
ce cuprinde 8 cen
tre. Un itinerar re
petat o dată, de 
două ori, de ori de 
cîte ori este nevoie.

• La rampa de 
descărcare a zăpezii 
de Ia Podul Șerban 
Vodă este un du-te 
vino susținut. Bas
culante încărcate cu 
nămeți vin și plea
că în fiecare clipă, 
într-un iureș necon
tenit. Cam 1 500 de 
curse pe zi. Gerul 
înțeapă palmele, îm
bujorează chipurile. 
O dificultate de mo
ment — nivelul mai 
ridicat al bordurii 
podului — este bi
ruită deindată prin 
eforturile tîmplari- 
lor Uie Păiuș și 
Gheorghe Posteucă. 
Ei amenajează în
tr-un timp record o 
punte de scinduri 
peste care mașinile 
pot trece ușor. Cum

se întîmplă chiar a- 
cum. Iată, o mane
vră executată cu 
precizie și zăpada 
este basculată în 
Dîmbovița. Este cea 
de a noua cursă a 
șoferului Constantin 
Ciurea, de Ia între
prinderea Electro- 
montaj București. Și 
este de-abia ora 12. 
Ieri a lucrat la Fi
laret pînă la căde
rea nopții.

Din reportajul nos
tru lipsește, din pă
cate, o categorie 
profesională mult 
solicitată in aceste 
zile — depanatorii. 
De citeva ori in

Buletin meteorologic
După cum informează Insti

tutului Meteorologic in cursul 
zilei de miercuri au căzut preci
pitații intermitente în sudul și 
estul țării și cu caracter local 
în nord-vest. Ele au fost sub 
formă de ninsoare în Moldova 
și Oltenia și mai ales sub formă 
de ploaie în Dobrogea. După- 
amiază, în Muntenia și Banat 
precipitațiile s-au transformat 
pe alocuri în ploaie și lapoviță. 
Spre seară, în multe localități 
din centrul Moldovei si jumăta
tea de răsărit a Munteniei pre
cipitațiile au incetat.

In județele Tulcea, Galați, Il
fov și Vaslui s-a semnalat, izo
lat, polei.

Vintul a slăbit in intensitate 
în vestul Munteniei, dar a con
tinuat să sufle tare in regiunile 
din estul țârii, viscolind zăpada 
în centrul și sudul Moldovei, 
precum și in Bărăgan.

La ora 14,00, cele mai ridicate 
temperaturi, de plus 5 grade

Din partea Inspectoratului 
general al miliției

Datorită ninsorilor abun
dente și viscolului, care au 
creat condiții deosebit de di
ficile pentru circulația rutie
ră în unele județe. Inspecto
ratul general al miliției co
munică, în temeiul prevede-

DE LA INSPECTORATUL 
ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI
Potrivit informațiilor 

furnizate de Inspectoratul 
școlar al municipiului 
București, cursurile claselor 
I—IV ale școlilor generale 
din Capitală se amină in 
continuare din cauza con
dițiilor meteorologice ne
favorabile, pină Ia noi dis
poziții.

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
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cursul raidului e- 
fectuat ieri in Capi
tală, drumurile ni 
s-au apropiat, dar 
nu s-au intersectat 
niciodată. Pretutin
deni am auzit doar 
replici de genul : 
„Da, au trecut adi
neauri băieții de la 
I.T.B., sau de la 
I.C.A.B., sau de la 
I.D.E.B. Acum totul 
este în ordine".

Lor și altora ca 
ei, eroilor anonimi 
ai acestor zile, re
porterul le închină 
rîndurile de față.

DORU MOTOC
Foto: ST. WEISS

* I

s-au înregistrat în vestul țării 
— la Timișoara, Secuieni și Sa- 
tu-Mare, iar cele mal scăzute 
de minus 4 grade în Moldova — 
la Tulnici. La București, la a- 
miază a fost zero grade.

Joi, 15 martie, vor continua să 
cadă ninsori în sudul și estul 
țării, iar în celelalte regiuni 
ele vor avea un caracter local. 
In Banat, Dobrogea, Bărăgan 
și sudul Moldovei se vor sem
nala ninsori, lapoviță și ploaie, 
cu depuneri de polei. Vîntul va 
mai prezenta intensificări, vis
colind zăpada în Moldova, Do
brogea și estul Munteniei.

In cursul zilei, atît precipita
țiile cit și vintul vor slăbi în 
intensitate. Temperaturile ma
xime vor oscila între minus 3 
și plus 7 grade.

La București va ninge slab, 
iar vîntul va continua să scadă 
în intensitate. Temperatura ma
ximă va urca pină la plus 3—4 
grade.

rilor legale, că este cu desă- 
virșire interzisă circulația pe 
arterele rutiere din munici
piul București și din celelalte 
localități afectate de zăpadă, 
a autoturismelor proprietate 
personală.

Totodată, se interzice ieși
rea din incinta garajelor, co
loanelor șantierelor și celor
lalte unități socialiste a auto
vehiculelor aparținind acestor 
unități. Sînt exceptate de la 
această restricție mijloacele 
de transport în comun, auto
vehiculele de intervenție, au
tovehiculele cu dublă tracțiu
ne, precum și cele care efec
tuează transporturi strict ne
cesare pentru aprovizionarea 
întreprinderilor și populației.

Conducătorii autovehicule
lor surprinse pe arterele în
zăpezite sint obligați să ia 
toate măsurile necesare pen
tru a asigura descongestiona
rea circulației și activitatea 
utilajelor de deszăpezire.

• Vrancea
In municipiul Focșani, în o- 

rașele și comunele județului 
sînt mobilizați aproape 10 mii 
de tineri muncitori, salariați, 
elevi, cooperatori, pentru des
zăpezirea căilor de acces, asi
gurarea cu furaje a vitelor din 
sectorul zootehnic, pentru fa
cilitarea transportului in con
diții optime și la timp a lapte
lui către I.C.I.L. Focșani. Se 
lucrează fără preget la redarea 
circulației drumurilor comuna
le și naționale, a drumurilor și 
gurilor de exploatare forestieră 
unde se mai află încă mașini 
încărcate cu bușteni și imobili
zate de zăpadă. O atenție deo
sebită a fost acordată asigură
rii tuturor condițiilor pentru a- 
provizionarea normală a maga
zinelor alimentare din orașe și 
localități rurale.

• Dolj
Ieri, la ora 8 dimineața, 20.000 

de elevi din toate școlile mu
nicipiului Craiova, au fost con- 
stituiți pe formațiuni și repar
tizați pe străzi, la curățirea . ză
pezii.

Comitetele U.T.C. din între
prinderile craiovene au mobili
zat circa 7 000 de tineri din uni
tățile economice care acționea
ză la eliberarea căilor de acces 
interioare și din perimetrul 
exterior al întreprinderilor. L» 
digul din zona Podari a Jiului 
se lucrează deja pentru a pre
întîmpina orice pericol de inun
dații.

Grupaj realizat de
VERA ENDERJEVSCHI 
și AL. DOBRE

cu sprijinul subredacțHlor ju
dețene.

Ostașii 
își fac datoria
Ministerul Apărării Națio

nale a luat măsuri operative 
de dislocare, în raport de 
urgență, a unor efective mi
litare și a mijloacelor nece
sare pentru degajarea tria
jelor, gărilor și căilor ferate 
și a arterelor principale de 
circulație rutieră. Potrivit 
unui plan, pus de acord cu 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, au fost 
constituite detașamente de 
militari înzestrate cu auto- 
șenilete de mare putere, bul
dozere, autocamioane etc., 
care s-au deplasat în locuri 
greu încercate de viscol și 
căderi de zăpadă.

Pretutindeni, însuflețiți de 
dorința de a îndeplini inte
gral și Ia un înalt nivel ca
litativ sarcinile Încredințate 
de comandantul suprem 
al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
militarii noștri răspund 
prompt, făcîndu-și cu abne
gație patriotică datoria.

(Agerpres)

SITUATA CIRCULAȚIEI
• RUTIERĂ

Datorită înrăutățirii din 
nou a vremii — viscol pu
ternic și ninsori abundente
— in sudul Olteniei, Munte
nia, Dobrogea, Moldova și 
estul Transilvaniei, Ministe
rul Transporturilor și Tele
comunicațiilor comunică 
suspendarea circulației pen
tru toate categoriile de au
tovehicule pe 22 de șosele 
naționale.

Spre sfîrșitui zilei au fost 
redeschise sectoarele Bucu
rești — Snagov — Ploiești, 
Caracal — Corabia, Craiova
— Bechet, Caracal — Gănea- 
sa și Balș — Găneasa.

în cursul dimineții de 
miercuri, traficul rutier a 
fost închis pe autostrada 
București — Pitești (km 10— 
60), precum și pe următoa
rele sectoare ale drumuri
lor î București — Buftea — 
Ploiești (km 12—59), Albești
— Urziceni (km 4—43), 
București — Urziceni. — Bu
zău (km 57—68), Urziceni — 
Slobozia — Giurgeni (km 5— 
17 și 90—112), București — 
Lehliu (km 30—58), Bucu
rești — Oltenița (km 7—66), 
București — Giurgiu (km 
24—55), Giurgiu — Ghimpați 
(km 0—39). Giurgiu — Zim- 
nicea (km 13—14 și 33—60), 
Tg. Secuiesc — Oituz (km 
76—80), Slobozia — Călărași 
(km 91—127), Rm. Sărat — 
Brăila (km 0—30), Măcin — 
Isaccea (km 99—120), Olte
nița — Dala (km 20—64), A- 
lexandria — Zimnicea (km 
0—45), Zimnicea — Tr. Mă
gurele (km 0—50), Alexan
dria — Tr. Măgurele (km 0— 
51). Ghimpați — Găești (km 
20—47). București — Chitila
— Piteșt' (km 15—38). Rm. 
Sărat — Focșani — Tișița 
(km 150—230), Tișița — Te

Lucrătorii
din agricultură 

răspund: prezent
Lucrătorii stațiunilor de me

canizare a agriculturii partici
pă cu toate forțele, zi și noap
te, la deblocarea căilor de ac
ces spre fermele zootehnice ale 
unităților agricole cooperatiste, 
a drumurilor dintre depozitele 
de furaje și adăposturile de a- 
nimale. Ei sînt alături de țăranii 
cooperatori, luînd parte la toa
te lucrările care se impun pen
tru înlăturarea urmărilor vis
colului. Totodată, mecanicii și 
electricienii asigură funcționa
rea instalațiilor pentru alimen
tarea cu apă a animalelor, pre
cum și a celor de încălzire a 
adăposturiloi. *

Măsuri speciale au fost luate 
și în unitățile Departamentului 
de îmbunătățiri funciare. Pe 
toate șantierele, inginerii, teh
nicienii și toți muncitorii ră- 
min la lucru. In pofida visco
lului care bîntuie încă prin 
unele zone, ei lucrează la des
zăpezirea drumurilor de acces, 
către depozitele de materiale și 
carburanți, precum și spre sta
țiile de cale ferată în vederea 
aprovizionării permanente cu 
materiale.

Alimentarea cu 

se desfășoară in
în vederea alimentării conti

nue cu energie electrică a tutu
ror consumatorilor industriali 
și casniei. repunerii rapide în 
stare de funcționare a instalați
ilor care au avut de suferit de 
pe urma viscolului, ministerul 
de resort, a organizat echipe 
speciale, cupfinzind circa 1 400 
de electricieni cu o bogată expe
riență în intervenții. Ei au la 
dispoziție 87 autocamioane cu 
dublă tracțiune, 35 de tractoare, 
6 autoșenilete, sculele și mate
rialele necesare.

In cursul după-amiezii de 
miercuri, toate centralele termo 
și hidroelectrice funcționau la 
parametrii prevăzuți și furnizau 
sistemului național cantitatea 
de energie electrică necesară. Se 
afla sub tensiune întreaga rețea

Aprovizionarea Capitalei 
cu lemne de foc și cărbuni 

este asigurată
După cum informează Direc

ția Comercială a Municipiului 
București, aprovizionarea Capi
talei cu lemne de foc și cărbu
ne este bine asigurată. In de
pozite se află in prezent un 
stoc de lemne și cărbuni pentru 
satisfacerea necesarului popu
lației pe următoarele trei luni, 
în cursul zilei de miercuri, eu 
sprijinul cetățenilor, au fost de
blocate căile de acces către 
toate depozitele și sînt asigu
rate mijloacele de transport ne

cuci (km 1—6) și Tecuci — 
Șendreni.

Echipajele care deservesc 
utilajele speciale ale unită
ților teritoriale din cadrul 
Direcției generale a drumu
rilor lucrează fără întreru
pere in schimburi pentru re
deschiderea cit mai grabnică 
a acestor trasee.

• FEROVIARĂ
Mii de ceferiști, alți oa

meni ai muncii, cu sprijinul 
ostașilor armatei noastre, au 
lucrat în cursul după-amiezii 
de miercuri la înlăturarea 
cantităților mari de zăpadă 
care au blocat parțial depou
rile, triajele, stațiile și com
plexele feroviare aparținind 
Direcțiiloi regionale C.F.R. 
București, Craiova, Galați și 
Constanța. Numai în Gara 
de Nord, stațiile Obor, Bă
neasa și Piogresul — din 
zona Capitalei, precum și în 
cele din municipiile Ploiești 
și Craiova. de pildă, la a- 
ceastă acțiune patriotică și-au 
adus contribuția, alături de 
lucrătorii căilor ferate și 
populație — peste 5 000 de 
militari. Exemple asemănă
toare au fost consemnate în 
stațiile Roșiori de Vede, Ca
racal, Piatra Olt, Pitești, Mă- 
rășești, Adjud, Bărboși, Ga
lați și Tecuci.

Potrivit datelor primite de 
la Departamentul Căilor Fe
rate, datorită eforturilor de
puse în tot cursul după-amie
zii, circulația trenurilor de 
călători și mărfuri a fost men
ținută în trafic redus pe în
treg teritoriul țării. întrucît

Pe șantiere au fost organiza
te echipe speciale pentru apro
vizionarea cu alimente și car
buranți, astfel ca activitatea să 
se desfășoare normal. în același 
timp, muncitorii care nu pot e- 
xecuta momentan unele lucrări, 
acționează cu buldozerele și au- 
toscreperele la deszăpezirea șo
selelor naționale și a altor căi 
de acces

Ținînd seama că în Munte
nia și Moldova, ca și în zona de 
munte, stratul de zăpadă este 
gros și foarte umed, puțind să 
se topească rapid, după even
tuale ploi. Comisia centrală de 
apărare împotriva inundațiilor 
a avertizat comisiile și coman
damentele județelor din sudul 
și estul țării să ia măsurile care 
se impun într-o asemenea situa
ție. Acesțe măsuri au în vedere 
strămutarea bunurilor din zo
nele inundabile, asigurarea 
scurgerii normale a apelor, pre
gătirea pentru intervenție rapi
dă acolo unde apele stagnează, 
precum și menținerea liberă a 
rigolelor, șanțurilor și canalu- 
rllor de desecare.

energie electrică 

bune condițiuni 
de magistrale de 400-220-110 
K.V. S-au semnalat doar două 
avarii pe traseul unor linii de 
110 K.V. Din cele 120 de linii lo
cale de medie tensiune, afectate, 
datorită măsurilor prompte lua
te au fost repuse în total în ex
ploatare 95 linii, 22 parțial, alte 
3 aflindu-se in curs de remedi
ere. ★

Hărnicia și eroismul cu care 
lucrează elctricienii, sprijinul 
organelor locale, al colectivelor 
unor întreprinderi și al milita
rilor fac să fie asigurată alimen
tarea cu energie electrică în 
bune condițiuni a unităților in
dustriale și a celorlalți consu
matori din întreaga țară.

cesare. In diferite cartiere ale 
orașului s-au organizat 53 de 
centre volante pentru desface
rea cărbunilor.

în vederea unei bune aprovi
zionări cu butelii de aragaz. în 
afara centrelor permanente, au 
fost înființate, pentru această 
perioadă, 37 de puncte de des
facere. De asemenea, în stații 
s-a organizat mai bine activi
tatea incit să se poată încărca 
in mod operativ buteliile cu 
gaze lichefiate.

condițiile existente nu permit 
desfășurarea traficului nor
mal, au fost anulate 78 de 
accelerate și personale care 
circulau între București și 
Sibiu, Constanța, Mangalia, 
Craiova, Timișoara, Pitești, 
Piatra Olt, Cluj, Găiești, Ga
lați, Drobeta-Tr. Severin, A- 
rad, Zimnicea, Bacău, Adjud, 
Călărași, Suceava și Iași.

Trenurile rămase în circu
lație au înregistrat întîrzieri 
.față de grafic.

• AERIANĂ
întreprinderea de trans

porturi aeriene române 
T.A.R.O.M. anunță că, din 
cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile, în ziua de 14 
martie au fost suspendate 
toate cursele interne și ex
terne.

• FLUVIALĂ
Datorită condițiilor atmos

ferice nefavorabile, Coman
damentul marinei civile „Na- 
vrom" a suspendat, cu înce
pere de la 14 martie, cursa 
fluvială de pasageri pe sec
torul Călărași — Ostrov. Pe 
mai multe trasee, printre care 
cele din Delta Dunării, pre
cum și spre porturile Tulcea 
Galați, Brăila, Hîrșova, Dro- 
beta-Turnu Severin, Orșova 
și Moldova Veche, unele nave 
de călători circulă anevoios, 
sosind în porturile de desti
nație cu întîrzieri, față de o- 
rarul existent.

(Agerpres)



de peste hotare evenimente prezentate 

de comentatorii noștri

O nouă întrunire 
a grupului de lucru

de la
Sub președinția reprezentan

tului Bulgariei, miercuri a avut 
loc la Dipoli o nouă întrunire 
a grupului de lucru al consul
tărilor multilaterale, însărcinat 
să elaboreze ordinea de zi a con
ferinței general-europene. A- 
Kîndu-se, in continuare, pe exa
minarea propunerilor avansate 
de diferite delegații cu privire 
la primul capitol al agendei — 
securitatea pe continentul nos
tru — dezbaterile au relevat e- 
xistența unei legături cu carac
ter organic între procesul de e- 
dificare a securității si măsurile 
de natură să ducă la sporirea 
încrederii și stabilității in rela
țiile dintre statele europene. Cu 
acest prilej, s-a constatat că be
neficiază de o largă audiență

Ravagiile iernii în Europa
Ninsori deosebit de abunden

te, însoțite, în unele locuri, de 
furtuni puternice, s-au abătut 
asupra Bulgariei, îngreunînd 
considerabil transporturile pe 
numeroase căi de comunicație 
ale țării. Deosebit de mare este 
cantitatea de zăpadă căzută în 
regiunile de nord și nord-est 
ale Bulgariei, în regiunile Ple- 
ven, Silistra și în alte zone, un
de drumurile sînt complet im
practicabile. In munții Bila, 
Pirin și Stara-Planina, precum 
și pe masivul Vitoșa, din ime
diata vecinătate a capitalei bul
gare, zăpada atinge, în unele 
locuri, grosimea de 2 metri, in
formează agenția B.T.A.★

Fenomene puțin obișnuite în 
această lună a anului — zăpadă 
și viscole — au cuprins mai 
ales zonele de Est și Sud ale 
Iugoslaviei. Din aceste regiuni 
se anunță înzăpezirea drumuri
lor, mai ales pe ruta Belgrad- 
Niș și toate căile de comunica
ție din estul Serbiei și Mace
donia.

In celelalte regiuni precipita
țiile au fosț mai ales sub formă 
de „lapoviță și ploaie. In bazinul 
Dunării și Moravei a suflat 
„Koșava“ (denumirea unui vînt 
de iarnă similar cu Crivățul de 
lă noi), care in sudul Banatului 
sirbesc și la Belgrad a atins o 
viteză de 70 km pe oră. In ba
zinul Timocului, marți, s-a a- 
bătut un viscol puternic, care 
numai, într-o oră a înzăpezit 
toate drumurile Ca urmare, cir
culația a fost complet paralizată.

Goana după petrol
• Bătălia pentru „aurul negru" din Marea Nordului
• Concurența iși arată colții •> Dileme britanice

O substanțială descoperire de petrol in sectorul britanic al Mă
rii Nordului.,. Autorul este O.O.C. (Consorțiul occidental de petrol) 
de paternitate americană care a găsit ia 2 500 metri două surse 
de calitate cu o producție de 3 629 și, respectiv, 5 219 barili de 
petrol pe zi. Se apreciază că zona este de aproximativ 25 km2, 
situată intre cîmpurile petroliere ale altor corporații : British Pe
troleum și Mobil Texas Eastern, în nord-estul Insulelor Orkney. 
Imediat după anunțarea descoperirii, prețul acțiunilor s-a ridicat 
pe Wall Street și la London Stock.

I
nteresul pentru ex
ploatarea petrolu
lui din Marea Nor
dului este mai 
vechi, dar lipsa 
unei tehnologii a- 

decvate i-a împiedicat pe inves
titori să-și realizeze visul. Mai 
tîrziu, crearea cîtorva proiecte 
îndrăznețe a făcut posibilă son
darea subsolului marin. In pre
zent, asistăm la un adevărat 
„boom" al afacerilor în acest 
sector. Se proiectează macarale 
uriașe flotante. Cinci firme bri
tanice și două norvegiene con
struiesc platforme de produc
ție din beton și nu din oțel cos
tisitor ca pînă acum, mai re
zistente la condițiile atmosferi
ce, mai ieftine cu un milion de 
lire, și mai ușor de asamblat (în 
15 luni în loc de 2 ani). O ast
fel de platformă poate avea 135 
metri înălțime. 100 metri diame
tru și o greutate de 250 de mii 
tone. Ea este proiectată în așa
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STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Central (orele 10; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,30).

TINERII : rulează la Doina (o- 
rele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20).

ALFRED CEL MARE ; rulează 
la Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAN : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15;
13 30: 16: 18,15; 20,30).

ORGANIZAȚIA ; rulează la Sca
la (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21), București (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
8,45; 11: 13.15; 15,30; 18; 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

CLOVNII : rulează la Capitol 
(orele 9.30; 11,45: 14; 16.15; 18,30; 
20,45).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
18: 20.15), Cosmos (orele 10; 15.30; 
18: 20,30).

ADIO, ARME ! : rulează la Fe
roviar (orele 9,30, 12,45; 16; 19.30), 
Gloria (orele 9: 12,30: 16: 19,30). 
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Aurora (orele 9; 12,15; 16; 19,30).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18 în con
tinuare). La ora 20,15 Program 
de documentare.

Dipoli
ideea dezangajării militare și a 
dezarmării, a eliminării cauzelor 
generatoare de încordare — pro
blemă fundamentală pentru în-; 
făptuirea securității în Europa 
în momentul actual, cînd devi
ne tot mai evident că pacea și 
securitatea capătă, tot mai mult, 
un caracter indivizibil.

Relevîndu-se apropierea din
tre numeroase propuneri avan
sate la acest capitol, participan- 
ții au convenit asupra elaboră
rii unui document, care să o- 
fere cadru] general si baza dis
cutării ulterioare, în grupul de 
lucru, a aspectelor de ordin mi
litar ale securității europene, 
precum și asupra includerii a- 
cestora în documentul final al 
Conferinței general-europene.

Incepînd de marți seara, in 
cea mai mare parte a Ungariei, 
a nins.

zona fiind izolată total de
restul țării. ★

fel incit să conțină și rezervoa
re de înmagazinare a petrolu
lui.

Goana după petrol, interesul 
față de zăcămintele din Marea 
Nordului sînt un rezultat al ne
cesității de a diversifica resur
sele de energie ale lumii. Sta 
tisticieni occidentali apreciază 
la 65 miliarde de tone rezerve
le actuale de petrol ale lumii 
capitaliste, care ar putea fi ex
ploatate în 30 de ani. Statis
ticienii respectivi fac abstracție 
de masivii de rocă poroasă îm
bibată de petrol, conținînd a- 
proximativ 60 miliarde tone din 
prețiosul lichid, și de ansam
blul rezervelor geologice care 
ating, după unele estimări, 1,6 
bilioane tone de petrol, suficien 
te pentru 150—200 de ani. Printre 
cei mai pesimiști par comenta
torii americani, înclinați să a- 
nunțe mereu o nouă „criză" sau 
„dilemă" de energie. Se consi
deră că S.U.A. nu vor mai putea

PROGRAMUL I

NUNTA DE PIATRA : rulează la 
Popular (orele 16; 18: 20).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15). 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45). Mo
dern (orele 8,45; 11; 13.30; 16; 
18.30: 20.45).

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII î ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18; 
20.15).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la Grivita (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30), Flamura (orele 9: 
11,15: 13.30; 16: 18.15: 20.30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Viitorul (orele 15,30: 19).

DRUMUL SPRE VEST î rulează 
la Volea (orele 10: 12.30; 15,30; 18; 
20.30) Miorița (orele 10: 12,30; 15: 
17.30- 20).

ZESTREA i rulează la Munca 
(orele 15.30; 18: 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Dacia (orele 9: 
11,15- 13,30; 16: 18,15; 20,30).

GRĂSUNĂ ! rulează la Vitan (o- 
rele 16: 18: 20).

MARIA STUART : rulează la 
Bucegi (orele 15.30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Arta 
(orele 15,30: 18: 20.15).

CUPA GLORIEI : rulează la

Premierul egiptean, 
di. Aziz Sedki, l-a 
primit pe tovarășul 
Gheorghe Rădulescu

Premierul egiptean, dr. Aziz 
Sedki, a primit, miercuri, pe 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Rădulescu, 
președintele părții române în 
Comisia guvernamentală mixtă 
de cooperare economică și teh- 
nico-științifică româno-egiptea- 
nă. Au. fost abordate o serie de 
probleme de interes comun, 
privind relațiile bilaterale și 
perspectivele dezvoltării lor în 
viitor.

★

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu, a oferit, miercuri seara, un 
cocteil in cinstea lui Mohamed 
Abdallah Merzaban, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al economiei și co
merțului exterior, conducătorul 
delegației egiptene la cea de-a 
8-a sesiune a Comisiei guver
namentale mixte de cooperare 
economică și tehnico-științifică.

depăși cei 10 milioane barili pe 
zi atinși acum doi ani — un vo
lum de producție care nu izbu
tește să satisfacă sporirea con
tinuă a cererii consumatorilor: 
marile industrii moderne. Gra
ficele par să demonstreze că 
nici influxul de petrol din Prud- 
hoe Bay (Alaska) nu va fi su
ficient pentru a acoperi produc
ția de petrol în declin din sta
tele Texas și Oklahoma. S-au 
calculat și deficitele pe caro 
S.U.A. (15—20 miliarde dolari). 
Europa occidentală și Japonia 
(30—40 miliarde dolari) le voi 
înregistra în comerțul lor ex
terior, ca urmare a limitării sur
selor de energie de care ele dis
pun în prezent. Deși zăcăminte
le de cărbune ale S.U.A. sint 
foarte mari, exploatarea lor nu 
este autorizată din cauza canti
tății de sulf pe care o conțin și 
a poluării pe care o produc. 
S.U.A. sînt din ce in ce mai in
teresate să obțină concesiuni în 
Marea Nordului.

Anglia pare să fi descoperit 
peste noapte că este „o mar» 
putere petrolieră" în devenire 
Potențialul de gaz și petrol al 
apelor britanice este apreciat la 
300 milioane lire sterline, anual, 
pe o perioadă de 12 ani. Pentru 
a intra în competiția deschisă 
de americani în Marea Nordu

Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Ferentari (orele 16; 
18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30 19).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Giuleștj 
(orele 15,30: 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20.30).

LUPUL MARILOR - RĂZBUNA
REA i rulează la Rahova (orele 
15.30; 19).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Lira (orele 15.30: 18: 20.15).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL : rulează la Cotroceni (ora 
20,15).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST: 
rulează la Progresul (orele 15.45; 
18: 20,15).

EROII DE LA TELEMARK (o- 
rele 10; 12; 14), STRADA MARE 
(ora 16,30), rulează la Cinemateca 
Union.

Opera Română : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITĂ —

Hector Campora-noul 
președinte al Argentinei
Marți seara, în cadrul reuni

unii cabinetului argentinian, 
șeful statului, Alejandro La- 
nusse, a declarat că este inu
tilă organizarea unui al doilea 
tur de scrutin pentru desemna
rea președintelui și vicepreșe
dintelui statului argentinian, 
deoarece Hector Ca.mpora și, 
respectiv, Vicente Solano Li
ma, reprezentanții Frontului 
Justițialist de Eliberare, deși 
nu au întrunit majoritatea ab
solută in alegerile de la 11 
martie, sînt virtualii cîștigători

Declarația reprezentantului G-R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

Li Van Sau, reprezentant al 
delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la confe
rința desfășurată în capitala 
Franței în problema Vietnamu
lui, a relevat că, deși s-a scurs 
un interval de o lună și jumă
tate de la semnarea acordului 
de la Paris privind Vietnamul, 

lui, britanicii au început să-și 
dezvolte o tehnologie adecvată 
(macarale, platforme, instalații 
de forare la adîncimea de peste 
7 000 metri, sonde subacvatice, 
recipiente, rezervoare). Investi
torii britanici exercită presiuni 
asupra guvernului Heath în sco
pul adoptării unor legi protec- 
ționiste care să asigure 50 la 
sută control britanic asupra ori
căror operațiuni de forare în 
apele de coastă ale Angliei, să 
distribuie licențe în termeni 
mai puțin generoși, să introdu
că un sistem de taxe speciale 
care să se ridice la 55—60 la

ora 19; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Tea
trul Național «,I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20; (Sala Studio) : IADUL ȘI PA
SĂREA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTI
NA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
BUFFALO BTLL ȘI INDIENII — 
ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19,30: Teatrul Giu- 
lești : RĂZBUNAREA SUFLEURU- 
I.UI — ora 19.30; Teatrul „Ion Va- 
silescu“ : FETELE DIDINEI — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică“ (Sala Victoria) : O PO
VESTE CU CÎNTEC — ora 15; 
Teatrul ,,Ion Creangă“ : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 9,30; PINOCCHIO — ora 16: 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19,30. 

ai cursei pentru ocuparea celor 
două funcții supreme în stat — 
relevă agențiile France Presse 
și Associated Press. „Ei trebu
ie să fie considerați ca preșe
dinte ales și, respectiv, vice
președinte ales ai Republicii“ 
— a afirmat Alejandro Lanu- 
sse. Pînă la transferarea pute
rii noului guvern al Argenti
nei. la 25 mai, Alejandro La- 
nusse a solicitat cabinetului său 
să acorde întregul sprijin și 
colaborarea necesară noilor au
torități alese.

administrația saigoneză conti
nuă să efectueze operațiuni mi
litare și polițienești de anvergu
ră, în scopul de a extinde zo
nele pe care le controlează.

Administrația saigoneză — a 
arătat Li Van Sau — continuă 
reprimarea patrioților sud-viet- 
namezi care se pronunță pentru 
reconciliere și înțelegere națio
nală, încalcă libertățile demo
cratice și împiedică pe ziariști 
să participe la. conferințele de 
presă organizate de delegația 
G.R.P. al R.V.S. în Comisia 
militară mixtă cvadripartită.

ELIBERAREA LA 
HANOI A UNOR 

MILITARI AMERICANI
La Hanoi a fost eliberat un 

nou grup de militari americani. 
Grupul, format din 108 persoa
ne, a fost pus în libertate în 
prezența delegaților Comisiei 
militare mixte cvadripartite și 
Comisiei internaționale de con
trol și supraveghere.

Prințul Sufanuvong, președin
tele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian, a 
adresat prințului Suvanna Fu
ma, primul ministru al guver
nului de la Vientiane, un me
saj în problema Acordului de 
restabilire a păcii și înțelegere 
națională în Laos. In mesaj se 
cere ca prințul Suvanna Fuma 
să dea un ordin imediat forțe
lor armate ale guvernului de 
la Vientiane să respecte cu 
strictețe încetarea focului.

sută din profituri. Entuziasmul 
ministerului de finanțe britanic 
este temperat de datoriile deja 
contractate de nouă importante 
companii petroliere (1,5 miliarde 
lire sterline), fonduri pe care 
Exchequer va trebui să le re
cupereze cu răbdare. Marile 
companii supranationale itine
rante par să fi descoperit în 
sondele implantate la mari a- 
dîncimi rădăcinile unor afaceri 
foarte rentabile. Lupta pentru 
depistarea zonelor celor mai bo
gate și mai ușor de exploatat 
abia a început...

DOINA TOPOR

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 46-a. 9,30 Prietenii lui 
Așchiuță. 10,00 Telex. 10,10 Teh- 
nic-club (reluare). 10,40 Bucureș- 
țiul necunoscut. Colina Mihai 
Vodă (reluare). 11,00 Telecinema- 
teca. Ciclul Ingrid Bergman. Fasci
nație. 12,50 Telejurnal. 16,00—17,00 
Teleșcoală. 17.30 Emisiune în limba 
maghiară. 18,30 Telex. 18,40 Muzica. 
Emisiune de actualitate muzicală. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Cîntecul săptămînii : Un 
țărm de liniște. 20,05 Drumuri în 
istorie. Memoria Bobîlnei. 20,20 
Pagini de umor. Retrospectivă 
Walt Disney. 20,45 Tinerii despre 
ei înșiși. 21,15 Steaua fără nume. 
Emisiune-concurs pentru tinerii 
interpreți de muzică ușoară. 22,10 
24 de ore. Din țările socialiste. 
22,40 Aplauze pentru români.

PROGRAMUL II

17.30 Agenda. 17,40 Momente co
regrafice celebre în interpretări 
românești. 18,15 Film serial pentru 
tineret. Pierduți în spațiu. „Re
volta androizilor“ (reluare). 19,00 
Municipalitatea răspunde bucureș- 
teanului. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Concert simfonic. 
22,00 Biblioteca pentru toți.

Consiliul de Securitate 
in Panama

Consiliul de Securitate a părăsit pentru cîte- 
va zile „palatul de sticlă" de la New York spre 
a se reuni în Panama. Avioane speciale au 
transportat către capitala panameză pe diplo
mati și un important contingent de funcționari 
ai O.N.U., traducători, interpreți, tehnicieni și 
ziariști. Deplasarea aceasta nu înseamnă o 
simplă schimbare de decor.

E
ste pentru a 5-a 
oară cînd Consiliul 
de Securitate se în
trunește în afara 
sediului său tradi
țional. Londra

(1946), Paris (1948 și 1951) și A- 
ddis Abeba (1972) au găzduit a- 
cest organism al O.N.U. „Pre
miera“ africană a stimulat pe 
latino-americani. Ei concep a- 
ceastă deplasare în Panama 
drept un contact nemijlocit cu 
un continent efervescent și cu 
acuta lui tematică. Membrii 
Consiliului de Securitate vor 
putea să cunoască direct „at
mosfera“ dintr-o parte a lumii 
confruntată cu probleme com
plicate.

Ciudad de Panama și-a primit 
oaspeții cu grijă. Edificii publi
ce au fost renovate pentru a pu
tea servi intre 15—21 martie drept 
Ioc de întilnire pentru Consi
liul de Securitate. Palatul Le
gislativ a suferit reparații sub
stanțiale atît în interior cit și 
în exterior (deteriorat in cursul 
ciocnirilor din 1964 dintre ma- 
nifestanții panamezi și soldații 
nord-americani cind 22 oameni 
și-au pierdut viața). 60 de bi
rouri au fost amenajate pentru 
delegații străini. Firește, n-au 
fost uitați corespondenții de 
presă. Pentru emisiunile de ra
dio și televiziune vor putea fi 
utilizate opt studiouri.

Pe ordinea de zi este înscris 
un punct formulat astfel : „E- 
xaminarea măsurilor pentru 
menținerea și întărirea păcii și 
securității internaționale in A- 
merica Latină, în conformitate 
Cu dispozițiunile și principiile 
Cartei“. După cum informează 
FRANCE PRESSE, ambasadorul 
panamez la O.N.U., Aquilino 
Boyd, care va prezida Consiliul 
de Securitate în această, perioa
dă, a făcut cunoscută intenția 
guvernului său de a evoca situa
ția din zona Canalului Panama. 
Membrii Consiliului de Securi
tate, ca și ceilalți reprezentanți 
străini ce vor asista la lucrări, 
vor avea prilejul de a înțelege 
măi exact, direct de la sursă, 
conținutul unui litigiu cu mul
tiple repercusiuni. Croaziera pe 
capal nu va fi un simplu diver
tisment turistic. Canalul — des
pre care FRANCE PRESSE scria 
că este „veritabila vedetă a se
siunii“ — înseamnă pentru pa
namezi expresia unei injustiții 
flagrante. Ambasadorul pana
mez sublinia că participanții la 
sesiune vor putea constata că 
„zona Canalului Panama este un 
punct de tensiune internațio
nală, unde prevalează o situație 
periculoasă și potențial explo
zivă". La Ciudad de Panama, 
prin glasul ministrului de ex
terne Juan Antonio Tack, s-a 
relevat că situația perpetuată în 
zona Canalului se datorează in
terpretării unilaterale de către 
S.U.A. a prevederilor tratatului 
din 1903, fapt ce știrbește inte
resele legitime ale poporului pa
namez și drepturile sale suve
rane asupra întregului teritoriu 
național.

ÎNCHEIEREA LUCRĂ
RILOR CONGRESU
LUI UNIUNII HARȚE 
RILOR POLONEZI

La Varșovia s-au înche
iat lucrările celui de-al cin
cilea Congres al Uniunii 
harțerilor polonezi, organi
zație a copiilor. Au partici
pat delegați reprezentînd 
2 800 000 de membri. A fost 
adoptat un program care 
pune un accent deosebit pe 
educația tinerei generații 
in spiritul patriotismului și 
internaționalismului, pe 
mobilizarea la o participa
re activă în edificarea pa
triei socialiste.

Perspectivele cooperării 
dintre România și R. D. G.

In cadrul unei conferințe de presă, ministrul economiei 
externe al R.D. Germane, Horst Solie, a făcut un prim bilanț 
al actualei ediții, de primăvară, a Tîrgului internațional de la 
Leipzig, scoțînd în evidență realizările economice ale R.D.G., 
colaborarea economică a țărilor socialiste si rolul tîrgului în 
promovarea comerțului Est-Vest.

Cu același prilej, locțiitorul ministrului economiei externe 
al R.D.G., Gerhard Nitzsche, s-a referit la perspectivele dez
voltării relațiilor economice între R.D. Germană și Republica 
Socialistă România. Amintind că, în această lună, se împlinesc 
zece ani de existență a Comisiei mixte guvernamentale de co
laborare economică și tehnico-științifică R.D. Germană—Repu
blica Socialistă România, locțiitorul ministrului a remarcat că, 
în cei zece ani, volumul schimburilor a crescut de peste patru 
ori, iar prevederile planului de colaborare de lungă durată pînă 
în 1975, se vor realiza deja la sfîrșitul anului 1973. Vorbitorul 
a subliniat că între cele două țări există numeroase convenții 
de cooperare și specializare în domeniile opticii, mașinilor 
unelte, electronicii etc. România, a adăugat el, livrează și 
montează în R.D.G. un mare obiectiv complex pentru industria 
siderurgică. In încheiere, Gerhard Nitzsche și-a exprimat con
vingerea că în perspectivă se vor intensifica specializarea și 
cooperarea între cele două țări.

Panama are doar 75 474 km.p. 
și un milion și jumătate de lo
cuitori. Pămîntul său nu este 
bogat in resurse. Singura avu
ție a panamezilor o reprezintă 
Canalul. Fișia de pămint dintre 
cele două oceane are, aici, rolul 
pe care în viața altor state il 
joacă petrolul, aurul sau cuprul. 
In 1971 traficul era de 121 000 000 
tone, aproape dublu decît in 
1963, Dar statului panamez i se 
acordă doar... 1 la sută din ve
niturile realizate din exploata
rea acestei importante căi de 
navigație. Pentru locuitorii ță
rii nu este vorba numai de re- 
devențe, ci de demnitate națio
nală. „Pentru noi chestiunea 
Canalului nu este o chestiune 
de bani — spunea generalul To- 
rrijos, șeful statului — ci o ches
tiune de demnitate, de suvera
nitate națională“.

Tratatul impus tinerei repu
blici în 1903, atunci cind Panama 
avea doar 15 zile de existență, 
a fost „revizuit“ în 1936 și 1955 
dar esența sa a rămas neschim
bată. Washingtonul dorește să 
„calmeze“ opinia publică din 
Panama prin modificări ce nu 
afectează fundamentul tratatu
lui. Panama revendică suvera
nitatea efectivă și jurisdicția 
deplină asupra totalității terito
riului său — ca elemente de 
bază ale unui nou tratat. In a- 
cest context se înscrie și invi
tarea Consiliului de Securitate 
in Panama apreciată drept „o 

nouă fază a acțiunii diplomatice 
panameze pentru obținerea su
veranității asupra Canalului". 
Guvernul generalului Torrijos
— apărînd interesele naționale
— iși afirmă categoric cererea 
de a se pune capăt unor stări 
de lucruri anacronice, rămășițe 
ale unei epoci în care infante
ria marină nord-americană im
punea Prin forță voința Wa
shingtonului. Eliminarea baze
lor militare străine de pe teri
toriul panamez, decolonizarea 
acestui teritoriu, sînt aspirații 
legitime cu puternic ecou în în
treaga Americă Latină.

în aceste împrejurări se înțe
lege că ideea unei sesiuni a 
Consiliului de Securitate in Pa
nama n-a provocat deloc entu
ziasm la Departamentul de Stat.

Roade ale colaborării 
româno - egiptene

Cooperării în producție dintre România și Egipt, care în ul
timii ani a înregistrat rezultate fructuoase în numeroase sec
toare ale activității economice, i s-â adăugat, miercuri, o nouă 
pagină. La mai puțin de un an de la asamblarea liniei de trac
toare de la Heluan, de pe a cărei bandă au coborît pînă acum 
circa 1 000 tractoare, a fost pusă în funcțiune o nouă linie de 
asamblare, de data aceasta, a autoturismelor de teren „Aro“.

Primul autoturism realizat în cooperare cu țara noastră 
poartă denumirea „Ramses“ și a fost expus în pavilionul egip
tean al Tîrgului internațional de la Cairo.

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE 
INTERGUVERNAMENTALE ROMÂNO - TURCE
In urma negocierilor care au 

avut loc la Ankara, miercuri au 
fost semnate, între România fi 
Turcia, noi documente inter gu
vernamentale privind dezvoltarea 
în continuare a schimburilor co
merciale bilaterale.

Documentele prevăd efeotuarea 
plăților reciproce în devize libere 
pentru produsele celor două țări.

Construcția 
Canalului Pa
nama a fost în
cepută !n ia
nuarie 1881 de 
către inginerul 
francez ' Ferdi- 
nand de Les- 
‘seps. După fali
mentul compa

niei intervenit în mai 1889, 
construcția a fost reluată în 
1904 de către autoritățile a- 
mericane în virtutea unui 
tratat pe care l-au impus Re
publicii Panama în noiem
brie 1903. Acest tratat acor
da Washingtonului o conce
siune de 1 432 km/p.

Legînd Atlanticul cu Pa
cificul, canalul — inaugurat 
la 15 august 1914 — are o 
lungime de 80,5 km. Costul 
construcției a reprezentat 
367 milioane, de dolari.

Traficul, după cum con
stată agenția FRANCE 
PRESSE, se află într-un 
progres constant. în 1963 : 
63,8 milioane de tone. In 
1971 : 121 milioane tone. Ex- 
perții americani s-au pro
nunțat pentru construcția u- 
nei a doua căi de comunica
ție interoceanică la 20 km. 
vest de actualul canal. Rea
lizarea proiectului ar nece
sita 3 miliarde de dolari, lu
crările urmînd să dureze în
tre 12 și 15 ani.

Dar diplomația S.U.A. nu s-a 
putut opune deplasării Con
siliului de Securitate.

Din relatările agențiilor de 
presă reiese că patru puncte 
vor domina în linii mari dezba
terea : SUVERANITATEA STA
TELOR ASUPRA RESURSE
LOR NAȚIONALE, problemă 
deosebit de stringentă în Ame
rica Latină : DECOLONIZAREA

(imperativ vital tn condițiile în 
care există teritorii sub ocupa
ție străină) ; DEZARMAREA — 
necesitate arzătoare pentru a 
reduce bugetele militare și a 
afecta resursele eliberate efor
turilor de dezvoltare și, în sfîr- 
șit. probiema nr. 4 care nu este, 
însă, ultima în ordinea impor
tanței : cea A NEINTERVEN
ȚIEI, a eliminării ingerințelor 
de natură politică și economică, 
a înlăturării atentatelor la in
tegritatea teritorială și unitatea 
națională.

Panamezii năzuiesc ca pre
zența Consiliului de Securitate 
pe teritoriul lor să devină — 
prin eficiența dezbaterii și prin 
răsunetul ci — un eveniment 
memorabil.

EUGENIU OBREA

Șeref Durugonul, adjunct, al 
ministrului turc al comerțului, a 
declarat, cu acest prilej, că „do
cumentele încheiate la. Ankara 
sînt menite să contribuie la tra
ducerea în practică a dorinței 
celor două țări de a extinde în 
continuare schimburile lor de 
mărfuri, pe baza avantajului 
mutual".

Miercuri după-amiază, în 
sala Companiei Reed Inter
național, situată în centrul 
Londrei, pe Piccadilly, a a- 
vut ioc deschiderea festivă a 
unui complex expozițional 
românesc organizat ' in ca
drul ciclului de manifestări 
desfășurate sub egida „Lunii 
dedicate realizărilor Româ
niei socialiste“. Expoziția în
fățișează succesele obținute 
de țara noastră în domeniul 
economic, social, cultural și 
științific din ultimul sfert 
de secol. Un loc important 
îl ocupă noutățile editoria
le, în cadrul cărora, la loc 
de frunte, sînt înfățișate o- 
perele complete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
traduse în limba engleză, 
precum și cele două volume 
consacrate țării noastre și 
șefului statului român, care 
au fost tipărite, de curînd, 
la Londra.
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