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Vizita Regelui Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Sovietului Suprem 

al Uniunii Sovietice
PLECAREA DE PE 

AEROPORTUL 
INTERNAȚIONAL 

OTOPENI
Miercuri, 30 ianuarie, s-a în

cheiat vizita oficială pe care 
Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit 
al Iordaniei a întreprins-o în 
România, la invitația președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Eveniment politic de înaltă 
semnificație în evoluția relați
ilor româno-iordaniene, vizita 
a prilejuit un rodnic dialog la 
nivel înalt, în cursul, căruia au 
fost exprimate dorința și voința 
comună de a se extinde și di
versifica pe multiple planuri, 
colaborarea bilaterală, de a 
adinei prietenia dintre popoare
le noastre, în interesul reciproc, 
al cauzei păcii și înțelegerii 
în lume.

Este ora 15,30. Președintele 
Nicolae Ceaușescu sosește la 
reședința rezervată înaltului 
oaspete. De aici, cei doi șefi de 
stat iau loc intr-o -mașină 
escortată de motocicliști, în- 
dreptîndu-se spre Otopeni.

Aerogara este împodobită 
sărbătorește. Sînt arborate dra
pelele de stat ale României și 
Iordaniei. Deasupra salonului 
oficial se află portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
Regelui Hussein Ibn Talal. Pe 
mari pancarte sint înscrise 
urările : „Trăiască pacea și prie
tenia intre popoare !", „Trăiascâ 
prietenia dintre poporul român 
și poporul iordanian"!“.

Un trompet anunță sosi
rea celor doi șefi de stat. 
Pe aeroport se află aliniată o 
gardă militară, care prezintă 
onorul. Se intonează imnurile 
de stat ale României și Iorda
niei, în timp ce se trag 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Regele Hussein trec în re
vistă garda de onoare.

Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal iși ia rămas bun de 
la șefii de misiuni diplomatice 
acreditați la București, precum 
și de la oficialitățile române 
aflațe pe aeroport — membri ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali și ofițeri 
superiori.

Numeroși bucureșteni prezenți 
la ceremonia plecării au salutat 
cu multă căldură pe președin
tele Consiliului de Stat și pe 
suveranul hașemit, manifestin- 
du-și satisfacția și deplina 
aprobare față de rezultatele 
atit de fructuoase ale acestei 
prime întilniri dintre cei doi 
șefi de stat, moment cu 
profunde și pozitive implicații 
atit în domeniul relațiilor bi
laterale, cit și în sfera vieții 
internaționale.

La scara avionului, regele 
Hussein și-a luat rămas bua de 
la Emil Bodnaraș, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Iile 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion

(Continuare în pag. a ll-a)

încheierea convorbirilor oficiale 
între președintele Consiliului de Stat
Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa

Regele Hussein
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit 
al Iordaniei, au continuat, 
miercuri, convorbirile oficiale 
în probleme de interes comun 
privind relațiile dintre cele 
două țări și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

Cei doi șefi de stat au în
cheiat apoi convorbirile in pre
zența personalităților române 
și iordaniene eare participă la 
tratative :

Din partea română — Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Va- 
sile Pungan, consilier al pre-

ședintelui Consiliului de Stat, 
Mihai Levente, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Regatul Hașemit al Iorda
niei ;

Din partea iordaniană — Zaid 
Al-Rifai, prim-ministru, gene
ral Amer Khammash, consilier 
politic al Maiestății Sale Re
gale, Zuhair Mufti, ministru de 
stat pentru afacerile externe, 
Khalil Salem, președintele Con
siliului Național al planificării, 
general Zaid Bin Shaker, șeful 
Statului Major al Forțelor Ar
mate, brigadier Abboud Salem, 
comandantul Forțelor Aeriene 
Regale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa Regele Hus
sein au examinat rezultatele 
discuțiilor româno-iordaniene 
care au avut loc marți, în spi
ritul înțelegerilor stabilite de 
cei doi șefi de stat cu privire 
la căile de extindere a colabo
rării bilaterale economice și în

OASPETE AL PETROLIȘTILOR
PRAHOVENI

Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit 
al Iordaniei a avut, miercuri 
dimineața, prilejul de a cunoaș
te, în mod nemijlocit, aspecte 
semnificative ale dezvoltării 
economiei românești, nivelul 
atins de unele ramuri priori
tare ale industriei noastre, fiind 
oaspetele unor mari unități pe
trochimice și constructoare de 
utilaj petrolier de pe cuprinsul 
județului Prahova.

Suveranul hașemit a fost în
soțit în această călătorie de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, de alte persoane ofi
ciale române, iar din partea ior
daniană de Zaid Al-Rifai, prim- 
ministru, general Amer Kham
mash, consilier politic al Ma
iestății Sale Regale, Zuhair 
Mufti, ministrul de stat pentru 
afacerile externe, Khalil Salem,

președintele Consiliului națio
nal al planificării, general Zaid 
Bin Shaker, șeful Statului Ma
jor al forțelor armate, brigadier 
Abboud Salem, comandantul 
forțelor aeriene regale.

Vizita a început la Combina
tul pertochimic Brazi, aflat în 
apropierea municipiului Plo
iești. în întîmpinare, au venit 
Ion Catrinescu, președintele 
Consiliului popular județean, 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, Vasile Po- 
pescu, directorul general al 
combinatului.

Chimiștii și rafinorii au ținut 
la rindul lor să-l salute cu cor
dialitate pe înaltul sol al po
porului iordanian prieten. Pe 
frontispiciul clădirii centrale 
erau arborate, in semn de săr
bătoare, drapelele de stat ale 
României și Iordaniei. In lim
bile română și arabă se puteau 
citi urări de bun venit.

In fața unei machete sînt

prezentate date sugestive pri
vind profilul complexului Brazi, 
care cuprinde o mare rafinărie 
și o uzină petrochimică. Un 
scurt popas are loc la instalația 
de piroliză, unde se produc ma
terii prime pentru industria de 
mase plastice. Pe parcurs sînt 
prezentate mai multe produse 
obținute în aceste instalații 
foarte moderne, creații inte
grale românești, multe cu ca
racter de noutate tehnică pe 
plan mondial.

Regele Hussein manifestă in
teres față de procesele tehnolo
gice folosite, cere amănunte 
privind caracteristicile' unor 
agregate, se interesează îndea
proape de calitatea produselor, 
de perspectivele dezvoltării 
combinatului.

Exprimînd calde felicitări co
lectivului pentru succesele im-

(Continuare în pag. a ll-a)

Talal
alte domenii de activitate. S-a 
convenit ca cele două țări să 
continue promovarea pe mul
tiple planuri a relațiilor dintre 
ele, să le dezvolte în interesul 
ambelor popoare, al înfăptuirii 
aspirațiilor lor de progres și 
bunăstare.

In timpul convorbirilor s-a 
acordat o atenție particulară si
tuației din Orientul Mijlociu, 
modalităților de soluționare pe 
cale pașnică, politică, a proble
melor complexe din această 
zonă, în scopul instaurării unei 
păci juste și trainice. A fost 
exprimată dorința comună de a 
continua și amplifica conlucra
rea în soluționarea principale
lor probleme internaționale, în 
construirea unei lumi drepte, a 
păcii și securității, a înțelegerii 
și cooperării între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere și caldă cordiali
tate.
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A MAIESTĂȚII SALE 

HUSSEIN IBN TALAL, 

REGELE REGATULUI 

HAȘEMIT AL IORDA-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit la 30 ianuarie delegația 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, condusă de Ivan Sa- 
moilovici Grușețki, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Ucrainiene, care, la in
vitația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Ștefan Andrei, Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, președintele Grupului 
român din Uniunea Interparla
mentară, Alexandru Sencovici, 
președintele Comisiei perma
nente pentru industrie, construc
ții și transporturi a M.A.N.

Din delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S. fac parte 
Konstantin Ivanovici Galanșin, 
deputat în Sovietul Naționalită
ților, ministrul industriei celu
lozei și hirtiei al U.R.S.S.. Șa- 
mama Mahmudali-Kizi Gasa- 
nova, vicepreședinte al Sovie
tului Uniunii, președintele col
hozului „1 Mai“ din Azerbaidjan, 
Șafet Kospanovici Kospanov, 
vicepreședinte al Comisiei de 
propuneri legislative a Sovietu
lui Uniunii, prim-secretar al 
regiunii Uralsk din Kazahstan, 
Vladimir Leontievlci Kudriavțev, 
membru al Comisiei de po
litică externă a Sovietului Na
ționalităților. comentator al zia
rului „Izvestia“, Evgheni Iva- 
novici Klimcenko, membru al

Comisiei pentru industrie a So
vietului Naționalităților, Ana
toli Mihailovici Petrov, secreta
rul Comisiei" -pentru industrie a) 
Sovietului Uniunii.

Oaspeții au fost însoțiți de 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Conducătorul delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S. a

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din 
partea tovarășilor L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și A. N. Ko- 
sîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii So
vietice, precum și urări de noi

succese poporului român în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

I Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, in numele 
conducerii de partid și de stat, 
un salut călduros tovarășilor 
L. I. Brejnev, N. V. Podgornii,

(Continuare în pag. a V-a)

ZILE HOTĂRÎTOARE 
PENTRU CAMPANIA 

DE PRIMĂVARĂ
• Loturi etalon pe 3 000 hectare pentru realizarea unei producții record la 
cartofi • Prima lucrare importantă : transportul și administrarea îngrășă

mintelor.

Tinerii satelor
sucevene — o 

prezență vie in 
„ACȚIUNEA 

30 000“
Cooperativele agricole din ju

dețul Suceava organizează in a- 
cest an, pe o suprafață de 3 000 
hectare, loturi etalon pentru 
realizarea unei producții de pes
te 30 000 kilograme de cartofi la 
hectar. Aceasta, comparativ cu 
producția medie pe județ rea
lizată pînă în prezent la unitatea 
de suprafață. Pentru reușita în
deplinirii acestei sarcini specia
le, cum i se mai spune aici, sau 
„acțiunea 30 000“, au fost che
mate să-și aducă o contribuție 
cit mai substanțială și organiza
țiile U.T.C. din unitățile și co
munele cultivatoare de cartofi 
din acest renumit bazin de apro
vizionare al țării. Iată-ne deci 
intr-un raid cu scopul de a con
semna modul cum au răspuns 
tinerii acestei chemări și mai 
ales cum acționează ei, deoarece 
se pot cunoaște nu numai inten
țiile, cuprinse în angajamente 
dar și faptele, în acest interval 
efectuindu-se o lucrare impor
tantă, mai ales ca volum, din 
tehnologia cartofului — trans-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)

„OAMENII MUNCII 
DIN CAPITALĂ VOR 
FACE TOTUL PENTRU 
REALIZAREA EXEM
PLARĂ A SARCINI
LOR DE PLAN Șl AN
GAJAMENTULUI A- 

SUMAT"

- TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
DE CĂTRE PARTICIPANȚII 
LA PLENARA COMITETULUI 
DE PARTID AL MUNICI

PIULUI BUCUREȘTI -
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DE LA NU LA DA
Fenomenul, așa cum poate apărea în di

verse locuri, are o esență ce se repetă a- 
proape identic, în ciuda situațiilor particu
lare care îl diversifică doar aparent, rnulti- 
plicîndu-i mai degrabă învelișul decît mie
zul. Tntîlnim, de exemplu,în activitatea unuia 
sau altuia dintre factorii educativi, tendința 
mai frecventă de a combate anumite aba
teri după ce au devenit „cazuri", în loc 
de a înlătura însăși posibilitatea apariției 
lor. Replica este, de obicei, îndeajuns de 
promptă și severă, însă se face auzită în
deosebi sub forma unor critici care încep 
cu „De ce ai făcut ?" și sfîrșesc cu „Să nu 
mai faci I". Activitatea educativă se reduce 
astfel la o simplă exclamație, la degetul 
înălțat în sprijinul strigătu
lui _ „nu așa I", după care nu 
mai urmează nimic. Sau, cel 
mult, cîte o întrebare răz- 
leafă care se minunează pe un 
ton neputincios - protector :
„De unde, domnule, această înclinație spre 
excepție, spre situațiile ieșite din comun ?".

De unde ? Poate din același motiv care 
ne îndeamnă, instinctiv, în tramvai sau pe 
stradă, să întoarcem capul nu după un om 
bine îmbrăcat, distins și elegant, ci după cel 
neglijent, cu pantofii scîlciați sau cu părul 
prea lung. Un obicei adine înrădăcinat ne 
determină să fim mai sensibili nu la nota 
comună, devenită de fapt comună pentru 
simplul fapt că aparține marii majorități, ci 
la țipătul care încearcă s-o contrazică.’ Pă
rinții își admonestează și ei copiii cu acea 
interdicție categorică „nu așa I , sau o fac, 
în orice caz, mult mai des, uitînd că ar pu
tea apela și la formula „așa da 1". La 
rîndul său, ziaristul se simte parcă mai mult 
atras de faptele cu o tentă efemer senza
țională, iar condeiul îi devine uneori mai

D. MATALÄ

sprințar cînd trebuie să critice. Există oare 
o tentație ascunsă a întîmplărilor si a po
runcilor care încep cu „nu" ? Sau mai de
grabă există o anumită comoditate a rămî- 
nerii la primul impuls ? Situațiile acestea, 
care deraiază deda mersul firesc al vieții 
cotidiene au, într-adevăr, un spectaculos 
aparent, ies în relief tocmai prin caracte
rul lor izolat și subjugă atenția mai înain
te ae a-ți da seama de asta. După aceea, 
desigur, ne vedem mai departe de treabă, 
reintrăm în reflexele noastre obișnuite, însă 
este de ajuns un singur fluier al milițianului, 
tot un fel^de „nu" șuierat in triluri stridente, 
ca să uităm total de cei ce se plimbă co
rect, civilizat, și să ne răsucim automat ca

pul după cel ce a traversat 
strada pe unde nu trebuia.

Poate că totuși ni se spune 
mai des ce să nu facem decît 
ce să facem. Poate, că, într-ade
văr, legile scrise și nescri

se ale comportării între oameni, ca 
și sfaturile pe care ni le dăm unii 
altora, încep de prea multe ori cu 
„nu așa", „nu asta", „nu acolo". De 
aceea, poate, nici nu ne așezăm mereu în 
gardă atunci cînd, în jurul nostru, evenimen
tele își urmează cursul lin și cuviincios, a- 
tunci cînd oamenii printre care trăim par 
statorniciți pentru totdeauna înlr-o albie 
fără hopuri. Iar dacă neprevăzutul se ivește 
brutal, este aproape firesc să ne prindă ne
pregătiți și, surprinși, să n-avem timp decît 
pentru a înălța strigătul și degetul în semn 
de avertizare. După aceea însă, după pri
ma reacție trebuie să intervină, lucid, me
ditația. Degetul azvîrlit în sus trebuie să 
indice, apoi, o direcție, iar lui „nu așa" 
trebuie să-i urmeze și „cum". /
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Vizita Regelui Hussein Ibn Talal al Iordaniei
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(Urmare din pag. I) 
portante obținute, suveranul 
hașemit îi urează noi realizări, 
după care semnează in cartea 
de onoare.

în continuare se vizitează o 
altă întreprindere reprezentativă 
a industriei ploieștene — „1 Mai ‘ 
a cărei prestigioasă marcă. U- 
petrom, este binecunoscută in 
Întreaga lume.

Și aici regăsim aceeași primi
re de caldă ospitalitate făcută 
șefului statului iordanian.

Ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, Ioan 
Avram, și directorul uzinei. 
Gheorghe Dinu, fac o succintă 
prezentare a întreprinderii in 
jurul căreia gravitează viguroa
sa noastră ramură a construc
ției de utilaj petrolier. Citeva 
machete, grafice ți hărți înfăți
șează elocvent stadiul actual de 
dezvoltare a uzinei, care se 
numără astăzi printre cele mai 
mari și mai moderne unități in
dustriale de acest fel din lume. 
Peste 80 la sută din instalațiile 
fabricate aici sint exportate in 
țări de pe toate continentele. 
Sint evidențiate largile posibi
lități de colaborare economică, 
reciproc avantajoasă, in acest 
domeniu, performanțele unora 
dintre instalațiile de foraj.

în ideea prezentării concrete 
a acestor utilaje perfecționate, 
itinerariul prin uzină înscrie una 
din secțiile mecanice, in care 
se ..nasc" instalațiile de foraj. 
Aici se poate vedea cum se 
conturează, de-a lungul fluxu
lui tehnologic. subansamblele 
unor tipuri de instalații de fo
raj. rod al gindirii tehnice 
românești.

Regele Hussein se oprește, 
adesea. urmărește cu interes 
procesul de fabricație, se între
ține cu specialiștii.

Oaspeții sint; invitați, in în
cheierea vizitei, la standul do 
monlaj ți probe generale, und 
gazdele au organizat o cuprin

zătoare expoziție cu produse de 
bază ale industriei noastre 
constructoare de mașini și de 
utilaj petrolier. între altele, sint 
prezentate diverse instalații pe
troliere, tractoare, autocamioa
ne autoutilitare, autoturisme de 
teren etc.

Se asistă la o demonstrație 
de ridicare a turlei instalației 
de foraj F-200 DH. pentru 
adincimi de 4 000 de metri, un 
adevărat colos, care se inalță 
cu propriile sale motoare in 
numai 2—3 minute.

Colectivul uzinei este felici
tat de suveranul hașemit pen
tru performanțele obținute in 
munca sa. înaltului oaspete i se 
oferă. în dar, din partea mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor macheta unei instalații 
de foraj.

Regele Hussein consemnează 
apoi in cartea de onoare : 
„Multe mulțumiri, ca expresie 
a admirației mele pentru mun
citorii uzinei".

în cuvintele de înaltă apre
ciere ale suveranului hașemit 
s-a vădit, incă o dată, cu preg
nanță, interesul și admirația de 
care se bucură realizările po
porului nostru in edificarea 
vieții sale noi. Atît la Combi
natul petrochimic de la Brazi 
cit și la Uzina .,1 Mai“, regele 
Hussein a ținut să releve ni
velul calitativ deosebit al pro
duselor. pregătirea temeinică a 
cadrelor de muncitori și de 
specialiști, capacitatea lor crea
toare. eficiența ridicată a orga
nizării producției și a învăță- 
mîntului de specialitate. Șeful 
statului iordanian a subliniat, 
în aceiași timp, faptul că pro
gresele importante obținute de 
România in toate domeniile de 
activitate deschid ample pers
pective colaborării și cooperării 
româno-iordaniene.

La amiază. Maiestatea Sa Re
gele Hussein Ibn Talal s-a 
înapoiat în Capitală.

(Urmare din pag. I)
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mihai Levente, ambasadorul 
țării noastre în Regatul Hașe
mit al Iordaniei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
salută persoanele iordaniene 
care l-au însoțit pe suveran în 
vizita sa ; Zaid Al-Rifai, prim- 
minisțru, general Amer Kha- 
mmash, consilier politic al Ma
iestății Sale Regale, Zuhair 
Mufti. ministru de stat pentru 
afacerile externe, Khalil Salem, 
președintele Consiliului Național 
al Planificării, general Zaid 
Bin Shaker, șeful statului Major 
al Forțelor Armate. brigadier 
Abboud Salem, comandantul 
Forțelor Aeriene Regale.

Un grup de pionieri oferă ce
lor doi șefi de stat buchete de 
flori.

TELEGRAMĂ 
de la bordul avionului

Regele Regatului Hașemit al Iordaniei HUSSEIN IBN TALAL, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea te
legramă :

Părăsind frumoasa d-voastră țară, permiteți-mi. Excelență, să 
exprim profunda mea mulțumire și apreciere pentru întreaga 
curtoazie, ospitalitate, expresie a unei prietenii adevărate, cu 
care eu și membrii delegației mele am fost primiți. Am fost fe
riciți să cunoaștem la fața locului realizările mărețe ale poporu
lui român, sub conducerea dv. înțeleaptă, inspirată și devotată, 
progresul pe care dv. și marele dv. popor l-ați realizat și care a 
făcut din România un exemplu pentru toate țările in curs de 
dezvoltare.

Sintem deosebit de satisfăcuți că cele două popoare și guverne 
ale noastre au căzut de acord să coopereze in diferite domenii 
in folosul reciproc.

Ne despărțim purtînd cu noi amintiri de neuitat din vizita in 
ospitaliera dv. țară și despre poporul dv. îmi voi aminti întot
deauna cu recunoștință caldele sentimente cu care am fost co
pleșit în timpul scurtei mele șederi la București. Aștept cu ne
răbdare să vă întflnesc din nou. Excelență, intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, in Iordania, unde vom avea onoarea și privilegiul să 
vă primim ca pe oaspetele nostru cel mai distins.

Vă rog să primiți, Excelență, incă o dată cele mai bune urări 
ale mele, impreună cu cele ale poporului iordanian, de continuă 
fericire și succes, și pentru progresul mereu crescînd și prospe
ritatea marelui și minunatului popor român, sub marea și inspi
rata dv. conducere.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
și Regele Hussein Ibn Talal 
iși iau, apoi, un cordial rămas 
bun. se îmbrățișează.

Adresînd urări de călătorie 
plăcută înaltului oaspete, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat încă o dată, satisfac
ția față de rezultatele deosebite 
ale vizitei, convingerea că va 
avea din nou prilejul de a se 
intilni cu suveranul hașemit.

Regele Hussein a mulțumit 
călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru ospitalitatea 
cu care a fost întimpinat în 
tot cursul șederii sale în Româ
nia. subliniind la rlndul său ca
racterul rodnic al convorbirilor 
avute, însemnătatea lor pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

Din ușa avionului, suveranul 
Iordaniei răspunde îndelung 
saluturilor celor prezenți.

La ora 16.00 avionul regal a 
decolat de pe aeroportul Oto- 
peni.

(Agerpres)

COMUNICAT
COMUN

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, Maiestatea Sa 
Hussein Ibn Talal, Regele Re
gatului Hașemit al Iordaniei, a 
efectuat, intre 29 și 30 ianuarie 
1974 o vizită oficială in Româ
nia.

în timpul acestei vizite, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a purtat 
convorbiri cu Maiestatea Sa 
Hussein Ibn Talal. Regele Re
gatului Hașemit al Iordaniei, 
referitor la relațiile româno- 
iordaniene. precum și la pro
bleme internaționale de interes 
comun.

De asemenea. Maiestatea Sa 
Regele Hussein Ibn Talal și 
persoanele care l-au însoțit au 
vizitat obiective economice și 
social-culturale din București și 
Ploiești.

La convorbiri, desfășurate în- 
tr-o ambianță de cordialitate, 
prietenie și înțelegere recipro
că, au participat :

Din partea română — Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe. general-colonel Ton 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Va- 
sile Pungan. consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Mihai Levente, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
Regatul Hașemit al Iordaniei.

Din partea iordaniană — Zaid 
Al-Rifai, prim-ministru, gene
ral Amer Khammash, consilier 
politic al Maiestății Sale Rega
le, Zuhair Mufti, ministru de 
stat pentru afacerile externe, 
Khalil Salem, președintele Con
siliului Național al Planificării, 
general Zaid Bin Shaker, șeful 
Statului Major al Forțelor Ar
mate, brigadier Abboud Salem, 
comandantul Forțelor Aeriene 
Regale.

Trecînd în revistă relațiile 
româno-iordaniene. președintele 
Nicolae Ceaușescu și Maiestatea 
Sa Regele Hussein Ibn Talal au 
fost de acord că există posibi
lități pentru dezvoltarea lor in 
continuare pe multiple pla
nuri, în special în domeniul e- 
conomic. Ei au exprimat inte
resul comun al celor două părți 

pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute in acordurile de 
cooperare economică încheiate 
anterior, precum și față de ini
țierea in viitor a altor aseme
nea aranjamente reciproc 
avantajoase.

în vederea dezvoltării conti
nue a relațiilor bilaterale, cele 
două părți au hotărit să deschi
dă. in viitorul apropiat, amba
sade și să acrediteze ambasa
dori rezideați în cele două ca
pitale. să înceapă negocieri in 
vederea încheierii unui acord 
de colaborare culturală.

Cei doi șefi de stat au exami
nat unele probleme internațio
nale actuale, exprimînd. in a- 
cest context, atașamentul țări
lor lor față de principiile și 
telurile Cartei O.N.U. Ei au 
relevat cu satisfacție cursul po
zitiv al vieții internaționale în
dreptat spre pac.e și destindere 
în lume și au subliniat afir
marea tot mai puternică, in ra
porturile dintre state, a princi
piilor egalității depline, respec
tării stricte a independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, re
nunțării la amenințarea cu for
ța și folosirea forței.

Cei doi șefi de stat au evi
dențiat semnificația pe ’care o 
acordă România și Iordania în
tăririi rolului O.N.U. în soluțio
narea problemelor internaționa
le, spre binele tuturor popoare
lor, al promovării neabătute a 
principiilor dreptului internațio
nal, al promovării unui climat 
de securitate și cooperare în
tre state.

Cele două părți au subliniat 
importanța participării active a 
tuturor statelor fără deosebire 
de mărime, potențial sau orîn- 
duire socială, la rezolvarea 
problemelor care frămîntă ome
nirea contemporană. în acest 
sens, au fost evidențiate rolul și 
contribuția țărilor mici și mij
locii la instaurarea unui climat 
de pace și securitate în lume, la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare între toate 
națiunile.

Referitor la situația din 
Orientul Mijlociu, cei doi șefi 
de stat și-au manifestat în
grijorarea față de menținerea 
stării conflictuale in această 
regiune și au subliniat necesi
tatea reglementării politice a 
crizei. Ei au apreciat că ținerea 

sub ocupație a teritoriilor arabe 
cucerite prin forță, în urma 
războiului din 1867 de către 
Israel, generează o permanentă 
stare de încordare și pericolul 
unor noi ostilități militare.

Apreciind rezultatele obținute 
pină in prezent in domeniul 
dezangajării și separării forțe
lor, cei doi șefi de stat au con
siderat necesar ca dezangajarea 
dintre forțele militare ale sta
telor arabe implicate în con
flict și ale Israelului să se rea
lizeze cit mai curînd posibil.

Cei doi șefi de stat au fost 
de acord că o pace trainică in 
Orientul Mijlociu se poate reali
za numai prin retragerea trupe
lor israeliene ditj teritoriile 
arabe ocupate în 1967, garan
tarea integrității teritoriale, a 
independenței și suveranității 
tuturor statelor din zonă, prin- 
tr-o reglementare justă a pro
blemei poporului palestinian, 
făruia să i se acorde dreptul de 
a-și hotărî propriul destin.

Părțile și-au exprimat spe
ranța că conferința începută re
cent la Geneva va da rezulta
tele așteptate pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu.

Procedind la un schimb de 
vederi asupra situației actuale 
din Europa, cei doi șefi de stat 
au apreciat în mod pozitiv lu
crările Conferinței general-eu- 
ropene, conferință chemată să 
așeze relațiile dintre statele 
continenetului pe noile baze ale 
păcii, securității și cooperării, 
astfel ca fiecare stat să-și poată 
dedica eforturile dezvoltării 
economice și sociale indepen
dente. Ei au fost de acord că 
înfăptuirea securității și întărirea 
cooperării în Europa vor in
fluența pozitiv cauza destinderii 
și colaborării în lumea întreagă.

Maiestatea Sa Regele 
Hussein Ibn Talal și persoanele 
ce l-au însoțit au adresat mul
țumiri cordiale președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și guvernului român 
pentru ospitalitatea ce le-a fost 
rezervată și au dat o înaltă 
apreciere marilor realizări ale 
guvernului și poporului român. 
Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal a adresat președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. invitația de a vizita 
Regatul Hașemit al Iordaniei. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

MAȘINA
ȘI CARTEA
de MIHAI SiOIAisi

Adevărul e adevăr: obiecte
le tehnice exercită o reală 
fascinație asupra noastră. Un 
ceasornic de plonjat, o bri
chetă cu 'goi, tui televizor 
portativ ți ața mai departe, 
intră — aș putea să jur — 
intr-un fel de „dialog afec
tiv“ cu bietul muritor, ajun- 
gind să-l farmece, ca să nu 
îndrăznesc a afirma că-l sub
jugă, Desigur, cantitatea de 
texte care, propovăduind, a- 
larmote, răminerea in...natură, 
pentru că numai astfel s-ar 
păstra, nealterate, calități 
umane de preț fi legături in
tre oameni bine stabilite, nu 
s-a dovedit a avea o bază 
trainică, realistă. Omul, toc
mai datorită Uluitoarelor mij
loace tehnice care-i stau, ac
tualmente, la îndemână. a 
izbutit să dialogheze mai 
derplin fi, în loc să se însin
gureze, cum clamau unii, a 
intrat în dialog pină fi ou... 
cosmosul chiar.

Lăsând de-o parte catego
riile cât de cât filozofice, pen
tru experienfa mai măruntă, 
cotidiană, aș putea aminti de 
caturile in oare am dat, efec
tiv, peste persoane dominate 
de gustul rtăpinirii obiecte
lor (atât de actractive) tehni
ce. Pină la un punct nimic 
neobișnuit fi nici nociv: doar 
că am găsit yi familii în care 
nu puteai găsi o carte de li
teratură, de pildă, în timp ce, 
în casă, exista un televizor, 
o mașină de spălat rufe fi un 
frigider. Cu alte cuvinte, s-ar 
putea crede că, in asemenea 
familii (ca să nu mă mai leg 
și de altele, posesoare de au
toturisme) totul este subor
donat dorinței — repet, alt
minteri firești — de a stăpini 
mijloacele tehnice care-ți fac: 
viața mai comodă, și — in 
intenție măcar — mal fru
moasă. Încă în urmă cu 

citeva decenii, scritorul Karel 
Cbapek, in piesa „R.U.R“, 
arăta cum roboții pun stăpî- 
nire pe făuritorii lor (vrînd, 
desigur, să atragă atenția, 
printr-asta, asupra primejdiei 
implicate de „tehnicizarea“ 
umanității).

Dar iată că efortul nos
tru colectiv, de mai bine 
se exercită nu numai pe 
plan tehnico-țtiintific, ci și pe 
cel moral-etic și cultural. De 
aceea apar atît de binevenite, 
paralel cu ritmul excepțional 
atins de industria românească, 
strădaniile fiecăruia de a se 
înscrie — în societatea nouă 
pe care o constituim — ca 
un individ nou, pe care nu-l 
va schimba (în sens negativ) 
nici un fel de „avere tehnică“ 
proprie sau colectivă; aceasta 
nefiind decît o „pîrghie" pen
tru îmbunătățirea traiului 
fiecăruia, și al tuturor lao
laltă. Cine crede că, dacă ține 
un volan (propriu) în mină, 
este mai capabil, mai puter
nic, mai grozav decît seme
nul său aflat, poate, pe jos, 
pieton, sau cine socotește 
despre sine că... și-a dovedit 
capacitatea și trebuie să-i 
sfideze pe alții fiindcă ieri 
și-a adus acasă un „Frigero- 
Lux“, desigur că n-are decît 
să trăiască cu inimile de me
tal ale aparatelor cumpărate, 
lăsîndîri pace celelalte inimi 
— fierbinți — ale imensei 
majorități a oamenilor (deși 
nu se cuvine a fi lăsat în... 
pace).

în municipiul Galați — puter
nic centru-, industrial — una din 
problemele principale a cărei 
rezolvare presupune cucerirea 
unor trepte intermediare este 
asigurarea cu forță de muncă 
calificată, atit din municipiu cit 
și din județ. întrucit această 
problemă nu se poate soluționa 
numai pe calea școlilor profe
sionale. in întreprinderile din 
municipiul Galați s-a extins cu 
bune rezultate forma de „cali
ficare la locul de muncă" sau 
..uzinală". Această formă de ca
lificare în municipiul Galați a 
cuprins numai în anul 1973 
peste 5 000 de cursanți.

în atenția comitetului muni
cipal U.T.C. a stat recrutarea 
forței de muncă tinere, in pri
mul rind din municipiul Galați, 
iar cu ajutorul oficiului forței 
de muncă și serviciilor perso- 
nal-invățămint din întreprin
deri, și din județ. Pentru a re
duce fenomenul de fluctuație, cu 
ajutorul conducerilor administra
tive s-a insistat încă de la în
ceput pe orientarea tinerilor 
spre meseria care ii pasionează, 
explicîndu-le profilul meserii
lor. perspectivele de promovare, 
frumusețea fiecărei profesii. Ur
mătorul obiectiv urmărit a fost 
formarea tinerilor muncitori, a- 
tit rfrofesional cit și politic. In 
acest scop, în organizațiile mari, 
precum Șantierul naval Ga
lați. întreprinderea mecanică 
navală și altele, unde ponderea 
tinerilor care se califică la lo
cul de muncă este de 50 la sută 
din numărul total al tinerilor 
din uzină, comitetele U.T.C. pe 
întreprindere acordă o mare im

portanță integrării lor în orga
nizarea muncitorească. S-a por
nit cu integrarea lor în organi
zații proprii, constituite la ni
velul atelierelor pe meserii, 
conduse de birouri proprii, cu 
programe de activități proprii. 
In atelier, repartizarea pe locuri 
de muncă a fost făcută de așa 
manieră că fiecare muncitor ti-

O EXPERIENȚĂ 
PE CARE VREM 
S-O ÎMBOGĂȚIM
nar cu experiență are de îndru
mat 1—2 ucenici. Aceste organi
zații de ucenici sint antrenate 
incă de pe acum la toate activi
tățile inițiate de comitetele 
U.T.C. pe întreprindere sau or
ganizația U.T.C. din atelierul 
respectiv, în felul acesta reușin- 
du-se ca ucenicii să fie alături 
de cei mari atit in producție, cit 
și la activitățile cultural-educa
tive și politico-ideologice.

Pe măsură ce perioada de ca
lificare înaintează, comitetele 
U.T.C., impreună cu serviciul 
personal-învățămînt, au în aten
ție și pregătirea lor teoretică. 

prin cursuri care se fac de fapt 
in cadrul întreprinderii, de că
tre tinerii ingineri și tehnicieni 
după o programă bine intocmită. 
în această perioadă activiștii 
U.T.C. participă periodic la o- 
rele de pregătire teoretică a u- 
cenicilor. se interesează la lo
cul de muncă de felul cum se 
integrează ucenicii in producție, 

iar în cadrul adunărilor gene
rale lunare se spun deschis toate 
aspectele care se ridică, combă- 
tind dezinteresul unora și sti- 
mulind pasiunea altora.

Pentru a stimula și mai mult 
interesul pentru pregătirea pro
fesională, comitetele U.T.C. au 
venit cu propunerea ca, in ca
drul unor meserii niai dificile, 
tinerilor ucenici care se află in 
prag de absolvire a școlii de ca
lificare să li se acorde ca pro
bă de lucru lucrări importante 
pe perioada de 1—2 luni. Acest 
fapt a făcut ca multe lucrări 
să fie avansate față de grafic, 

dînd în același timp posibilita
tea ca tinerii ucenici, sub su
pravegherea și îndrumarea unui 
muncitor, să-și arate priceperea 
și tot ceea ce au acumulat în 
perioada calificării.

Comitetele U.T.C. din marile 
întreprinderi, activiștii salariali 
au acordat mare atenție calității 
acestor probe de lucru, stimu- 
lînd pe tinerii care, pe întreaga 
perioadă de calificare, s-au stră
duit zi de zi să-și însușească 
deprinderile și cunoștințele ne
cesare. Deoarece in perioada ca
lificării membrii activului nos
tru U.T.C. au fost in mijlocui 
lor. ei au putut să observe care 
este gradul de pregătire al uce
nicilor, unde mai trebuie îmbu
nătățită munca etc. S-a obser
vat, de pildă, că dacă in peri
oada uceniciei ei au fost antre
nați la activități cit mai plăcute 
și utile pe linie de organizație, 
odată deveniți muncitori intere
sul față de activitățile organiza
ției nu scade, ci dimpotrivă, 
crește.

Printr-o preocupare perma
nentă din partea organizațiilor 
U.T.C. putem spune că am reu
șit ca in perioada anului 1973 să 
obținem rezultate destul de bune 
în calificarea și stabilizarea for
ței de muncă tinere în marile 
obiective industriale. O expe
riență pe care în 1974, prin efor
turile comune ale comitetului 
județean și cel municipal U.T.C.. 
vrem nu numai să o folosim, ci 
s-o și îmbogățim.

EMIL CIUNTU 
prim-secretar al Comitetului 

județean Galați al U.T.C.

CONSTANȚA 

CARNET 
DE MUNCĂ
• In întreaga lume lemnul 

a devenit unul din cele mai 
prețioase și, deci, mai scum
pe materiale. Lucrînd o zi 
pe lună cu materiale eco
nomisite. uteciștii de la în
treprinderea de prelucrare 
a lemnului din Constanța au 
realizat pină la 31 decem
brie 1973 economii de mate
rial lemnos în valoare de 
2 531 090 de lei. „Față de 
luna ianuarie a anului tre
cut noi am realizat planul la 
economii in procent de peste 
130 la sută, ni s-a comuni
cat“. Ce este demn de reți
nut ? Că pentru tinerii de 
aici plan de economii în
seamnă sarcină de plan.

• De două ori mai mult. 
Deși nu a fost înregistrată ca 
fiind realizare a uteciștilor 
de la „Navrom“ Constanța, 
rețeaua națională de energie 
electrică a economisit de la 
această unitate în primele 25 
de zile ale lunii ianuarie 
1974. 510 000 kW h l'ață de 
260 000 cit prevedea angaja
mentul. Din partea dispece
ratului, a noastră, felicitări !

• Și o știre din agricultu
ră : în județ au fost consti
tuite în peste 100 de C.A.P.- 
uri. brigăzi și echipe de ti
neri pentru transportul in 
cimp a îngrășămintelor chi
mice și naturale.

O prezență vie 
în „Acțiunea 30 000“

(Urmare din pag. I) 
portul și administrarea îngrășă
mintelor.

CHILIȘENI. Adunarea gene
rală a cooperatorilor de dezba
tere a cifrelor de plan avusese 
loc cu două zile înainte. In ca- 
cțgul ei Veronica Tănase, secre
tara organizației U.T.C. făcuse 
cunoscut angajamentul tinerilor 
de a realiza pe suprafețele lu
crate în acord global un plus de 
cel puțin 1 000 kilograme față de 
producția medie planificată la 
hectar, să contribuie la fertiliza
rea suprafețelor prin transporta
rea și împărțirea a ccl puțin 500 
tone îngrășăminte naturale. Asta 
pentru că sint doar 28 de ute- 
ciști și din aceștia doar un sfert 
flăcăi. Pe cimp, remorcile sint 
într-un continuu du-te vino.

— Profităm de vremea bună, 
că pămintul e înghețat, și-i dăm 
bătaie cu transportul gunoiului 
— ne spune Ion Daneliuc, unul 
din cei mai harnici uteciști. cum 
aveam să aflăm mai tirziu. 
Aseară știu că aveam tranpor- 
tate vreo 1 200 de tone, adică 
atît cit să ajungă pentru vreo 
30—35 de hectare. Dar noi cul
tivăm cu cartofi 175 de hectare 
și de pe 120 trebuie să obținem 
35 000 kilograme la hectar Acum, 
să vă spun un secret, dar nu-l 
scrieți la ziar: dacă anul ăsta 
beneficiem de condiții normale 
vrem să obținem peste 41 000 de 
kilograme la hectar.

Nu i-am respectat dorința lui 
Ion Daneliuc, pentru că văzind 

cit de gospodărește se lucrează, 
cu cită ambiție, și cu precizarea 
făcută, am fost convinși că a- 
cest lucru se va realiza. Mai 
ales că chilișenenii au și „ante
cedente". Stau mărturie cele 
două Ordine ale Muncii primite 
pentru producțiile record de 
cartofi realizate in anii 1971 și 
1972.

RADAȘENI. Pe cei mai mulți 
uteciști cooperatori i-am găsit 
strinși intr-o sală mare urmă
rind atenți explicațiile ingine
rului șef Ion Țărmure. Partici
pau la cea de a patra lecție in 
cadrul invățămintului agrozoo
tehnic, in cercul pentru cultura 
cartofului. „Toți tinerii care vor 
lucra in acord global suprafețe 
cultivate cu cartofi participă la 
cursuri cu o frecvență de sută 
la sută și... cu folos — ne de
clară inginerul șef. Sondajele e- 
fcctuatc după fiecare lecție 
mi-au demonstrat că participa
rea lor nu s-a rezumat doar la 
prezența fizică. Dacă vor lucra 
cu aceeași atenție și cind vom 
ieși in cimp sint sigur că vom 
realiza 30 000 de kilograme la 
hectar pe o suprafață mai mare 
decît cea de 100 hectare, care 
e planificată". Și totuși, la lec
ția din acea zi s-au înregistrat 
citeva absențe. „Sint o parte din 
membrii echipei permanente de 
încărcare a gunoiului în remorci 
și atelaje, formată din inițiativa 
noastră, a uteciștilor. și care nu 
au putut fi inlocuiți de alți ti
neri. pentru că toți care lucrea
ză in celălalt sector important 

al nostru, pomicultura, sint in 
livadă la efectuarea tăierilor de 
formare — ne explică secreta
rul comitetului comunal U-T.C. 
Laurențiu Catrina. Cum în a- 
ceste zile la transportul gunoiu
lui e „foc continuu“, nu au pu
tut lipsi". Mai aflăm că miinile 
vinjoase ale lui Vasile Cojocarii, 
Mihai Lupu, Toader Pletosu, 
Dumitru Buligă, Vasile Dumi- 
trețeu și ale celorlalți compo- 
nenți ai echipei speciale, au 
basculat și încărcat aproape trei 
sferturi din cele 3 500 tone de 
gunoi de grajd mutate pină 
acum in cimp, pentru fertiliza
rea terenului.

BOROAIA: Aproape jumătate 
din suprafața totală prevăzută a 
fi cultivată cu cartofi, face o- 
biectul „sarcinei speciale“, de ob
ținere a celor 30 de tone la u- 
nitatea de suprafață. Măsurile 
de ordin organizatoric sint sta
bilite, se cunosc foarte bine de 
către fiecare participant la ac
țiune. Medicul Radu Mihai Bîcă, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., ne relata că în aceste 
zile, paralel cu acțiunile ce vi
zează aspectul organizatoric al 
preluării suprafețelor de cartofi 
pe baza acordului global, tine
retul desfășoară o muncă inten
să pentru fertilizarea, conform 
prescripțiilor specialiștilor, a tu
turor terenurilor. Cantitățile de 
îngrășăminte transportate și ad
ministrate de către tineri cresc 
de la o zi la alta. In ultima ope
rativă era trecută cantitatea 
800 tone.
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GUSTUL ARTISTIC AMINTIRI DIN PRIMA LINIE INAUGURĂRI

îmi creează o senzație stînjenitoare sentimentul că aș 
putea sâ mă las înșelat de obiecte și lucrări prezentate 
drept produse de artă, dar pe care specialiștii le numesc 
„pseudoartă", dacă nu le spun de-a dreptul „de prost 
gust", arată un tînăr, exprimînd de fapt o preocupare pro
prie și altora care, prin profesia lor, nu au o pregătire este
tică. Aș dori să-mi însușesc criteriile necesare pentru a 
distinge ceea ce este valoros de ceea ce nu este, adică 
să-mi formez gustul artistic* Este justificată deci întrebarea : 
CUM SE FORMEAZĂ GUSTUL ARTISTIC, CARE SÎNT FAC
TORII CARE CONTRIBUIE LA CONSTITUIREA Șl LA DEZ
VOLTAREA LUI ?

Răspunde prof. univ. MARCEL BREAZU
înainte de a vorbi despre formarea gustu

lui, ar trebui, cred, să ne înțelegem mai bine 
asupra noțiunii de ,,gust“. Este una dintre 
acele noțiuni despre care toată lumea vor
bește, care îndeobște pare cunoscută, dar în 
privința căreia, atunci cînd încercăm s-o 
stringem în chinga unei definiții, observăm 
că există opinii foarte diferite unele de altele, 
că e folosită în accepții foarte variate. Sigur, 
trecem peste accepția fiziologică, peste denu
mirea facultății senzoriale care ne dă posi
bilitatea, grație receptorilor nervoși aflați în 
mucoasa linguală. de a aprecia anumite cali
tăți chimice ale alimentelor sau ale altor sub
stanțe ingerate.

Dar putem ușor observa ,că vorbim despre 
gustul vestimentar al cuiva, despre gustul cu 
care își mobilează apartamentul, despre gus
tul în aprecierea calităților fizice ale oameni
lor cu care venim în contact, dar și asupra 
calităților lor morale, asupra comportamentu
lui lor. Vorbim despre glume de prost gust — 
și despre gustul rafinat, în conformitate cu 
care este apreciată o operă de artă. Uneori 
vorbim despre gust ca despre o preferință 
personală, subiectivă — dar vorbim și despre 
bunul gust, ca despre capacitatea de a apre
cia, cu obiectivitate, calități estetice auten
tice. Putem spune: „după gustul meu, acest 
film merită să fie văzut“ — dar și: „ceea 
ce se expune în această expoziție frizează 
lipsa de gust“. Toate aceste accepții există și 
nu este greșit să întrebuințăm termenul în 
nici una dintre ele.

Mi se pare însă că importantă în încercă
rile noastre de precizare este stabilirea gra
dului în care o judecată de gust are caracter 
obiectiv, în care rostirea unei asemenea apre
cieri se bazează pe criterii care pot fi argumen
tate. Scolasticii spuneau: ,,de gustibus non 
disputandum“ — adică despre gusturi nu se 
poate discuta. în al său „Dicționar filosofic", 
Voltaire definea gustul ca fiind „sentimentul 
frumuseților și defectelor în toate privințele, 
un discemămînt prompt, ca acel al limbii și 
al cerului gurii și care previne ca și el re
flecția“. Prin urmare, tot așa cum nu putem 
argumenta de ce unuia îi plac lucrurile dulci 
și altuia pe cele piperate, nu am putea argu- 

j menta de ce cuiva îi place mai mult Emi- 
' nescu decît un poet edulcorat oarecare.

Așa să fie oare ? Eu cred că nu. Dacă în- 
tr-adevăr gustul „previne reflecția“, cum spu
ne Voltaire, dacă într-adevăr reacția gustului 
este imediată quasi-reflexă, nu putem spune 
că atunci cînd sîntem în prezența unui gust 
educat, reacțiile sînt întîmplătoare, capri
cioase, subiectiviste. Despre gusturi se poate 
discuta pentru că, atunci cînd avem o educa- 

’ lie estetică, putem argumenta de ce ne place 
un monument și altul nu, de ce ne delectează 
o poezie și alta ne plictisește, de ce ne farmecă

o anumită compoziție muzicală în vreme ce 
o melodie neinspirată ne lasă un gust leșios.

Există, fără îndoială, un gust nativ. Dacă 
toți oamenii normali se nasc cu o predispozi
ție către bunul gust — unii au această pre
dispoziție foarte dezvoltată, alții mai estom
pată. Oricum ar fi însă, predispoziția nativă 
poate și trebuie să fie dezvoltată. Că bunul 
gust este o calitate inerentă oamenilor, o do
vedește arta populară din toate vremurile. Că 
acest bun gust se educă pe căi numeroase, o 
dovedește tocmai măiestria la care ajung crea
torii de artă populară, în anumite sate, în 
anumite regiuni sau chiar în anumite familii.

Astăzi, la noi, formarea gustului estetic de 
calitate este o problemă de partid și de stat. 
Nu odată s-a arătat acest adevăr. întreaga 
noastră viață — de la producția materială a 
mașinilor, a bunurilor de uz curent, pînă la 
creațiile artistice cele mai pretențioase, — 
trebuie să poarte pecetea bunului gust. Pe 
măsura evoluției societății, „omul aspiră să 
integreze tot mai mult frumosul în existența 
sa cotidiană, ca element indispensabil al am
bianței sociale generale“ — se spune în me
sajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
celui de al VII-lea Congres Internațional de 
Estetică. ,

Cui îi revine însă sarcina de a se ocupa de 
dezvoltarea bunului gust nativ, de a veghea 
la înlăturarea primejdiei de pervertire a aces
tui bun gust ? Cine trebuie să dea copilului, 
tînărului, omului activ al societății noastre, 
posibilitatea de a ști pentru ce un lucru intră 
sau nu în sfera bunului gust, care sînt argu
mentele care pot fi aduse pentru a dovedi că 
ceea ce ne place corespunde într-adevăr unei 
calități estetice autentice ?

Fără îndoială că familia, ca prim mediu de 
dezvoltare a conștiinței copilului, are un rol 
de primă însemnătate și în ceea ce privește 
formarea gustului. Dar instituția unde educa
ția gustului estetic trebuie întreprinsă siste
matic, în conformitate cu o înțelegere bine 
chibzuită a conceptului de educație estetică, 
este școala. Dacă învățămîntul nostru — de 
toate gradele — are îndatorirea să formeze 
un om multilateral dezvoltat, nu ne putem 
mulțumi să-i dăm elevului și studentului cu
noștințe referitoare doar la specialitatea pen
tru care îl pregătim. Nu ne poate fi indife
rent cum se va orienta viitorul absolvent al 
școlii în aprecierea a ceea ce înseamnă fru
mosul cotidian, în prețuirea a ceea ce este 
arta de calitate, în constituirea bunului gust, 
de care trebuie să dea dovadă în întreaga lui 
comportare. în sfîrșit, toată rețeaua instituții
lor de cultură și artă — are, mi se pare, de 
asemenea îndatorirea de a organiza sistema
tic educația estetică a cetățenilor statului 
nostru socialist.

MODELUL DE VIAȚĂ
— Ce condiționează stabilirea modelului de viață ?

Răspunde lector univ. dr. M. ZLATE,
Universitatea București

— Modelul de via
ță reprezintă o ima
gine — prototip pe 
care ne-o formăm 
în diferite etape ale 
vieții și pe care în
cercăm s-o atingem 
sau s-o depășim. La 
conturarea ei con
cură o multitudine 
de factori dintre 
care, fără îndoială, 
împrejurările Concre
te de viață ale indi
vidului, ca și propria 
sa personalitate, sînt 
esențiale. Pentru a-ți 
putea contura un mo
del autentic este ne
cesar să dispui de o 
serie de cunoștințe 
(fapte de vjșță reale, 
trăite, sau doar ima
ginate) care însă să 
nu te lase indiferent, 
ci dimpotrivă să te 
emoționeze. să-ți 
producă satisfacții și, 
mai ales, să ;te în
demne spre acțiune. 
Cu alte cuvinte, sub 
raport psihologic, 
modelul de viață, 
constituie unitatea 
planului cognitiv, a- 
fectiv și volitiv.

în stabilirea mo
delului de viată își 
spun cuvîntul, pe de 
o parte, particulari
tățile epocii istorice,

orânduirea socială, 
factorii social-cul
turali, îndeosebi cei 
grupali, iar pe de 
altă parte, particula* 
ritățile propriei per
sonalități. Astfel, 
modelul poate fi în
truchiparea, fie a ti
pului de om promo
vat de o anumită so
cietate, fie a trăsă
turilor de personali
tate proprii sau do
rite. O fugară in
cursiune în istorie, 
ne-ar demonstra că 
antichitatea. îndeo
sebi filozofia elenă, 
promova tipul omului 
cult, perfecțicnat, ca
pabil să se bucure 
de viață, să fie sa
tisfăcut ; renașterea 
promova tipul omu
lui multilateral dez
voltat, emancipat ; 
epoca marilor revo
luții burgheze a tre
cut pe prim plan 
tipul omului dinamic, 
vioi, angajat, liber, 
dar, mai apoi, și 
tipul burghezului ve
ros, 1 avid de cîștig, 
egoist ; socialismul, 
aducea cu sine tipul 
omului nou, comu
nist, militant,_ cu 
înalte trăsături de 
personalitate, uman,

cu spirit colectivist. 
Modelul de viață este 
constituit adeseori 
din imaginea unui 
astfel de tip de om 
promovat de societa
te. Alături, în model 
își fac simțită pre
zența propriile trăsă
turi de personalitate 
ale celui în cauză, a- 
cestea apărînd, fie 
ca o întruchipare a 
unor calități pe care 
persoana le are deja, 
fie ca o întruchi
pare de tip com
pensator, tocmai a 
acelor trăsături de 
generalitate pe care 
individul nu le are, 
dar ar dori nespus 
de mult să le dețină.

Ceea ce nu tre
buie să uităm este 
faptul că nu doar 
modelele pozitive 
mobilizează, stimu
lează și direcționează 
comportamentul per
soanei, ci un rol îl 
au și modelele ne
gative. De îndată ce 
tînărul și-a conturat 
ca model un anumit 
tip de personalitate 
(fie el orientat pozi
tiv, fie negativ) el 
se va comporta co-

respunzător acestuia.
Este ușor să ne 

dăm seama că mo
delele de viață cu un 
conținut negativ, deși 
stimulează compor
tamentul, lasă urme 
adinei, nedorite. în 
personalitatea tînă
rului, pe care, prac
tic, o mutilează.

De aceea, cred, 
problema care tre
buie pusă nu este 
atît aceea dacă mo
delul de viată stimu
lează sau nu ; orice 
model, dacă este mo
del, stimulează ; ci 
aceea a formării, 
stabilirii de către 
tineri a unor modele 
orientate social, eu 
un conținut pozitiv. 
Numai acestea sint 
capabile să ajute Ia 
integrarea eficientă a 
tînărului în viața fa
milială, școlară pro
fesională, cu un cu- 
vînt socială, să-i for
meze o personalitate 
viguroasă, valoroasă, 
autentică. Astfel 
comportarea lui după 
un model necores
punzător idealurilor 
sociale, orientat ne
gativ, este sortită e- 
șecului.

Redactorii rubricii : G. RUȚA, A. BÂRSAN

FAPTE DIN CARE
S-A NĂSCUT ISTORIA

In împrejurările deosebit 
de grele ale luptei revolu
ționare, aportul femeilor nu 
a fost mai mic decit al băr
baților. Cu riscul de a-și 
destrăma familiile pe care, 
în condițiile ilegalității, erau 
nevoite să Ie părăsească 
pentru a locui în numeroase 
case conspirative din întrea
ga țară, cu riscul ca pruncii 
lor să se nască in închisori
— femeile au păstrat și au 
continuat cu cinste și in anii 
pregătitori ai insurecției na
ționale antifasciste armate 
vocația civică feminină atît 
de des intilnită în istoria 
noastră. O astfel de militan
tă a mișcării revoluționare
— tovarășa Ronea Gheor- 
ghiu, membră a P.C.R. din 
1926, participantă activă la 
lupta antifascistă — este as
tăzi interlocutoarea noastră.

— Cei treizeci de ani parcurși 
de Ia istoricele evenimente din 
august ’44 n-au diminuat cu ni
mic adinca emoție a fiecăruia 
dintre noi în fața rememorării 
acelei perioade in care poporul 
își croia propriul destin. Vă 
rugăm să relevați, pentru tinerii 
noștri cititori, cîteva din acele 
episoade ce au dus la pregăti
rea și la victoria insurecției.

— în august 1944 mă aflam în 
strictă ilegalitate, cu buletin 
fals. Mă găzduia, in modesta ei 
locuință de pe Calea Rahovei, 
o muncitoare. Se numea Flori- 
ca. La început m-a adăpostit 
fără să știe nimic despre pre
ocupările mele, despre mișcarea 
antifascistă. Mai apoi am reușit 
s-o fac să înțeleagă pentru ce 
luptăm noi, comuniștii. Aici, in 
casa Floricăi, am multiplicat 
manifeste antifasciste, pe care 
uteciștii m-au ajutat să le difu
zez în cartier. Șapirograful pe 
care-1 aveam în comuna Corne- 
tu îl foloseam pentru realizarea 
unor materiale de propagandă 
prin care ne adresam țăranilor. 
Principala temă pe care o dez
voltam era necesitatea ca Româ
nia să întoarcă armele împotri
va hitleriștilor, să iasă din cri
minalul război antisovietic.

— Care a fost cel mai puter
nic sentiment pe care l-ați 
trăit în momentul declanșării 
insurecției naționale antifasciste 
armate ?

— în ziua insurecției nu pu
team să nu mă gîndesc la lun
gul șir al luptelor duse pentru 
pregătirea acestui moment isto
ric, să nu mă gîndesc la toți cei 
care nu au mai apucat ziua vic
toriei. Nu puteam să nu-mi 
amintesc de Olga Bancic, pe 
care am atras-o în mișcarea ile
gală ; de Donca Simo, împreună 
cu care am stat în închisoare, 
de Elena Pavel, Bernat Andrei, 
de inginerul Paneth și de soția 
acestuia, de Ada Marinescu și 
de Vasile Tudose, de Ștefan 
Plavăț ca și de atîția alții. Și, 
mai ales, nu puteam să nu mă 
gîndesc la soțul meu, Petre 
Gheorghe, secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., 
arestat în 1943 și supus unei 
crunte terori la siguranță, iar 
apoi executat.

Actul de la 23 August 1944 a 
fost o treaptă, cea mai înaltă, 
dintr-un lung șir de acțiuni or
ganizate împotriva războiului 
antisovietic, împotriva regimu
lui militaro-fascist din România. 
Insurecția a fost pregătită mi
nuțios. îmi amintesc bine de 
acțiunile inițiate de partid în 
deceniul patru. în acest an ’40, 
ca instructor al C.C. al P.C.R., 
am fost trimisă la Cluj să reor
ganizez comitetul regional al 
U.T.C. și să restabilesc legătura

cu partidul. Aveam misiunea să 
pregătesc condițiile tipăririi zia
rului „Scînteia“ și să răspund 
de editarea primelor numere în 
care trebuia înfierat odiosul act 
de ciuntire a țării — dictatul 
imperialist de la Viena. Ziarul 
„Scînteia“ urma să fie tipărit 
în Cluj deoarece vechea tipo
grafie din Capitală căzuse în 
mîinile Siguranței.

în toamna anului 1940, la 
București, Comitetul județean

Convorbire cu tovarășa

RONEA GHEORGHIU
Ilfov al P.C.R. a organizat o 
amplă manifestare în Piața 
Obor, sub lozinca luptei împo
triva sărăciei și jafului hitle- 
rist, sub lozinca cererilor legi
time ale poporului de instau
rare a unui guvern popular. A 
fost una dintre puținele acțiuni 
antifasciste de amploare care 
au avut loc în Europa anului 
1940. Mai multe posturi de ra
dio ale țărilor coaliției antihit
leriste au comentat evenimentul 
de la București. în zilele urmă
toare, în multe locuri din Capi
tală au avut loc acțiuni de pro-

test, iar în zona cartierului 
Obor, chiar a doua zî, au fost 
împrăștiate numeroase mani
feste antifasciste. Siguranța a 
operat numeroase arestări.

Elaborarea de către C.C. al 
P.C.R. a platformei program 
din 6 septembrie 1941 a avut o 
deosebită importanță în orien
tarea noastră. Toate punctele 
platformei au fost larg popula
rizate. S-a stat de vorbă cu fie
care om, s-a folosit din plin 
presa ilegală, s-au împrăștiat 
nenumărate manifeste antifas
ciste, s-au adresat maselor nu
meroase apeluri și chemări la 
lupta unită antifascistă. în acea 
vreme eram instructor pentru 
Moldova, Valea Prahovei și 
București. Am cunoscut deci 
îndeaproape eforturile comuniș
tilor de realizare a platformei 
partidului și, în primul rînd, de 
creare a Frontului Patriotic 
Antifascist.

Din nenumărate asemenea 
fapte, în aparență mărunte, s-a 
născut momentul 23 August 
1944 — moment de răscruce în 
istoria patriei noastre.

D. TURCU

ÎN CELE TREI DECENII

CITADELE
ALE CHIMIEI

Ne-a intrat în reflex ca 
atunci cînd rostim numele 
unor localități cum ar fi Roz- 
nov și Craiova, Turnu Mă
gurele și Borzești, Tîrgu Mu
reș și Rîmnicu Vîlcea, Nă
vodari și Victoria, Săvinești 
și Piatra Neamț, Pitești și 
Iași, iar mai nou Slobozia și 
Arad, automat să le adău
găm denumirea comună de 
„citadele ale chimiei“. O 
denumire de rezonanță, pe 
deplin îndreptățită, aici in 
aceste puncte de pe harta e- 
conomică a țării pulsînd viu 
viața unei industrii care în 
urmă cu 30 de ani, în pofi
da existenței unei game am
ple de materii prime, practic 
nu putea fi amintită decît, 
cel mult, în mod formal.

„Am vrut mereu 
sä mi se cunoască urma“
Ne aflam în atelierul In 

care lucrează, pe care-I 
coordonează, atelierul forjă 
grea al .Uzinei „23 August’’ 
din București. Obișnuiți să-l 
știe mereu printre ei, for
jorii și șefiî de echipă ve
neau să ceară un sfat, o 
dispoziție, să-1 consulte cu 
privire la una sau alta din 
problemele care umplu via
ța diurnă a oricărui perime
tru productiv. Unde altun
deva decît aici, in atelierul 
unde muncește de 31 de ani, 
cu care s-a identificat, ar fi 
fost mai potrivit să stau de 
vorbă cu Eroul Muncii So
cialiste, maistrul Antonache 
Hristache ?

„Din fire, imi spune cu 
voce domoală, sint un om 
așezat, nu-mi place azi să 
stau intr-o casă, miine in 
alta, azi să muncesc la forjă, 
miine la strungărie, să zi
cem. In 1943 am ajuns aici, 
aici am deschis ochii pe me
serie și aici am rămas".

încerc să mi-I imaginez în 
acea zi din ianuarie 1943 pe 
tinărul Antonache Hristache, 
venit dintr-un sat al județu
lui Galați, împins către fa
brică de foamea indurată a- 
casă, de neputința petecului 
de pămint al părinților de 
a-i hrăni pe cei nouă mem
bri ai familiei. încerc, dar 
încercarea nu-mi reușește, 
au trecut atiția ani, imi lip
sesc termenii de comparație, 
iar cînd tinărul muncitor îm
brăca salopeta, dacă avea pe 
atunci salopetă, eu nici nu 
mă născusem. I-aș cere 
să-mi arate o fotografie, dar, 
din nou dar, cum să-i cer o

fotografie unui om care din 
salariu primit in acele vre
muri de-abia avea cu ce-și 
plăti piinea ?

„E drept, continuă după 
ce unul dintre șefii de echi
pă care-i solicitaseră spriji
nul a plecat în secție, pină 
prin '45 mă cam bătea gin- 
dul să caut un alt Ioc de 
muncă decit la „Malaxa” ; 
era însă doar un gind, așa 
ca o părere, știam că peste 
tot e la fel, că oriunde m-aș 
duce nimic nu s-ar schimba. 
Iar apoi, cînd toate s-au o- 
rinduit altfel, am uitat de 
acel gind, mie și celor ca 
mine cerindu-mi-se nu nu
mai să răminem, dar să fa-

DESTINE
cern in așa fel incit să ni se 
cunoască urma".

Și muncitorul Antonache 
Hristache a rămas, urmîn- 
du-și de fapt firea așezată 
moștenită de Ia părinții, bu
nii și străbunii lui țărani. Și 
tot ca ei s-a incrincenat a- 
supra muncii Iui, condițiile 
prielnice ajutindu-I ca pe 
măsura trecerii anilor, din 
dragoste și stăruință să-șl 
înfiripeze un destin pe care 
nici nu și l-ar fi bănuit cîn- 
va. Dacă sărăcia nu l-ar fi 
impins să se rupă de pămin- 
tul satului natal, bucurin- 
du-se de același soare răsă
rit odată cu ziua Eliberării, 
aproape sigur ar fi ajuns u- 
nul dintre gospodarii de 
frunte, despre care auzi că 
nimic, sau aproape nimic nu

Ie este peste putință. Aici, 
în atelierul forjă grea al U- 
zinei „23 August”, pe alte 
coordohate, in alt mediu, a- 
celași om a urcat pas cu pas 
drumul anevoios dar cu ati- 
tea satisfacții al consacrării 
profesionale. Un drum mar
cat nu doar de ascensiunea 
ierarhică — șef de brigadă 
în 1947, maistru în 1952, 
maistru principal în 1960, șef 
de atelier în 1971 — dar mal 
ales de jaloanele ferme și 
atît de necesare ale devenirii 
ca om care face, care creează, 
cele 130 de inovații tn va
loare de peste 8 milioane lei 
semnate Antonache Hrista
che reprezentînd un palma
res de invidiat, o carte de 
vizită strălucită pentru a- 
cela care a primit cea mai 
înaltă distincție acordată Ia 
noi muncii, titlul de Erou al 
Muncii Socialiste.

Cu tovarășul Antonache 
Hristache n-am putut sta de 
vorbă atît cit aș fi vrut, atît 
cit aș fi dorit. La sfirșitul 
întrevederii, mai mult în 
glumă, nu m-am sfiit să-i 
spun ; „Credeam că un Erou 
al Muncii Socialiste este mai 
puțin ocupat, mai puțin so
licitat, oricum este un erou... 
Și tot in glumă, ușurat 
poate la gindul că în sfîrșit 
se poate întoarce la oamenii 
Iui, interlocutorul meu a re
plicat zimbind : „Desigur, de 
acuma el trebuie pus în 
ramă, nu

GH. GHIDRIGAN

TABLOURI DINTR-0 EXPOZIȚIE

C
omunicat oficial : mareșalul Ion Antonescu * 
tăiat panglica inaugurală a expoziției „Pictura 
de război“. Un vernisaj drapat de galoane și fi
returi, de piepturile îmbățoșate și spadele stră
lucitoare ale generalilor și coloneilor care sfo
răie de aroganță. Din vopsea și pinză moartea 
zîmbește șăgalnică, cu aer de fecioară nevino

vată. învăluite de azurul cerului trupele se lansează în 
atacuri fulminante. Fețele bronzate ale luptătorilor pleznesc 
de sănătate și de prea multă hrană. Beția unui curaj apocalip
tic brodată de irizările mate ale baionetelor. Vîjîitul gloanțelor 
și grohăitul macabru al obuzelor — sclipiri de licurici și su
nete de greier. Portrete de eroi orgolioși afișind bezele zbîrlite 
spre eternitate.

Tablouri de-a dreptul incredibile. Monstruozitatea unei rați
uni adormite. Glorii de pînză și vopsea în care mustește pofta 
sălbatică de sînge. Recuzită de teatru fanfaron pentru un chin 
real. Nimic despre cadavre și schilozi, despre cruzimi și sălbă
ticii, despre foc și pir joi. Un abis în care omenescul umilit și 
transformat în ruine pare să se prăbușească în întuneric. Dar 
mai presus și dincolo de ambiții tenebroase, palpită viața, 
sfîșiată de dureri și încrîncenare. Mai ales voința de a ieși la 
liman. Este apanajul acelora ca
re, dăruiți morții, în zdrențe și 
înfometați, îr.sîngerați de baio
nete, pierduți în stepele nesfîr- 
șite, se pregătesc pentru clipa 
reîntoarcerii în liniștea căminu
lui strămoșesc. Se vor întoarce
pedepsitor, lucizi și hotăriți ca să îndrepte roata istoriei spre 
zarea la care aspiră. Viața va înlocui expoziția, trufia uleioa
să a galoanelor fasciste va coborî învinsă treptele prăpastie! 
pe care și-a deschis-o singură. Și din voința și jertfa mulțimii 
se va naște o nouă lume. Va rămîne doar amintirea crudă și în
durerată a unui timp ticălos, dar a cărui vremelnicie însînge- 
rată plămădește durabilitatea de granit a unei rațiuni credin
cioasă sieși, simplă și demnă de menirea și putințele ei. Atunci, 
mareșalul și ai lui nu vor mai însemna decît clipa de unde 
a început marea prefacere. Va deveni el însuși o trăsătură 
de penel dintr-un tablou de tristă amintire, așezat la locul 
cuvenit în expoziția istoriei.

TRAIAN GINJU

omunicatul oficial a fost scurt, dar deosebit de 
sugestiv : s-au acordat premiile și mențiunile 
municipiilor și orașelor fruntașe în întrecerea 
pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a lo
calităților. Urmau apoi, in ordine, după categorii, 
numele orașelor premiate : Baia Mare... Tecuci...

..... Buhuși... Horezu... Și fiecare rînd al comunica
tului, fiecare nume de oraș chiar, reprezenta de fapt, o sec
vență a hărniciei dintr-o mare expoziție a spiritului gospodăresc.

Veștile pe care ni le-au adus ziarele, cîteva zile mai tîr- 
ziu. au completat imaginea de ansamblu, înfățișînd la verni
sajul acestei originale expoziții amănunte dintre cele mai 
expresive. Un tablou care vine de la Tecuci ar putea fi inti
tulat „Zece milioane de flori“, (v-ați putea imagina, de pil
da. cum ar arăta un covor dens din două sute de mii de 
trandafiri ?) ; un altul ar avea o explicație mai prozaică : 
„încă o creșă pentru copii (sau un cămin pentru tineret) la...“ 
(unde am întîlnit oare amănuntul acesta ? La Baia Mare ’ La 
Țurnu Severin ? La Slobozia ? Cred că în fiecare din ele, și 
în multe altele încă) ; în sfîrșit, pe o altă pinză, sau pe 
altele, și-ar putea face loc miile de hectare de parcuri ame

najate, sutele de- mii de arbori 
și arbuști plantați, milioanele 
de lei economii realizate. De 
exemplu : la Buhuși — 35 mili
oane ; la Baia Mare — 95 mili
oane, la Tecuci — 70 milioane.

. , , Și așa mai departe. Ar fi, în-
tr-adeyăr, o expoziție a milioanelor ; a spiritului gospodăresc 
și a milioanelor. Adică a muncii și a unităților sale de măsură.

O asemenea expoziție n-ar încăpea însă într-o sală ■ locui 
ei de desfășurare se întinde cit însăși țara. O asemenea ex
poziție nici nu este compusă din tablouri și din secvențe ; 
ea trebuie să acopere și să se supranună cu întreaga noas
tră realitate. întrecerea care, de altfel, a și cuprins patria 
în întregul ei, a avut drept deviză înfrumusețarea și buna 
gospodărire. Sînt două atribute care aparțin de mult și 
profund realităților noastre sociale. Nici o expoziție nu mai 
are de mult nevoie să ungă pe la încheieturi panourile cu 
lapte și miere, să lipească petecele cu ața cuvintelor bombas
tice. Astăzi, la noi, între frumusețe și realitate există o co
incidență deplină.

D. MATALA

Pe atunci, după cum ne in
formează documentele, cele 
cîteva laboratoare și făbricu- 
țe utilate rudimentar nu pro
duceau decît sodă, acid sul- 

-furie, și alte cîteva sortimen
te în cantități cu totul insig
nifiante față de necesitățile 
reale; despre fire și fibre 
sintetice, îngrășăminte și 
detergenți, mase plastice și 
medicamente, vopsele și in- 
sectofungicide, ca de altfel 
despre atîtea alte și alte pro
duse ale industriei chimice 
românești de astăzi nici mă
car nu putea fi vorba. Cit de 
mare era „atenția“ acordată 
acestei ramuri purtătoare de 
progres tehnic pînă în anul de 
răscruce 1944 este lesne de 
precizat fie și dacă reținem că 
ea se plasa, într-o ierarhie 
întocmită la nivelul econo
miei naționale, după indus
tria prelucrării tutunului, iar 
unitățile cu profil chimic, 
atîtea cîte erau și cum erau 
dotate, nu atingeau nici mă
car numărul celor din sec
torul alimentar și ele de zeci 
de ori mai puține decit la 
ora actuală.

Așadar, de aici s-a pornit, 
de la această „zestre“ ex
trem de sărăcăcioasă, pentru 
ca numai în trei decenii, da
torită grijii deosebite acor
date de partid și de stat dez
voltării acestei ramuri, afir
mării ei îti'' contextul creș
terii susținute a întregii eco
nomii naționale, industria 
chimică, angajată într-o ve
ritabilă cursă contra crono
metru, să cunoască o evo
luție spectaculoasă, o dina
mică ale cărei elocvente di
mensiuni sînt redate, între 
altele, de faptul că încă din 
1968 producția anului 1948 
a fost realizată în numai
10 zile, în 1973 timpul fiind 
redus la durata unei săptă- 
mîni. Apelînd în continua
re la limbajul succint al ci
frelor, trebuie să menționăm 
că propulsarea chimiei pe 
traseele care să conducă la 
situarea sa printre ramurile 
de bază ale industriei a fosț 
posibilă în urma alocării de 
către stat a unor fonduri 
însemnate — 14 416 000 000 
lei în cincinalul 1960—1964, 
22 605 000 000 lei în cincina
lul 1965—1970, 51 100 000 000 
lei în actualul cincinal — in
vestiții ce au permis înălța
rea acelor citadele despre 
care vorbeam, obținerea unor 
ritmuri de creștere a pro
ducției globale superioare 
celor realizate pe plan mon
dial. Fapt evident dacă vom 
preciza că față de același an 
1948 indicatorul la care ne 
referim a crescut în 1960 de
11 ori, în 1965 de 35 ori, în 
1970 de 92 ori, în 1971 de 
106 ori, în 1972 de 118 ori, 
urmînd ca pînă în 1975 să se 
majoreze de 235 ori. Le
gat de acest aspect este rele
vant să subliniem că dacă 
acum 30 de ani importul de 
chimicale era de 10 ori mai 
mare decît exportul, azi ba
lanța s-a înclinat net în fa
voarea exportului, produsele 
„Made în România“ fiinl 
solicitate în multe țări alt 
lumii.

In ceea ce privește pers
pectiva, așa cum s-a stabi
lit la Conferința Națională a 
partidului „ponderea indus
triei construcțiilor de ma
șini și a industriei chimice 
în totalul producției indus
triale urmează să ajungă 
pînă în 1990 la 50—60 la 
sută“ cele 2 760 mii tone în
grășăminte chimice (sută la 
sută substanță activă), 137— 
147 mii tone cauciuc sinte
tic, 160—170 mii tone fibre 
și fire chimice ce vor tre
bui produse pînă în 1975 
constituind cifre-barem a 
căror atingere va confirma 
justețea politicii partidului de 
intensificare a eforturilor 
pentru dezvoltarea acestei im
portante ramuri a economiei 
naționale.

T. DORINA
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Atitudini-opinii- dezbateri

DE CE TĂCERE M JURUL 
REPORTAJULUI ?

FASCINAȚIA
LITERATURII

Ptspufa în jurul condiției re
portajului (de gen bine definit 
sau de cenușăreasă a literaturii} 
nu este nouă. Nouă și — 
după opinia noastră — nejus
tificată este doar tăcerea, deloc 
aparentă, a revistelor fată de 
reportaj. Care ar fi, așadar, ra
țiunea acestei atitudini într-o 
vreme în care autori, îndeosebi 
tineri, de felurite înzestrări se 
simt atrași de reportai ? Și în 
ce ar consta „secretul" îndrep
tării tinerilor spre acest tip de 
creație ?

Căutînd răspuns la prima în
trebare vom afirma, asumîndu-ne 
desigur toate riscurile ce decurg 
de aici, că revistele și critica 
în general adoptă o atitudine „a- 
ristocratică“ în ce privește re
portajul ; dacă nu-l consideră 
un gen minor, sau în orice caz 
la cea mai îndepărtată periferie 
a literaturii, atunci preferă să-l 
ignore cu desăvîrșire și numai 
tar (și în mod cu totul acciden
tal) în cutare revistă se „stre
coară" cîteva rînduri (și acelea 
din complezență) despre o carte 
de reportaj. De vreme ce aria 
tematică și stilistică a reporta
jului ca gen este, practic, infi
nită — ne întrebăm, pe bună 
dreptate, dacă nu este cazul să 
acceptăm și să recunoaștem și 
aici diversitatea de formule. Bu
năoară. ne întrebăm : în două 
volume relativ recente („Tineri 
scriitori în reportaj" — antologie 
tipărită de Editura Eminesru yt 
„Miorița nu s-a născut, lîngă 
stele“ de Nfihai Pelin — apariție 
datorată Editurii Scrisul Ro
manesc) critica nu putea distinge 
unele trăsături, definitorii pen
tru fiecare autor, care să con
ducă la emiterea unor judecăți 
de valoare ? Nedumerirea noas
tră rămine. desigur, aceeași și 
în re privește lipsa unor atitu
dini și poziții critice față de o 
colecție — „Reporter" (Editura 
Emmescu) — în cadrul căreia 
au apărut mai multe volume re-

Monumente 
perisabile ?

O rețea de muzee în continuă 
dezvoltare se ocupă de studie
rea. restaurarea și conservarea 
operelor de artă din colecțiile 
pe care le găzduiesc. Dovada 
grijii permanente a statului față 
de trecutul cultural al poporu
lui nostru o constituie și elabo
rarea Decretului 7'24/1969 în vir
tutea căruia s-au inventariat toa
te bunurile cultural-artistice de 
pe teritoriul țării, cOnștituindu-Se 
astfel patrimoniul artistic națio
nal al României aflat sub ocro
tirea directă a legii.

Dacă muzeele au reușit în bu
nă măsură să restaureze și să 
creeze condiții optime de păstra
re a operelor de artă (cu prețul 
unor eforturi dificil de imaginat 
pentru cei neavizați), în schimb 
multe lucrări decretate bunuri 
naționale dar aflate în afara co
lecțiilor organizate — (fiind lip
site deci de o minimă asistență 
specializată) — se găsesc din 
păcate, într-o stare de degrada
re ce impune intervenții urgente 
pentru evitarea unor pierderi ire
mediabile. Din tezaurul cultural 
artistic al țării, fac parte și cîte
va mii de obiecte create în pe
rioada evului mediu românesc : 
felurite obiecte din lemn (pictat 
sau sculptat) broderii, țesături, 
orfevrării sau argintării, manu
scrise sau .vechi tipărituri 
ș.a.m.d. Vechimea lor (cîteva se
cole), perisabilitatea materialelor 
din care sînt constituite (lemn, 
fibre textile, pergament etc.), 
precum și deosebita sensibilitate 
față de condițiile improprii de 
păstrare, au creat premisele unor 
degradări ce pun în pericol exis
tenta acestor opere de artă.

Dispersarea în grupe mici, de 
eîte două sau trei obiecte, pe în
treg teritoriul țării creează un 
plus de dificultate in acțiunea 
de salvare a lor și imposibilita
tea practică de a asigura o asis
tență specializată pentru oprirea 
proceselor destructive.

Aceste obiecte — după condi
țiile în care se găsesc — se pot 
împărți în două mari categorii; 

marcabile, interesante sub as
pect tematic dar și stilistic.

Intr-o vreme, trecută dar nu 
prea îndepărtată ca să poată fi 
dată definitiv uitării, scriitorii 
pe care azi, în mod convențio
nal. îi numim „generația de mij
loc" (Traian Filip, Pop Sirnion, 
Paul Angliei, Traian Co.șovei, 
Vasile Nicorici. Petre Sălcudeanu. 
A. E. Baconsky ș.a.) practicau 
cu bună credință, entuziasm și 
statornicie reportajul sub origi
nale și variate forme de expresie. 
Rezultatul acelei „vîrste de 
aut" a genului s-a concretizat 
în cîteva cărți (sau cîteva pa
gini) excelente.

Astăzi — o nouă generație' de 
scriitori și reporteri încearcă 
(după opinia noastră în mod fruc
tuos) să reînnoade firul tradiției 
(deosebit de bogată, după cum 
se știe), să preia ștafeta repor
tajului.

Că noile căi ale reportajului 
sînt „atacate" cu curaj, cu o pa
siune cel puțin egală cu a auto
rilor generației de mijloc, cu 
reușite care îndreptățesc aștep
tarea împlinirii unor destine de 
reporteri dintre cele mai inte
resante în deceniul opt. ne-o 
dovedesc prezențele (din picate 
sporadice) în reviste ale unor 
reporteri de certă vocație pre
cum D. Honciuc, Alexandru 
Manciu-Sudinschi. Florin Costi- 
nescu. Panel Perfil, Valentin 
Hossu-Loghin și alții.

Deosebit de tentant —■ într-o 
vreme în care mutațiile social
culturale, psihologice etc. trans
formările survenite în conștiin
țe. spectaculoasele șantiere ale 
construcției contemporane pot 
deveni un teren fertil și virgin 
de investigare și. apoi, de scriere 
a unor pagini ce pot deveni an
tologice — reportajul nu-și gă
sește încă locul și spațiul cuvenit 
în reviste, nu-și află ecoul 
(prin dezbateri colective, anche
te, colocvii, mese rotunde și — în 
-fine — prin — cronici competen
te) în critica de specialitate.

FLORENTIN POPESCU

obiecte aflate într-un avansat 
proces de degradare care conti
nuă să fie „păstrate" în condi
ții de temperatură și umiditate 
total necorespunzătoare, ce între
țin astfel procesul destructiv și. 
a. doua categorie, obiecte mai 
puțin mascate de acțiunile de
gradante ale mediului dar care 
— din lipsa acelorași minime 
condiții de microclimat — riscă 
într-un viitoi nu prea îndepărtat 
să fie afectate de același proces.

In același context, dar nu în 
ultimul rînd, se cuvine să men
ționăm degradările provocate o- 
perelor de artă de persoanele 
necalificate care își oferă servi
ciile pentru a „restaura“ unele 
obiecte, intervenții neștiințifice 
care nu de puține ori se soldea
ză cu distrugerea iremediabilă a 
obiectului respectiv.

Desigur nu este posibil ca tu
turor acestor obiecte să li se 
creeze în locul unde ele se gă
sesc în momentul de față, con
diții ideale de păstrare. Este de 
asemenea greu — de presupus că 
s-ar putea organiza o amplă 
campanie de restaurare, acest 
lucru fiind costisitor și deosebit 
de dificil dată fiind penuria de 
specialiști restauratori. Conside
răm totuși că se pot întreprinde 
acțiuni care — cel puțin pentru 
un moment, ar înlătura perico
lele existente. O astfel de ac
țiune ai consta în integrarea a- 
cest or obiecte dispersate, în co
lecțiile muzeale unde vor bene
ficia de condițiile optime de mi
croclimat pe care le oferă aceste 
instituții specializate.

O altă măsură care ar privi 
obiectele mai puțin afectate ar 
fi împărțirea teritoriului țări? în 
zone muzeologice care să fie a- 
rondate principalelor muzee din 
țară (din București, Iași, Cluj, 
Brașov, Constanța, Timișoara, 
Oradea etc.) care ar asigura o 
asistentă calificată muzeologiei 
și juridică — fondurilor artistice, 
din zonele respective.

VICTOR SIMION

SPECTACOL - ȘCOALĂ
O SEARĂ LA STUDIOUL I. A. T. C.

Un public tînăr numeros par
ticipă seară de seară la ultima 
premieră a Studioului I.A.T.C. 
spre marea mulțumire a celor 
care au contribuit la realizarea 
spectacolului. Și nu luminile viu 
colorate din scenă sau pei
sajele feerice propuse de decor, 
nu ritmurile muzicale moderne 
de mare divertisment, și nici 
măcar vreun șlagăr de ultima 
oră gen „viața e o portocală“, 
nimic din toate acestea nu fac 
faima spectacolului jucat cu 
casa închisă. Dimpotrivă, pă
truns in sală publicul este în- 
tîmpinat de un decor prozaic, 
ne „teatral“, expus la vedere, 
un interior de bucătărie cu 
plite și polițe largi, cu coșuri 
de evacuare a aburului în pla
fon, cu vase pentru gătit... Se 
joacă piesa dramaturgului en
glez Arnold Wesker „Bucătă
ria“.

„Tinăr furios“ în 1956. la apa
riția lucrării, deci integrat în- 
tr-o mișcare literară fără un 
program, dar unitară in violen
ța și sinceritatea protestului ei 
împotriva societății burgheze de 
consum. Wesker reușește în a- 
ceastă piesă să aducă în dis
cuție grave și insolubile pro
bleme ale mișcării contestatare 
din ultimele decenii. Microcos
mosul reproduce pentru el le
gile macrocosmosului : celula 
socială implică toate deficien
țele sistemului. Piesa pare la 
prima vedere un reportaj. Lu
mea ei este proletară : un con
glomerat de naționalități și de 
temperamente, de amărăciuni și 
de împliniri în veșnică ami- 
nare, tot așteptind un moment 
mai prielnic, un nod de contra
dicții psihologice, un sumum al 
înstrăinării, in această „bucătă
rie“ a Iui Wesker. oglindă a 
unei societăți care, de consum 
fiind, consumă. o societate 
ale cărei viscere înghit vieți și 
aspirații, unde se inăbușă re
voltele și visele cad în desue
tudine. căci mecanismul nu ad
mite abateri, automatizarea eli
mină personalitatea, goana după 
bani egalizează și stăvilește 
orice formă de împotrivire. 
Fronda, individuală și limitată 
chiar dacă pornește din bună 
credință și generozitate. șovi
nismul — răbufnire a unei lumi 
nemulțumite care-și canalizează 
ntînia pe căi laterale și false, 
incapacitatea solidarității 'în 
revoltă dincolo de nesfirșite de
terminări psihologice și de in
terese meschine — iată cîteva 
idei aflate in subtextul acestei 
piese. Lumea dramatică și de
rutată a lui Wesker este în 
căutarea unor table de legi. Au
torul nu are pretenția de a le 
fi descoperit. Meritul Iui stă in 
faptul că demască paleativele, 
așa zisa democrație instaurată 
pe puterea banului, că supune 
unui mare semn de întrebare 
întregul angrenaj moral al sis
temului social în care trăiește.

Spectacolul Studioului I.A.T.C. 
constituie examenul de absol
vire al studentului regizor Ion 
Ieremia (clasa lector Valeriu 
Moisescu. asistent Ivan Hel- 
mer). Argumentind opțiunea 
repertorială a clasei de regie, 
lectorul Valeriu Moisescu spu
nea : „Piesa lui Wesker este nu 
numai o premieră pe țară, dar 
și o piesă de care teatrele duc 
lipsă. Ea face parte dintr-un 
repertoriu angajat, ori dacă vor
bim despre teatrul politic nu 
ne putem permite să trecem cu 
ușurință pe lîngă piesele cu 
adevărat politice din literatura 
contemporană. Wesker este 
apropiat de mentalitatea actoru
lui șl spectatorului prin tonul 
lui direct și nesofisticat. Din 
punct de vedere pedagogic, cu 
toate dificultățile pe care le im
plică. piesa reprezintă o treaptă 
in evoluția studentului regizor. 
Prin numărul mare de actori 
care sint solicitați nu la realiza
rea unor partituri stilistice, ci 
la o muncă colectivă, ea cores
punde și imperativelor unui tea
tru de echipă, pentru realizarea 
căruia ne străduim“.

Spectacolul dezvăluie capa
citatea regizorului de a pune în 
lumină sensul larg al metaforei, 
deci al artisticului. într-un text 
de un cotidian brutal, de un 
anti-estetism programatic. Cî
teva secvențe de maturitate și 
forță cum ar fi ritmul muncii 
în bucătărie în momentul intră
rii patronului, ritm alertat pină 
la nebunie, implicînd spaimă și 
disperare și supunere ți dispreț 
și putere și neputință, alter
nanța dintre scenele de totală 

automatizare prin muncă și cele 
de „pauză în producție“ (mo
mente care devin parcă mal 
sumbre, căci ele permit medita
ția. or liniștea din jur nu face 
decit să amplifice sinistru ecoul 
unor probleme fără răspuns) 
sint exemple de reușită regizo
rală. Se adaugă la acestea efor
tul de a conduce o distribuție 
numeroasă (cla
sa de actorie 
prof. George 
Carabin și c.onf. 
Petre Vasilescu
— Secția germa
nă) de a evidenția vigoarea 
și sensibilitatea talentului unor 
interpreți ca Geo Visu. Ileana 
NiculescU, Berndi Bbmches și 
alții, capacitatea de a coordona 
într-o unitate toate comparti
mentele spectacolului.

Prin „Bucătăria“ se reia la 
Studioul I.A.T.C. experiența 
conlucrării în scenă a studenți
lor actori și a cadrelor lor di
dactice. Apărînd in distribuție 
alături de studenții clasei sale, 
prof. George Carabin ne spu
nea : „M-a bucurat propunerea 
unui regizor tinăr de * juca in
tr-un spectacol la Studio. Am

TEATRU

Scenă din piesa „Bucătăria"

Există o lectură a cronicilor 
literare. O bună cronică literară 
te informează cu adevărat, o 
bună cronică literară este in 
același timp un articol pe ca- 
re-1 citești cu plăcere. Iată de 
ce cititorii iși cam aleg singuri 
cronicarii ... cere cred și pe ca- 
re-i citește. Un critic astfel „a- 
les“ poate să-și decepționeze u- 
neori cititorul, dar r. : și-l poate 
înșela. Se pare că mulți dintre 
tinerii critici apăruți in ultimii 
ani țin la acest lucru <se poate 
citi in acest sens o frumoasă 
dezbatere publicată anul acesta 
in primul număr a' Convorbiri
lor literare). Petru Poantă, des
pre care este vorba aici, ține de 
cițiva ani la Steaua cronica de 
poezie, și o face cu multă pri
cepere. El a fost remarcat, a 
fost lăudat sau a fost contestat, 
tocmai pentru că este o prezență 
vie ; acum e timpul să fie luat 
în seamă la modul cel mai se
rios. Cartea aceasta cu care de
butează editorial <Ed. Dacia), nu 
este o carte oarecare, ea repre
zintă o încercare de sinteză a di
recțiilor lirice pe care le-a par
curs literatura noastră în ulti
mele trei decenii. Indiferent de 
obiecțiile care i s-au adus 
deja, cit și de cele ce ar 
mai putea să apară, cartea 
propune un sistem de idei și, ca 
orice încercare mai ambițioasă 
merită a fi luată in serios. 
Trebuie să distingem că ni 
se oferă aici modalități moderne 
de sinteză, ceea ce nu înseam
nă altceva decît pasul necesar 
după ce in ultimii ani cronica 
literară și articole numeroase 

uitat pe cit posibil că sint pro
fesor pentru a nu-l siînjeni in 
concretizarea concepției lui re
gizorale, demers in care a dat 
dovadă de o bună incăpăținare, 
semn al personalității. In ace
lași timp insă pe baza unei ex
periențe de lucru anterioare cu 
studenții clasei mele, am încer
cat să-i facilitez punțile de le

gătură cu ei, 
contribuind la 
stabilirea unui 
limbaj comun 
între regizor și 
actori. Există un 

fluid care se naște pe scenă intre 
parteneri și care din sală, de la 
profesor la sludenți poate fi 
teoretizat, dar niciodată simțit. 
Consider in acest sens această 
experiență profitabilă pentru 
ambele părți“.

„Bucătăria“ este un spectacol- 
școală. De la reprezentație la 
reprezentație unele momente 
scad în intensitate ; în funcție 
de datele lor de talent nu toți 
actorii ating aceeași realizare a 
rolului ; unele scene de mare 
dramatism mai sint încă exte
rioare. Toate aceste fenomene 
se cer a fi remediate pe par

au impus o analiză mai moder
nă. Poantă scrie de fapt pe li
nia tradițional mijlocie a criti
cii noastre, adică fără să fie par
tizanul unei critici experimen
tale. Dar observăm în toate a* 
ceste pagini ambiția secretă de 
a reformula cam tot ceea ce s-a 
spus sporadic și cu caracter de 
generalitate despre poezia aces
tor ani. Ne vine în minte un ar

CARTEA PETRU POANTĂ:

MODALITĂȚI LIRICE CONTEMPORANE
ticol publicat de critic în Steaua, 
unde era respinsă tendința folo
sirii excesive a conceptelor. în- 
tr-adevăr, Petru Poantă nu 
soune niciodată in această carte 
cutare poet este pastelist, clasic 
sau romantic. Pe cit îi stă în 
putere, criticul reactualizează 
înțelesul cel mài specific al con
ceptelor. face scurte și esențiale 
incursiuni în Istoria acestor con
cepte. chiar a celor mai uzuale, 
stabilește adică act""’:‘.stea u- 
nor cuvinte peste care de obi
cei alții trec cu mai multă în
găduință. Asta îl ajută pe Petru 
Poantă să intre, pe spațiul cî- 
torva fraze. în problematica de 
fond a unei direcții. Incursiu
nile sale teoretice, bine docu
mentate sînt foarte importante 
pentru înțelegerea cărții, in ele 

cursul stagiunii, . căci, in acest 
an IV de practică, trupa stu
dioului este formată încă din 
studenți și urmărită de cadre 
didactice ale I.A.T.C. Specificul 
acestui colectiv de creație este 
ca edueîndu-și publicul să se 
autoeduce. El nu ajunge nicio
dată, poate, dat fiind faptul că 
se transformă radical de la an 
Ia an, lă o notorietate similară 
cu restul colectivelor teatrale 
din Capitală, dar are avantajul 
unei continue prospețimi și 
face apel la un public tînăr pe 
care și-1 formează.

„Un spectacol neliniștitor“ 
ne-au declarat spectatorii după 
vizionarea premierei „Bucătă
ria“, „un spectacol care nu se 
termină odată cu lăsarea corti
nei ci oferă un prilej de medi
tație", „un spectacol politic ade
vărat, în afara oricărei osten
tații...“ Un spectacol grav, îm
potriva mentalității mic-bur- 
gheze, un spectacol necesar 
deci.

MONICA SAVULESCU 

se găsesc gîndite argumentele 
ce justifică modul in care au 
fost alcătuite așă zisele serii.

în puținele corn ntarii care au 
apărut pină acum, i s-a repro
șat cărții în primul rînd organi
zarea, capriciul unor înregimen
tări. Pare intr-adevăr curios să-i 
așezi alături pe Tonegaru și pe 
Sorescu la capitolul „Fanteziști“. 
Dar cine e de bună credință 

observă că. ■ în modul cum s-a 
conceput argumen' .rea, datele 
îi dau dreptate criticului. Argu
mentele teoretice ale capitolu
lui refac un itinerar istoric și 
general al tendinței. Sé înțelege 
că Sorescu ar fi putut intra să 
sounem și la capitolul „Către o 
nouă aventură“, dar èsti îndrep
tățit să te întrebi dacă plasarea 
poetului în contextul avangar- 
dei nu ăr fi numit doar un as
pect accidental al poeziei sală. 
Ce vrem .• ; spunem ? P. Poantă 
încearcă să stabilească serii is
torice ; așa cum își alege el ar
gumentele, acestea ii dau drep
tate. Gres ' ■ pe care o înfăp
tuiește este însă aceea că el 
forțează uneori particularul, din 
dorința de a vedea aceste direc
ții cit măi rotund împlinite, răs-

Un elogiu indirect adus lite
raturii și seducției ei este car
tea de reportaje publicată de 
Ion Lazăr sub titlul Popasuri 
Și chipuri. Alături de reporta
je care nu se deosebesc cu ni
mic de majoritatea celor pe care 
le citim zilnic în ziare se află 
citeva pentru care cartea lui Ion 
Lazăr merită o mențiune tn 
plus. Autorul și-a propus să ia 
drept obiect de reportaj comu
nele de baștină ale unor scriitori 
români născuți în cîmpia Du
nării și nordul Moldovei. în
demnul și justificarea ii vin de 
la Gala Gălaction, care sub nu
mele de PișculeScu s-a rîăscut 
în fostul județ Teleorman : „So
cotesc că ar fi un lucru vrednic 
de pus la cale să te duci azi 
și să notezi la fața locului în
fățișările unei obști rurale, pe 
care a cunoscut-o in copilărie, 
și-â rechemât-o adeseori în 
scrierile lui, cutare sau cutare 
autor recunoscut din familia 
scriitorilor noștri“. Cu acest ci
tat din Chipuri și popasuri de 
Gala Gălaction drept motto în
cepe și volumul lui Ion Lazăr. 
Curiozitatea reporteruui se în
dreaptă către comuna natală a 
poetului Dimitrie Stelaru, Se- 
garcea Vale, către Salcia din 
Desculț, către Siliștea Gumești 
din Moromeții, către Zimnicea 
lui M. R. Paraschivescu sau Di- 
deștii lui Gala Galacticii.

Prestigiul cărților e atit de 
mare incit iâ Sub aripa lor pro- 
tectoare tot ce a intrat m atin
gere cu ele. Reporterul caută 
oameni care au cunoscut pe 
scriitori în timpul copilăriei lor 
și a trecerii ulterioare prin 
locurile de baștină, stă de vor
bă cu cei rămași din familiile 
îor, memorează comportamentul 
Unor oameni simpli care ău de
venit personaje de roman, re
constituie în măsura sumarelor 
anchete întreprinse înfățișarea 
oamenilor care au fost, ale ca
selor pe care le-au locuit, a'e 
comunei etc. Rezultatele investi
gației, care nu merge niciodată 
prea adine, sînt totuși intere
sante. Reconstituirile cărții pro
cură date și sugestii istoricului 
literar. La Zimmicea reporterul 
copiază de pildă, actul de naște
re al lui M. R. Paraschivescu 
și tot aici căută să stabilească 
ce fel de oameni erau părinții 
acestuia, în Siliștea Gumești, 
încearcă să refacă topografia 
descrisă în roman, caută cîțiva 
din țărâni-prototip ai cărții, 
stă de vorbă cu mama scriito
rului de la care obține o emo
ționantă mărturisire, Lă Salcia 
cunoaște pe cei rămași aici din 
familia lui Zaharia Stancu. Dar 
cea mai interesantă intîlnife ni 
se pare a fi căa cu Turturică, 
prieten al scriitorului din co
pilărie, prieten și azi al lui, 
după cum ne-o mărturisește 
Turturică în reportajul despre 
Salcia. Asupra lui romanul 
Desculț a acționat intr-un mod 
special ne spune autorul : „Dinu 
Turturică de azi nu mai este el 
însuși“. Ceea ce l-a modificat 
este o carte de cîteva sute de 
pagini în care un prieten de 
joacă de altădată a făcut din el 

punzind cit mai mult principii
lor generale și definitorii. Oare 
nu sintem îndreptățiți să vedem 
și la Sorescu un drum mai ge
neral ăl poeziei care, din fe
cundă Și înnoitoare la un mo
ment dat, décade în propria éi 
manieră ? Lucrurile s-au mai 
spus, iată însă că într-o ăsenie- 
néà direcție apar acum măi 

multe nume, mai multe opere, 
măi multe exemple.

Extrem de interesante sînt 
nuanțările ce se stabilesc. 
Observind de pildă „Poezia ma
rilor elanuri“, autorul face in 
interiorul capitolului și precizări 
despre devenirea acestor elanuri 
pină la „mirâjul lor estetizant“, 
care este depistat în scrisul unor 
poeți mai tineri. Este important 
deci să spunem că uti ochi a- 
tent distinge tendințele cele mai 
firave, produse pe o scurtă du
rată de timp, oscilațiile aproape 
insesizabile ale Stilurilor și o- 
rientărilor.

I se poate însă reproșa auto
rului tendința spre superlative : 
Ana filandiana „deține în cel 
mai înalt grad“ facultatea „con
științei artistice“, Constanța Bu- 

un personaj. Dinu Turturică a 
acceptat noua postură și încear
că să-i semene, el, prototipul, 
„Copiei“. Nu puține sint cazu
rile de contaminare și de mo
dificare de existențe in cazul 
prototipurilor inspiratoare ale 
Moromeților. Dar autorul căr
ții nu și-a propus altceva decit 
simpla consemnare. Despre Tur
turică nu ni se spune în ce 
constă de fapt „contaminarea“ 
de care se vorbește, după cum 
nu este privită din apropiere 
nici transformarea altor proto- 
tipi sub influența literaturii 
care a pornit de la ei. Investi
gația nu merge prea departe, 
iar notația este săracă. Tran
scrisă insă în marginea unor 
cărți de un recunoscut succes 
ele își au doza lor de nealterat 
Interes. Poate însă că renunțind 
la accentul pe documentar și 
incercind 0 intrare in inima 
atmosferei, a lucrurilor și a oa
menilor reporterul ar fi reușit 
un document mai puțin perisa
bil. Oricum ar fi el merită aten
ția noastră.

Un precedent prestigios pro
tejează rîndurile evocatoare ale 
lui Ion Lazăr : G. Călinescu a 
recurs atunci cind documentele 
nu-i erau suficiente la incursiuni 
de tip reportericesc pentru a-și 
completa imaginea despre Ion 
Creangă sau Goga. Descrierea 
meleagurilor natale ale lui 
Creangă și a Rășinarilor lui 
Goga sînt pagini antologice. 
O descindere acolo unde a vie- 
țuit un mare scriitor poate pro
cura întotdeauna un document 
interesant, sugestiv, dacă ochiul 
știe să vadă și mintea să aso
cieze. Descinderile lui Ion La
zăr, sufocate uneori de o mult 
pfeă elementară emoție au me
ritul de a se instala întotdeauna 
pe un pămînt ferm : acela al 
informației sigure ori al evocă
rii celei mai avizate. Fantezia 
creatoare nu este partea să tare 
și reportajele, dacă nu ne re
levă în autorul lor pe omul de 
viziune creatoare, pe scriitor, 
ne fac o demonstrație limpede 
despre fascinația pe c»’'e crea
ția artistică o poate exercita a- 
supra lumii reale. Cu condiția 
ca literatura să nu fie pentru 
această lume un pămint com
plet necunoscut. Un episod eloc
vent rămine de aceea cel din 
reportajul „Noi, Dimitrie Ste
laru, n-am cunoscut niciodată 
fericire*“. La Segarcea Vale 
faptul că poetul Dimitrie Ste
laru, figură marcantă a litera
turii de după război, s-a născut 
aici, n-a preocupat prea multe 
conștiințe : „Primarul nu a au
zit pină la venirea noastră de 
Dimitrie Stelaru, secretarul 
consiliului „știe despre ce esle 
Vorba“, profesorul de română 
deține chiar niște „date“, nu 
prea multe însă'. Să fie oare 
această indiferență doar rodul 
împrejurării că proza se bucu
ră îndeobște, de o mai mar» 
audiență decit poezia ?

M. UNGHEANU

zea „este cea mai productivă“, 
apoi „dintre toate piețele, Nina 
Cassian este singura care vrea 
să pună mască feminității“, său 
„Leonid Dimov este creatorul 
celui mai spectaculos lirism din 
literatura contemporană“ și 
„Gabriela Melinescu este cea 
mai redutabilă imagistă“, iar 
„Caraion rămine singura conști
ință patetică (s.a.). Exemple mai 
sint. ele trădează o ciudată e- 
xaltare.

Nu putem încheia, fără a re
marca citeva capitole foarte in
genios concepute. în primul „rind 
cel intitulat „Specificul liricii 
sociale“, căruia, intr-un articol 
din Luceafărul. Adrian Isac de
geaba i-a adus âtitea învinuiri, 
devreme ce nu a vrut să accepte 
rațiunile simple de sistemati
zare și de economisire a spațiu
lui, rațiuni impuse de o sin
teză. Apoi „Resurecția lirismu
lui“. un capitol aproape inedit 
în istoria formelor lirice ale 
primului deceniu și, în sfirșit, 
„Formele abstracte ale liricii“. 
Trebuie să mai spunem câ, in 
stilul său potențial polemic, 
ironizind, polemizînd, stabilind, 
reașezînd, disociind et,c„ Petru 
Poantă a reușit Să scrie, nu de 
puține ori, capitole esențiale 
despre unii poeți contemporani. 
Cu scăderile ei. dar mai ales eu 
multele adevăruri pe care le cu
prinde, se înțelege că ne bucură 
apariția acestei cărți, un debut 
puțin obișnuit in critică,

DINU FLĂMÎND

inema
TRECĂTOARELE IUBIRI : Pa

tria (orele 9,30; 12.15; 15; 17,<5;
20.30).

DIN VIATA UNUI PIERDE- 
VARĂ -. Central (orele 3,15; 11.30; 
13.45; 15; 18.15; 20,30).

V1NTUL CĂLĂTORIILOR : Doi
na (orele 11,15; 13.30; 17,45; 20).

INSULA MISTERIOASĂ : Lu
ceafărul (orele 8.30; 11; 13,30: 1«: 
18,30: 31), Exeelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 15; 18 15; 20.30), Modern
(orele 8.30; 11; 13.30; 18; 18.30;
21).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
București (orele 8,45; 10,45; 12 45; 
14,45: 15.45; 19; 21).

JUDO : Melodia (orele 9; 11,15; 
13 30: 15: 18,30; 20,45).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Festival (orele 9: 11,15; 13.30; 15; 
18.30: 21).Luna FURIOASĂ : Sala Pala
tului (orele 17.15: 20.15). Scala 
(orele 8.30: 11; 13,30; 15; 18.30; 21). 
Capitol (orele 9: 11.15: 13.45; 15:
18,30; 21) Favorit (orele 9; 11.15; 
13.30; 15.45: 18,15: 20.45).

CAPCANA ; Grivița (orele 9; 
11.15; 13.30: 18; 18.15; 20.30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

18; 20.15), Flamura (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30). Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

JOE KIDD : Victoria (orels 9; 
11,15; 13.30; 15; 18.15; 20,30), Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 30,30). Gloria (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30)

ZĂPADA FIERBINTE : înfră
țirea (orele 16; 18; 20).

MISINEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Dacia (orele 9; 
11,15: 18,30; 16; 18,15 : 20 30). Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL t Dru
mul sării (Orele 15.30: 19).

INTIMPLĂRI CU COSA NOS- 
tra : Glulești (orele 15.30; 18;
20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE S 
Bucegi (orele 16; 18; 20).

MARELE VALS : Floreasca ta
rele 15.30; 19). Flacăra (orele 9,15; 
12.30: 16: 19,30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPTU : Unirea (orele 16,30; 18;
20.15).

HAIDUCH i Munca (orele 16; 
18: 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE 5 
Moșilor (orele 9; 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15).

OMUL ORCHESTRA t Ferentari 
(orele 10; 15.30).

BUNA SEARA, DOAMNĂ 
Campbele : Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

ușoare. 23,15 Poetic*. Constant* 
Buzea. 23.20 Din Operele lui 
Hăndei 23,55^-24,00 Ultimele 
stiri.

„VILA“ NOASTRĂ DE VA
CANTĂ : Pacea (orele 16; 18; 20).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE ! Cosmos (orele 15.30; 13;
20,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Crtn- 
gașl (orele 16; 18).

EVADAREA : Rahova (orele
15 39; 18; 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI t Co- 
troceni (orele 18; 20).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINĂ : Cotroceni (orele 14; 16).

VAGABONDUL : Lumina (orele 
9; 12; 15: 19.30).

CEA DIN URMĂ ZI t Pro
gresul (orele 16: 18: 20).

ATENTATUL : Viitorul (orele
15.30; 17,45)

ANDREI RUBLIOV I Viitorul 
(ora 20).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : Vitan (ora 20.15).

TICK... TICK... TICK. . t Vitan 
(orele 15 30: 18)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Lira (orele 10; 15.30; 19).

LOLA (ora 14.30) ; LAURA (ora 
16,30) ; MANTAUA (orele 18.45; 
20.45). rulează la Cinemateca 
„Union“.

Opera Română : OLANDEZUL 
ZBURĂTOR — ora 19; Teatrul de 
Operetă : MĂTUȘA MEA. FAUS- 
TINA — ora 19.30: Teatral Națio
nal ,.I. L- Caragiale“ (Sala 
Mare) : UN FLUTURE PE LAM
PĂ — ora 19.30; (Sala Comedia) : 
CUI I-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF? — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Btilandra“ (Schitu 
Măgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 20 : Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : DANSAȚI CU SA
LAMANDRA — ora 19 ; Tea
trul ,.C. I Nottara“ (Sala 
Msgheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19.30; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20; Teatrul 

Mic : PHILADELPHIA EȘTI A 
MEA | — or* 19,30: Teatrul Giu- 
lești : ...ESCU — ora 19.30; Tea
trul Evreiesc de Stat : MOARTEA 
UNUI COMIS VOIAJOR — ora 
19.30: Teatrul „Ion Vasileseu" : 
REFLECTORUL REVISTEI — ora 
19,30; Teatrul .Țăndărică" (Sala 
Victoria) : ILEANA SINZIANA — 
ora 17; Teatrul „C. Tănase“ (Sal* 
S*voy) : LA SAVOY. BOEMA — 
ora 19.30: (Sala Victoria) : VINO 
SĂ NE VEZI DISEARĂ — ora 
19.30; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : LA HANUL CU CÎNTE- 
CE — ora 19.30:Circul ..Giobus“ : 
CIRCUL BUSCH ROLAND — 
orele 16 și 19.30

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale.

9,55 Melodia zilei t „Iubirea noas
tră e un cer senin“ de Mârius Du- 
mitrescu. 10.00 Dlvertis-elub. 11,00 
Profil pe portativ — Nelu Hutu- 
11,30 Pentru prietenii magnetofo
nului. 12.00 Știri. 12.10 Invitație In 
fonotecă. 12,55 Melodia tliel. 13.00 
închiderea emisiunii. 17.00 Știrile 
după-amiezli 17,05 Alo, Radio I 
— muzică ușoară 1* cereroa ascul
tătorilor. 18.00 Șapte zile. șapte 
arte. Cinema. 18,10 Muzică france
ză pentru orgă. 18.55 Melodia zi
lei. lo.oo în direct... din sala de 
repetiții a ansamblului ..Doină 
Bucureștiului". 19,30 Știri. 19,35 
Casa de discuri Polydor. 20,00 Tea
tru radiofonic. Mări umoriști al 
literaturii universale. 20.50 Piese 
interpretate la chitară. 21.00 Radio 
super-top _ muzică ușoară româ
nească. 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 22.30 Melodia 
zilei 22,35 vedete ale muzicii

PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teieșeoală. 16,00 
Științe soeiâle (consultații). 16 25 
Chimie (anul III). 16.50 Geografie 
(clasa * V-a). 17.30 Telex. 17.35 
Curs de limbă germană. Lecția 
78 18,05 TeteglOb : Podurile Buda
pestei. 18,25 Cîntede populare cu 
interpret! de frunte ai folclorului: 
Aneta Stan, Simion Pop. Gheor- 
gh» Roțogă. Gheorghe Lazăr. 
18.40 întrebări și răspunsuri.' 19.10 
Tragerea de amortizare ADAS. 
19.20 1001 de seri : Calimero. 19.10 
Telejurnal. 20.00 Bâch — BsethO- 
ven — Brahms. Ciclul B (ti). 
Concert susținut de orchestra 
simfonică a Rădioteievlziunii. 20,30 
Seară pentru tineret: Turneul 
emblemelor — transmisiune di

rectă de la Pitești. 21,35 De joi 
pină joi — agendă săptămînală ă 
principalelor evenimente și ac
țiuni din viață organizațiilor 
U T.c. 21,40 Anul I al unei fa
brici. I.a sfirșttul anului 1973, fa
brica de ceramică tină din Cluj 
împlinea un an de producție : 
deși peste 80 la sută dintre an- 
gajații fabricii stnt tineri și foar
te tineri, iar greutățile începutu
lui sint inerente, fabrica și-a În
deplinit planul anual cu neste o 
lună înainte de termen. Reportai 
de Tfmotei Ursu. 21.55 Atitudini 
— Galâti. Teiefollaton despre fe
lul In care uhii tineri cunose și 
frecventează unele instituții de 
cultură din Galați. Reporter Anca 
Fusariu. 32.05 24 de ore. 22.20 
Campionatele europene de pati
naj artistic. Proba individuală 
masculină. Transmisiune de la 
Zagreb. Comentator Cristian To- 
pescu

PROGRAMUL II

20.00 Bach — Beethoven — 
Brahms (II). concert Susținut de 
orchestra simfonică a Radiote’e- 
viz.iunll. în pauză : Telex ; Prin 
muzee și expoziții. 22,05 Dialog : 
impactul demografic.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 31 IANUARIE 1974

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Sovietului Suprem

al Uniunii Sovietice „Luna cărții la sate

Organizațiile U.T.C. au în a- 
ceastă perioadă sarcini deose
bite in impulsionarea inițiativei 
de masă a cooperației de con
sum : „Formați-vă biblioteci 
personale", orientind preferin
țele tinerilor spre cartea cu ca
racter politico-social. Așadar, 
un contact mai intim și mai 
aderent al cititorilor săteni cu 
acest izvor de cunoaștere 
frumusețe — cartea.

O catedră prin 
corespondență :

(Urmare din pag. I)
A. N. Kosîghin. 
Politic ăl C.C. al 

Prezidiului Sovietului 
prem al U.R.S.S.. iar popoare
lor Uniunii Sovietice urări de 
succes deplin in opera de înfăp
tuire a programului construcției 
comuniste.

împărtășind impresiile din vi
zita făcută în țara noastră, vi
cepreședintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a exprimat 
calde mulțumiri pentru ospitali
tatea și prietenia cu care au 
fost înconjurați membrii dele
gației pretutindeni în timpul 
vizitei în (ara noastră și a dat 
o inaltă apreciere realizărilor 
obținute de poporul român sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

în timpul convorbirii s-a sub
liniat cu satisfacție că între 
cele două partide, țări și po
poare s-au statornicit și se dez
voltă necontenit relații apropiate 
de prietenie și colaborare, se 
amplifică legăturile in toate 
domeniile de activitate.

S-a reliefat că întilnirile și 
convorbirile prietenești dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
L. I. Brejnev. înțelegerile rea
lizate au constituit de fiecare 
dată factori de o deosebită im-

»I 
lui 
ți

Birou-
P.C.U.S. 

Su-

portanță in evoluția mereu as
cendentă a raporturilor multi
laterale româno-sovietice și, in 
același timp, au servit cauzei 
generale a socialismului și 
păcii în lume.

în contextul general al evo
luției fructuoase a colaborării 
dintre cele două țări, vizitele 
reciproce de delegații parla
mentare, devenite tradiționale,

reprezintă o expresie a dorinței 
comune de a stringe 
departe 
popoarele României și 
Sovietice, 
pentru o 
reciprocă a preocupărilor și rea
lizărilor in construcția socialistă 
și comunistă.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

pe mai 
unește 

Uniunii 
constituie un prilej 

mai bună cunoaștere

prietenia ce

DELEGAȚIEI 
SUPREM AL 

se află în vizită 
noastră.

• MEMBRII 
SOVIETULUI 
U.R.S.S., care 
în țara 
miercuri la amiază, 
de lucru la Palatul 
dunări Naționale.

La întilnire au luat parte 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Maria 
Groza, Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula. vicepreședinți 
ai M.A.N., președinți de comisii 
permanente. Ion Mărgineanu, 
secretar al M.A.N., deputați.

în cadrul discuțiilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, s-a făcut un schimb de 
vederi privind formele și me
todele specifice de activitate a 
parlamentelor celor două țări și 
a comisiilor de specialitate ex- 
primindu-se dorința reciprocă 
de a dezvolta colaborarea dintre

au avut, 
o întilnire 
Marii A-

NICOLAE CEAUȘESCU președintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, a 
trimis o telegramă domnului JOHANNES VIROLAINEN, pre
ședintele Partidului de Centru din Finlanda,

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere, am 

deosebita plăcere de a vă adresa, din partea Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă Româ
nia și a mea personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de succese in activitatea dum
neavoastră prodigioasă. . , _

îmi exprim convingerea că relațiile amicale dintre I tontul 
Unității Socialiste din Republica Socialistă România și Partidul 
de Centru din Finlanda vor cunoaște o dezvoltare continuă in 
interesul întăririi prieteniei și colaborării dintre popoarele și 
țările noastre, al păcii și securității in Europa și în întreaga 
lume.

CELUI DE-AL 37-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA

Marea Adunare Națională și 
Sovietul Suprem, dintre comi
siile lor permanente.

★
• AMBASADORUL UNIUNII 

SOVIETICE la București, V. I. 
Drozdenko. a oferit, miercuri 
seara, o recepție cu prilejul vi
zitei în țara noastră a delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de I.S. Grușețki, vice
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Ucrainene.

La recepție, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
au luat parte Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. membru al Consiliu
lui de Stat, Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, Mihai 
Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Centrai al U.G.S.R., Ilie Murgu
lescu. Maria Groza, Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai M.A.N.. 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Corneliu 
Mănescu. președintele Grupului 
român din Uniunea interparla
mentară, președinți ai unor co
misii permanente ale M.A.N.. 
deputați ai M.A.N., membri ai 
Consiliului General ARLUS. re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai culte
lor. oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomati
ce acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cea de-a XlV-a ediție a „Lu
nii cărții la sate", organizată de 
Centrala Cărții și Uniunea Cen
trală a cooperativelor de con
sum, se anunță o manifestare cu 
caracter deosebit față de cele 
anterioare. Evenimentele anu
lui curent — cea de a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, Congresul 
al Xl-lea al P.C.R.. împlinirea 
a 25 de ani de la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 martie 1949 
cu privire la transformarea so
cialistă a agriculturii — ampli
fică dimensiunile acestei tradi
ționale manifestări culturale de 
iarnă în lumea satelor. Anul 
trecut au fost puse la dispoziția 
rețelei de librării și magazine 
ale cooperației de consum 
11 963 290 volume, cu aproape 1 
milion mai mult decit in peri
oada anului anterior. A crescut 
numărul librăriilor sătești la 
1 000, iar al raioanelor și punct- 
telor de difuzare din magazi
nele mixte la 7 500. Cele 22 de 
secții județene „Cartea prin 
poștă“ au difuzat cititorilor 
1 300 000 materiale publicitare o- 
dată cu cărțile solicitate. S-au 
organizat peste 1 000 acțiuni ,,E- 
levii, prieteni ai cărții“. S-au 
bucurat de popularitate și inte
res concursurile inițiate de or
ganizațiile județene U.T.C., pre
cum : „Cartea mi-e dragă“ (Ia
lomița). „Literatura contempo- 
rană-oglindă a societății noastre" 
(Iași), soldate cu difuzarea unui 
fond bogat de carte. Cele 27 000 
de biblioteci comunale și 7 000 
școlare din localitățile rurale au 
desfășurat o activitate fructu
oasă. Toate acestea creează un 
cadru propice de organizare a 
acțiunilor eu cartea din februa
rie curent. Perioada în care 
vor fi inițiate aproape 250 de în- 
tîlniri ale cititorilor cu scriitori, 
editori și critici. La căminele cul
turale. biblioteci, școli, librării 
cluburi de unități agricole, ma
nifestările vor fi grupate pe ge
nuri de literatură, urmărindu-se, 
în principal, răsplndirea, eu 
deosebire în rîndul tineretului 
rural, a cărții 
agrozootehnice, 
științifică, de
tristică. în vederea 
deprinderii acestora pentru lec
tură. Sint programate de ase
menea, consfătuiri, simpozioane, 
concursuri, expoziții, lansări de 
titluri noi, șezători literare, vi
trine și ștanduri, recenzii etc.

CORESPONDENȚII 
ACTVALtTÂȚM 

TRANSMIT:

gore Dima), prezentind azi, la 
Pitești, 2 spectacole.

• Miine, la orele 18. la libră
ria .,Mihail Sadoveanu“ din 
București are loc intîlnirea citi
torilor cu criticul Valeriu Râpea- 
nu și Valeria Sadoveanu cu care 
prilej se va prezenta lucrarea 
..Mihail Sadoveanu — interpre
tat de...“ și noile ediții „Zodia 
Cancerului“ și „Venea o moară 
pe Șiret“.

Călan, Petroșani, Petrila, 
Deva. Hunedoara, creșe și gră
dinițe cu un număr total de 
980 locuri precum și cămine 
muncitorești pentru tinerii mun
citori. (VASILE MOROȘAN).

10 minute de
GIMNASTICĂ

LECȚIA a IV-a

BREVIAR 1001

la

• Astăzi, la Ateneul tineretu
lui, are loc, incepind cu orele 
16. simpozionul ..Sportul și tu
rismul pentru tineret“.

• Proiecțiile prezentate
Casa de cultură a studenților 
din Capitală urmează, în ale 
sale, „Itinerarii artistice bucu- 
reștene“, o trecere în revistă a 
muzeelor de artă.

• Teatrul de Stat „Valea Jiu
lui“ continuă turneul cu premie
ra pe țară ..Cornada“ de Alfon- 
so Sastre (în românește de Gri-

La Vulcan a început construc
ția a 4 blocuri de locuințe des
tinate minerilor din această lo
calitate. în celelalte centre 
muncitorești ale județului Hu
nedoara. se acționează intens 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan, care prevăd ca. in 1974. 
din fondurile statului și ale 
populației, cu ajutorul creditelor 
de Ia stat, să se ridice peste 
4 200 apartamente, iar în orașe-

Cele cinci cămine culturale 
tineretului, din județul Vîl- 
(Prundeni, Roșiile, Fîrță-

5 minute cu 
Gheorghe Zamfir

social politice, 
de informare 

literatură bele- 
dezvoltării,

— V-ați întors recent din 
primul dv. turneu în S.U.A". 
și Canada. Care au fost mo
mentele marcante ale acestei 
călătorii... artistice ?

— în primul rind partici
parea la concertul festiv in
ternațional. susținut in cins
tea celei de a 25-a aniversări 
a Zilei drepturilor omului în 
cadrul O.N.LT. Eu și colegii 
ne-am bucurat să primim 
din partea Secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Wald- 
heim, o scrisoare cu cuvinte 
de sinceră apreciere la adre
sa folclorului rom&nese și a 
felului în care am reușit noi

să-1 interpretăm. Apoi, con
certele susținute in citeva 
săli de prestigiu : la Carne- 
gie Hali din New York. la 
San _ Francisco, la Kenedy- 
Center din Washington și la 
Place des Aris din Montreal.

— Care vi se pare a fi fost 
reacția publicului 7

— Ca pretutindeni, limba
jul muzicii românești reușeș
te să se facă nu numai înțe
les dar și simțit : In unele 
momente, așa cum remarcau 
și ziariștii locali, intre scenă 
și public s-a închegat o at
mosferă de veritabilă os
moză.

Toate cronicile din Ne<v 
York. San Francisco și cele 
din Montreal, abundă în su
perlative : „...Gheorghe Zam
fir din România — un vrăji
tor al străvechiului nai ! 
...întreg ansamblul a cîntat 
pur și simplu fantastic... 
Zamfir este un artist de ex
presie de cel mai înalt ni
vel...“

— Următorul turneu ?...
— Foarte curind, la înce

putul lui februarie, cu același 
ansamblu, la Paris unde voi 
prezenta 19 spectacole.

• 
ale
tea
țești, Zlătărei și Romanești) au 
participat la un schimb de ex
periență, cu prilejul căruia au 
chemat la intrecere toate cămi
nele culturale din județ. • Mu
zeul de istorie al județului Pra
hova organizează un ciclu de 
manifestări sub genericul „Pur
tători de flamuri revoluționare", 
pentru cunoașterea de către ti
neri a luptei revoluționare a 
comuniștilor • „Atlas" — o nouă 
formație de muzică ușoară în
ființată sub egida Comitetului 
municipal U.T.C. Petroșani. • 
„De vorbă cu familia" — este 
inițiativa unor tineri de,.la I.C.S. 
Hunedoara în cadrul căreia 
fruntașii în producție sînt feli
citați, in mod festiv, in prezen
ța membrilor familiilor lor. 
• Clubul „Femina“, inaugurat 
recent la Cluj cu expunerea 
„Rolul femeii în organizarea 
continuității peste veacuri a na
țiunii noastre“, încearcă să răs
pundă cerințelor celor peste 
100 000 de femei din județ. • 
Vasile Filipov, elev in anul IV 
la Liceul agricol din Tulcea. 
este autorul unei expoziții de 
grafică organizată la Casa de 
cultură a sindicatelor din loca
litate.

(De la corespondenții noștri 
voluntari : Hoția Horăscu, Va
lentin Anghel, Vasile Moroșan, 
Liliana Ivan, Romeo Crăiescul.

U.N.E.S.C.O

V. mereuța

E fERCITfUL NR. 1
Slind depărtat. Aplecare cu 

răsucirea trunchiului $i du
cerea brațelor lateral, mina 
sprijinită pe sol înainte ; 
arcuire cu celălalt braț îna
poi. Revenirea trunchiului 
cu bătaia palmelor la spate, 
apoi Înainte (4 repetări X S 
timpi).

EXERCIȚIUL NR. 2
Culcat înainte, transversal 

pe pat cu miinile pe sol. 
Mers în miini înainte și îna
poi, pină ce gleznele ajung 
Ia marginea patului (4 repe
tări) .

EXERCIȚIUL NR. 3
Culcat Înapoi, apucat de 

marginea de jos a dulapului. 
Ducerea picioarelor sus. în 
stind pe omoplați. Coborirea 
șezutei și a picioarelor în
tinse (2 repetări X 8 timpi).

în numele tuturor comuniștilor din țara noastră. *1 întregului 
popor român transmitem un cald salut prietenesc celui de-a! 
37-lea Congres al Partidului Socialist din Japonia. Folosim acest 
prilej pentru a adresa Partidului Socialist din Japonia urări de 
noi succese în activitatea ce o desfășoară. împreună cu Partidul 
Comunist și cu alte forțe progresiste, democratioe din Japonia 
pentru apărarea și promovarea intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii japonezi, pentru pace, democrație și progres.

Ne exprimăm Încrederea că relațiile bune dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist din Japonia se vor dezvolt» 
in continuare în interesul întăririi prieteniei și colaborăm dintre 
popoarele și țările noastre, al triumfului luptei unite a tuturor 
forțelor antiimperialiste.
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

„Oamenii muncii din Capitală vor face

și angajamentului asumat“

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R
Miercuri după-amiază, tova

rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Secției Relații Externe a 
C.C. al P.M.S.U., condusă de 
Andras Gyenes, membru al Co

de Control a 
Secției Relații 
al P.M.S.U., ca- 
C.C. al P.C.R., 
țara noastră.

’ " ' “ în-

legăturilor frățești dintre cele 
două partide, a vizitat obiecti
ve social-culturale și noi car
tiere de locuit din Capitală.

de plan Baschet

misiei Centrale 
P.M.S.U., șeful 
Externe a C.C.
re, la invitația 
face o vizită în ,

La primire, desfășurată 
tr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că. au participat tovarășii Ghi- 
zela Wass, membru al C.C. al 
.-“iU.R., Dumitru Turcuș, Con
stantin Vasiliu, adjuncți ai șe
fului Secției Relații Externe a 
C.C. al P.C.R., Mircea Ange- 
lescu, șef de sector la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

CRONICA

★
în timpul vizitei în țara noas

tră. delegația Secției Relații 
Externe a C.C. al P.M.S.U., a 
avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R. pentru convenirea pla
nului de relații între P.C.R. și 
P.M.S.U. pe anii 1974—1975, în 
vederea dezvoltării continue a

U. T. C.
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală, venind de la Nicosia 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist formată din tova
rășii Gheorghe Udriștoîu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., și Mihai Hanganu. 
prim secretar al Comitetului 
județean Suceava al U.T.C., 
care " ’ ~
ției 
Unit 
făcut

La 
Otopeni membrii 
au fost salutați de tovarășul 
Vlad Galin. adjunct de șef 
de secție Ia C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

la invitația Organiza- 
Tineretului Democrat 
(E.D.O.N.) din Cipru a 
o vizită în această țară, 

sosire pe aeroportul 
delegației

Comitetul de partid al muni
cipiului București a analizat în 
plenara ’ sa din 29 ianuarie a.c. 
modul în care au fost realizate, 
in cursul anului 1973, sarcinile 
ce au revenit Organizației de 
partid a Capitalei din hotări- 
rile Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale par
tidului și a dezbătut principa
lele probleme care condiționea
ză realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe 
anul 1974.

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU parti- 
cipanții la plenară raportează 
că oamenii muncii din Capitală, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, angajați 
cu întreaga lor energie și ca
pacitate creatoare in acțiunea 
de realizare a actualului cinci
nal in patru ani și jumătate, au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan și angajamentele asu
mate pe 1973. în anul trecut, în 
economia Capitalei au fost rea
lizate opt din cele aproape 13 
miliarde lei producție supli
mentară obținută în primii trei 
ani ai cincinalului, producția 
industrială crescînd cu 14 la 
sută față de 8.5 la sută cit era 
prevăzut în cincinal. în 1973 
s-au obținut peste plan 1,55

miliarde lei la producția glo
bală, 1,72 miliarde lei la 
producția-marfă și aproape 130 
milioane lei valută la export. 
Au fost puse în funcțiune un 
număr de 97 capacități de pro
ducție, au fost date în folosință 
24 000 apartamente, cămine 
muncitorești cu aproape 11 500 
locuri, 12 000 locuri în creșe și 
grădinițe, peste 200 săli 
să, 39 000 mp suprafețe 
ciale.

Toate aceste realizări 
spune in telegramă — 
bază îndrumările și sprijinul 
permanent de care ne-am bu
curat din partea conducerii de 
partid, a dumneavoastră, tova
rășe secretar general, care au 
orientat activitatea organizației 
noastre de partid, au stimulat 
preocuparea comuniștilor, a tu
turor colectivelor de muncă 
pentru mai buna valorificare a 
resurselor materiale și umane 
existente, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii și progra
mului partidului.

Relevînd că anul 1974 repre
zintă, prin sarcinile care tre
buie îndeplinite, o etapă de o 
deosebită însemnătate în dez
voltarea economică și socială a 
municipiului București, fiind 
prevăzute față de realizările din 
1973. creșteri de 19 la sută la 
producția globală. 14 la sută la 
productivitatea muncii. 29 la

de cla- 
comer-
— se 

au la

sută la 
nerea în 
capacități de producție, 
în folosință a 27 000 apartamen
te. precum și a unui mare nu
măr de construcții social-cultu
rale, în telegramă se spune :

Dezbătînd, intr-un spirit de 
înaltă răspundere, sarcinile ce 
revin municipiului București din 
planul unic național de dezvol
tare economică și socială a 
României în anul 1974 plenara 
a hotărit, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, să realizăm 
în acest an jubiliar, peste pre
vederile planului :

— o producție globală supli
mentară în valoare de 700 mili
oane lei ;

— o producție marfă supli- 
500 mi-

sarcinile la export, pu- 
funcțiune a 140 noi 

darea

mentară în valoare de 
lioane lei :

— livrarea la export 
produse în valoare de 
oane lei valută ;

— reducerea cheltuielilor de 
producție cu 50 milioane lei :

— o economie de 100 milioane 
kWh energie electrică și 127 000 
tone combustibil convențional ;

— beneficii in valoare de 150 
milioane lei ;

— mărfuri pentru fondul pieț.ii 
in valoare de 100 milioane lei;

— 500 apartamente. 9 400 locuri 
în cămine muncitorești și stu
dențești și 5 900 locuri în grădi
nițe.

a unor
30 mili-

O eroare tactică — mică dar, 
totuși, eroare — le-a privat a- 
seară la Floreasca pe studentele 
de I.E.F.S. de o victorie mai ca
tegorică in meciul lor cu Spar- 
tacus Budapesta, in sferturile de 
finală ale ..Cupei cupelor“.

în minutul 25. elevele prof. 
Ion Nicolau aveau un avantaj 
de 15 puncte și dominau jocul, 
ca urmare firească a forței de 
luptă sub panouri demonstrate 
de Tita, Fetric și Giurea, al 
excelentului joc prestat de ..con
ducătoarele“ Iftimie și. mai 
Ies, Balai (Viorica a fost 
cea mai bună jucătoare 
teren).

Dar, în acest moment, 
să lupte cu calm pentru a

a- 
aseară 
de pe

Prima sesiune a Comitetului 
Consultativ al Centrului euro
pean pentru invățămint superior 
al UNESCO, cu sediul la Bucu
rești. a luat sfirșit, miercuri 
după-amiază. Reuniunea a avut 
drept scop analiza activității 
desfășurată de Centru in primul 
său an de existență, dezbaterea 
și aprobarea planului de lucru 
pe anul 1974.

Printre obiectivele prioritare 
înscrise în planul de viitor al 
Centrului figurează dezvoltarea 
activității pentru crearea unui 
bogat fond documentar privind 
principalele aspecte ale mvălă- 
mintului din țările membre ale 
UNESCO, cum ar fi organizarea 
internă a studiului postsecundar 
in universități și alte instituții 
de invățămint, durata studiilor, 
modalitățile de examinare, cre- 
indu-se astfel o bază reală de 
inițiere a unor eficace acțiuni de 
cooperare.

Subliniind faptul că această 
primă sesiune a Comitetului 
Consultativ al Centrului euro
pean pentru invățămint superior 
are loc la scurt timp după în
cheierea lucrărilor celei de-a 
doua Conferințe a miniștrilor e- 
ducației din țările europene 
membre ale UNESCO. D. Naj- 
man. reprezentant al directoru
lui general al UNESCO, direc
torul Departamentului pentru 
mvătămînt și formare a cadre
lor de profesori, aprecia, la în
cheierea lucrărilor sesiunii, in
teresul deosebit pe care Româ
nia il manifestă și în acest do
meniu al cooperării intereuro- 
pene.

EXERCIȚIUL NR. 4
Șezind pe scaun, cu viitu

rile sprijinite sub dulap, 
miinile Ia umeri. Extensia 
trunchiului pe spate, ridicind 
un obiect de jos. Apleca
rea trunchiului înainte. cu 
arcuire (2 repetări X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. S
Șezind cu picioarele încru

cișate, miinile la ceafă. De
părtarea picioarelor și întin
derea genunchilor cu duce
rea brațelor oblic in sus. 
Aplecarea trunchiului înain
te (4 repetări X 8 timpi).

în loc 
păstra 

o diferență de puncte comodă. li
niștitoare. sportivele noastre 
s-au angrenat în jocul încilcit 
al oaspetelor. tolerat și stimulat 
chiar de arbitrii I. Uiguci (Tur
cia) și, îndeosebi, S. Papaharidis 
(Grecia).

Cei peste 1 000 de spectatori 
au rămas cu imaginea unei 
dispute frumoase, atractive, ca
racterizată prin dinamism și 
printr-o pasionantă alternare 
a scorului. Ceea ce este în si
ne o pledoarie suficientă pen
tru reușita galei baschetbalisti- 
ce de la Floreasca. încheiem 
remarcind frumoasa evoluție a 
jucătoarelor Tita. Mihalic și 
Balai din formația bucureștea- 
nă și jocul excelent prestat de 
mica dar agila Vertetics (Spar- 
tacus).

Se anunță o schimbare a vre
mii. datorită influenței unui cu
rent rece dinspre E. în sud-es- 
tul țării, unde cerul va fi mai 
mult descoperit, vremea se va 
răci ușor, local, fiind semnalate 
precipitații slabe sub formă de 
ninsoare. In rest, cerul va fi 
schimbător iar precipitațiile izo
late. Vintul va sufla slab pină la 
potrivit. Minimele oscilează intre 
—12 și —2 grade, mai eoborite 
în estul Transilvaniei și Mol
dova, iar maximele intre —4 și 
+ 6 grade. Pe alocuri se va pro
duce ceață.

EXERCIȚIUL NR. 8
Stind. genunchii îndoiți, 

brațele înapoi. 3—4 obstacole 
se află in față. Sărituri sim
ple, ca minjtea, cu elan de 
brațe din înapoi înainte (4 
repetări X s timpi).

IMPORTANT î Săptămina 
viitoare. incepind de Juni, 
vom publica un scurt ciclu de 
exerciții cu extensorul !

OV. PĂUN
Rubrică realizată de : 

V, RÄVESCU

Ilustrații de : 
ȘTEFAN COCIOABA
Grupaj realizat de :

VIOREL RABA

■>

COOPERAȚIEI DE CONSUM

DE IARNA
LA MAGAZINELE

în aceste zile. în întreaga țar» se desfășoară o largă acțiune 
comercială : Tirgul de iarnă.

Pină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu
cere de pină la 30% din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje și încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din stofă, impermeabile, costumase 
și salopete din țesături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și imitație.de blană), tricotaje 
din fire sintetice contexturi groasă pentru adulți, ciorapi și 
șosete, căciulite, fulare, basmale, tricotaje din p.n.a., stole 
groase, precum și cizme ți ghete din înlocuitori de piele, 
ți multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundență cu mărfuri de sezon, cunosc în aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne și de bună calitate, realizînd totodată im
portante economii.

Avînd tn vedere faptul că Tirgul de iarnă se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp : 14 1—24 II. s-au luat măsuri ca 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate, la preturi reduse.
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Pentru amatorii sporturilor de iarnă
ți pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

■ V ■■organizează excursii
1) CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL
cartierele :
complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
TABEREI - cinematograful FAVORIT

2) CU TRENUL PE

4 
a
a 
a 
a 
a 
a 
a

a 
a 
a

plecare din
- TITAN -
- BERCENI
- DRUMUL
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA
Costul execursiei - 67 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
plecarea din :
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. restaurantul CINA

Costul excursiei - 77 lei
Plecările au loc în fiecare duminică, la orele 7,00, iar în 

costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este in
clus și dejunul.
IMPORTANT : Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 

pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 63, ple
carea autocarelor urmînd a se face din Piața Unirii.

- SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 ; 
fiecare duminică din ;

DE NORD la orele 5,12
BASARAB la orele 8,00

ITINERARIILE
BUCUREȘTI 

Cu plecări in
- GARA
- GARA

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1>/, zik 

Cu plecări in fiecare sîmbătă din GARA DE NORD, It. 
orele 14,58
Costul excursiei - 87 lei
LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI Șl VALEA PRAHOVEI 
- de 1’/« zile, organizate și la cererea colectivelor din între

prinderi, instituții, școli si facultăți
CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV - 
de 1>/> zile

înscrieri și informații la filialele de turism din calea Vic
toriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 1574 11 si 
14 08 00.
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Pentru reunificarea
V ••pașnică a țării

Președintele Sudanului 
l-a primit pe tovarășul 

Gere

1

I
1

Tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, care participă la lu
crările primului Congres al U- 
niunii Socialiste Sudaneze, a fost 
primit de președintele Sudanu
lui, Gaffar Numeiri.

Cu acest prilej, au fost tran
smise președintelui Numeiri, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al României, un 
salut călduros, urări de sănă
tate și fericire personală, iar 
poporului sudanez — dezvoltare 
pașnică, independentă și pros
peră. Totodată, a fost transmisă

urarea de succes deplin lucră
rilor Congresului Uniunii Socia
liste Sudaneze. Președintele 
Gaffar Numeiri a mulțumit căl
duros pentru participarea dele
gației române la lucrările con
gresului și pentru salutul ce i-a 
fost adresat, transmițind, la rin- 
dul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate, 
mulțumiri pentru contribuția 
personală adusă la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Su
dan, iar poporului român — noi 
și importante succese in constru
irea socialismului.

La primire a participat Florlan 
Stoica, ambasadorul României la 
Khartum.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a suprimat marți așa- 
numita taxă de egalizare a do- 
binzilor asupra investițiilor a- 
mericane in străinătate, intro
dusă în anul 1963 pentru descu
rajarea exodului de capital. Co- 
mentind ordinul executiv pre
zidențial, care înlătură orice 
restricții asupra investițiilor in 
afara teritoriului S.U.A., De
partamentul Trezoreriei re
levă că la originea sa s-au a- 
flat „ameliorarea situației ba
lanței de plăți americane, po
ziția actuală a dolarului la bur
sele de devize și necesitatea 
evitării unor restricții oficiale 
asupra fluxului de capital spre 
zonele unde se resimte lipsa a- 
cestuia, intr-un moment in 
care balanța de plăți a nume
roase țări s-a modificat profund 
ca urmare a repercusiunilor 
crizei petroliere“.

înlăturarea taxei intervine la 
o zi după anunțarea 
lui comercial de 
dolari înregistrat 
1973.

1,7 
de

surplusu- 
miliarde 

S.U.A. in

★

a refuzat

Mitingul de la Hanoi cu prilejul primei aniversari 
a semnării Acordului de la Paris

LUPTA ÎMPOTRIVA COLONIALISMULUI
A INTRAT INTR-O NOUĂ FAZĂ

A v»

Cuvintarea lui Kurt Waldheim la sesiunea 
Comitetului special O.N.U. pentru decolonizare

Luind cuvintul la des
chiderea actualei sesiuni 
a Comitetului special 
O.N.U. pentru decoloni
zare, secretarul general al 
Națiunilor 
Waldheim, 
tuația de 
existentă 
Sud, unde 
va colonialismului 
toate formele sale de ma
nifestare și a discrimină
rii rasiale a intrat intr-o 
nouă fază".

a declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor aflate sub dominația 
colonială.

Senatul S.U.A.
marți să se pronunțe asupra 
unui „proiect de lege de ur
gență“ vizînd limitarea bene
ficiilor marilor companii pe
troliere.

Proiectul de lege, prezentat 
de senatorul democrat Henry 
Jackson — care conduce Co
misia de anchetă asupra ro
lului marilor companii petro
liere în actuala criză ener
getică — prevedea investirea 
președintelui Nixon cu pu
terea de a fixa prețurile pro
duselor petroliere, împiedi- 
cind, astfel, companiile să 
obțină profituri ne justificate.

Unite, Kurt 
a subliniat „si- 
criză majoră 

in Africa de 
lupta impotri- 

sub

împlinirea unui an de 
la semnarea Acordului de 
la Paris cu privire la în
cetarea războiului și re
stabilirea păcii in Vietnam 
a fost marcată, la Hanoi, 
printr-un miting organizat 
de Comitetul Central al 
Frontului Patriei, anun
ță agenția V.N.A.

Luînd cuvintul, Xuan Thuy, 
secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
membru al Prezidiului C.C. al 
Frontului Patriei, a evidențiat 
însemnătatea Acordului de la 
Paris și s-a referit la lupta po
porului vietnamez pentru apli
care strictă a prevederilor a- 
cestuia. Xuan Thuy a relevat că, 
sub drapelul Frontului Națio
nal de Eliberare și al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu, 
compatrioții din Sud și-au în
tărit unitatea în consolidarea zo
nei eliberate, în edificarea unei 
vieți noi, desfășurind lupta pe 
fronturile politic, militar și di
plomatic. Ei au dat o ripostă 
energică actelor de război ale Ad
ministrației saigoneze pentru a 
se apăra, a apăra Acordul de la 
Paris și a constrînge partea cea
laltă să respecte Acordul. Xuan 
Thuy s-a referit apoi la activita
tea compatrioților din zona a- 
flată sub controlul Administra
ției saigoneze, inclusiv a repre
zentanților celei de-a treia for
țe, care militează pentru pace, 
independență, democrație, re
conciliere și înțelegere naționa- 
nală. Vorbitorul a trecut în re
vistă succesele obținute 
Vietnam în vindecarea 
războiului, în 
miei.

Xuan Thuy

miri țărilor socialiste frățești, 
țărilor prietene, organizațiilor 
naționale și internaționale și tu
turor popoarelor care au sprijinit 
lupta justă a poporului vietna
mez și au reafirmat acest sprijin 
cu prilejul primei aniversări a 
semnării Acordului de la Paris.

Participanții au adoptat o re
zoluție în care își exprimă ho- 
tărîrea de a îndeplini sarcinile 
noii etape a revoluției, a con
struirii socialismului în Nord, a 
desăvîrși revoluția națională și 
democratică în Sud, a realiza 
reunificarea pașnică a țării.

!;ț.i

R. P. UNGARA : Tineri lucrind într-unul din laboratoarele Fabricii de medicamente „Kobanya" din 
estul Budapestei.

Tensiune socială in Anglia
ORIENTUL

Secretarul general al O.N.U. a 
salutat crearea republicii inde
pendente Guineea-Bissau, ară- 
tind că opinia publică mondială 
și-a. manifestat sprijinul deplin 
față de aceasta prin hotăririle 
adoptate la cea de-a 28-a sesiu
ne a Adunării Generale. Dar, a 
spus el, pe teritoriul noii repu
blici, ca și in Namibia, Rhodesia 
de sud sau in coloniile portughe
ze, forțele colonialismului și ra
sismului încearcă să împiedice 
eliberarea națională.

Kurt Waldheim și-a exprimat 
neliniștea față de intensificarea 
măsurilor represive adoptate de 
către regimurile rasiste și colo
niale din Africa de sud împotri
va popoarelor care luptă pentru 
dobîndirea deplinei suveranități 
și independențe naționale, ca și 
pentru drepturi politice. Organi
zația Națiunilor Unite nu poate 
rămîne indiferentă față de o a- 
semenea situație — a menționat 
secretarul general al O.N.U. — 
cind, in prezent, peste 30 de mi
lioane de africani sint lipsiți de 
drepturi fundamentale.

Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că, in 
anul care a început, Comitetul 
special al O.N.U. pentru decolo
nizare va depune toate efortu
rile pentru aplicarea in practică

a adresat mulțu-

Ll. Brejnev

de R.D. 
rănilor 
econo-ridicarea

vizitei oficiale de

R. P. CHINEZA : Student! de la Universitatea din Șanhai exO' 
cutind lucrări practice de hidrometrie.

Cu prilejul 
prietenie în Cuba a lui Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., în Piața Revo
luției din Havana a avut loc un 
miting al prieteniei cubanezo- 
sovietice, în cadrul căruia au 
luat cuvintul Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar, și Leo
nid Brejnev.

în cuvintarea sa, Fidel Castro 
a relevat evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și de co
laborare dintre cele două țări. 
El s-a referit, de asemenea, la 
succesul Cubei pe plan econo
mic și cultural. Vorbitorul a 
abordat, apoi, aspecte ale luptei 
popoarelor latino-americane 
pentru transformări progresiste.

Leonid Brejnev a subliniat 
dezvoltarea relațiilor multilate
rale dintre U.R.S.S. și Cuba. 
Referindu-se la unele probleme 
internaționale, el a evidențiat 
necesitatea ca succesele obținu
te pe calea destinderii să de
vină ireversibile și a menționat 
importanța promovării colabo
rării între statele europene și a 
instaurării unei păci trainice în 
Orientul Apropiat.

Tensiunea socială pe 
care o cunoaște actual
mente Anglia, conside
rată de observatori ca fi
ind cea mai acută din în
treaga perioadă postbe
lică, este pe punctul de 
a lua o turnură și mai 
explozivă dacă va fi de
clanșată greva generală 
a minerilor.

otărlrea Comitetu
lui Executiv al Sin
dicatului minerilor 
britanici de declan
șare a unei greve 
pe scară națională

urmează să fie supusă votului 
celor 270 000 de muncitori din a- 
cest sector. Rezultatele votului, 
care începe astăzi, vor fi cu
noscute abia in cursul săptămi- 
nii viitoare. Sondaje întreprinse 
de televiziunea britanică printre 
minerii din Anglia, Scoția și 
Wales arată, insă, că opt din ze
ce mineri se pronunță pentru 
declanșarea grevei, ceea ce pare 
să ateste că majoritatea de 55 la

sută necesară pentru organiza
rea grevei naționale va fi de
pășită. Conducerea sindicatului 
și-a relevat intenția ca această 
acțiune revendicativă — inițiată 
ca urmare a refuzului guvernu
lui de a satisface cererile mine
rilor privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai — 
să aibă loc începind de la 10 fe
bruarie. Agenția REUTER rele
va că minerii intenționează să 
blocheze centralele electrice 
pentru a interzice introducerea 
cărbunelui extras și stocat in 
bazinele carbonifere.

Perspectiva grevei generale a 
minerilor, care se adaugă „gre
vei perlate“ a mecanicilor de 
locomotivă, intervine într-un 
moment in care economia brita
nică traversează cea mai dificilă 
perioadă din anii de după 
război. Ca urmare a refuzului 
minerilor de a presta ore su
plimentare producția de cărbune 
a scăzut cu 60 la sută ; produc
ția de oțel a înregistrat o scă
dere cu 50 Ia sută. Trecerea la 
săptămina de lucru de trei zile 
(conform programului guverna
mental pentru economisirea e- 
nergiei) înseamnă pierderea săp- 
tăminală a unei producții cu un 
volum de 850 milioane dolari 
paralel cu o amputare a salariu
lui la sute de mii de oameni ai 
muncii și o creștere a cifrei șo
merilor cu 4 000 pe zi. Șomajul 
a atins cel mai inalt nivel din 
ultimele decenii : numărul șo
merilor totali și parțiali este în 
prezent, potrivit datelor oficiale, 
de aproape 2 300 000 și unele fo-

Mineri la Manchester: grevă generală la 10 februarie ?La 29 ianuarie a.e., la Sediul 
O.N.U. a fost difuzată, ca docu
ment oficial al Adunării Gene
rale, Declarația solemnă comu
nă a Republicii Socialiste Româ
nia și a Republicii Ecuador, 
semnată de președinții celor 
două țări, la 14 septembrie 1973, 
cu prilejul vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in Ecuador.

Declarația a fost prezentată 
in legătură cu punctul „Apli
carea Declarației asupra întă
ririi securității internaționale“, 
aflat pe ordinea de zi a viitoa
rei sesiuni a Adunării Gene
rale.

• O DELEGAȚIE a Con
siliului Național al Organi
zației pionierilor din Repu
blica Socialistă România, 
condusă de Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliu
lui Național, președinte al 
Comitetului național român 
pentru UNICEF, a făcut 
o vizită in Marea Britanie, 
unde a purtat convorbiri cu 
reprezentanții unor organi
zații britanice de copil și ti
neret, precum și cu condu
cerea Comitetului Național 
englez pentru UNICEF.

I

Lărgirea și
cooperării

intensificarea
economice

INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMAN LA CONFERINȚA 
PENTRU SECURITATE Șl-------------------------- -------

în organele de lucru ale Co
misiei pentru problemele eco
nomice ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa s-a trecut la procesul de 
formulare și redactare a sec
țiunilor corespunzătoare din do
cumentele finale ale conferin
ței privind schimburile comer-

COOPERARE IN EUROPA

pajului a fost — după expresia 
omului de știință american Ja- 
mes Henter — „grandioasă și in 
același timp Înfricoșătoare“. Pe

„Operațiunea Famous“

„A fost o călătorie la 
originea lumii" — astfel 
au descris misiunea lor 
cei trei cercetători par- 
ticipanți la așa-numita 
„operațiune Famous".

D
esfășurată cu aju
torul faimosului 
submarin francez 
de cercetări la ma
re adincime „Arhi- 
mede", operațiunea 
aceasta, acțiune co

mună științifică franco-america- 
nă, a constituit, in sine, o pre
mieră.

Pentru prima oară a fost ex
plorată o mare falie de origine 
vulcanică situată in mijlocul 
Atlanticului, intr-o zonă aflată 
la 300 kilometri sud de insulele 
Azore. Este o falie pe care geo
logii sint îndreptățiți să o con
sidere ca una din cele mal im
portante „canale“ spre străfun
durile Terrei : aproape neîncetat 
țișnesc mase de magmă care se 
solidifică.

Submarinul galben, de 18 me
tri lungime, avind la bord un 
conductor, un inginer și un om 
de știință a efectuat cu succes 
o scufundare pînă la 3 000 de 
metri — cu numai trei metri 
deasupra fundului Oceanului. 
Imaginea care s-a înfățișat echi

Participanți la operațiunea 
„Famous" : 500 kg. roci 

vulcanice submarine 
ți 3 000 de fotografii...

o largă arie în jurul uriașei fa
lii, fundul oceanului era pur și 
simplu răscolit. Printre verita
bilii munți de magmă pietrifi
cată ce ating înălțimi de 900 de 
metri, se întind cimpuri de lavă.

La o conferință de presă des
fășurată in capitala franceză, 
participanții la „operația Fa
mous“ au furnizat amănunte des
pre activitatea lor. Aflăm, astfel, 
că au fost efectuate șapte scu
fundări pe o durată de 7—8 ore 
fiecare. Echipajele au fost schim

bate Ia fiecare a treia scufunda
re (a funcționat un sistem de 
„trei ture“, trei echipaje a trei 
oameni). Fiecare dintre membrii 
echipajelor — releva șeful ex
pediției, căpitanul Huet de Fro- 
berville — trebuia să posede 
vaste cunoștințe nautice „pentru 
că in fiecare secundă se impun 
evaluarea exactă a curenților 
submarini, calcule precise pri
vind presiunea apei și capaci
tate de acțiune de tipul unor 
reflexe". Pentru că altfel se ris
că zdrobirea micului submarin 
de stincile și munții de lavă.

„Riscurile și amploarea efor
turilor au fost răsplătite copios" 
— aprecia căpitanul de Frober- 
ville. Afirmația este greu de 
contrazis. Recolta primei runde 
a Iui „Operation Famous“ nu 
este mal puțin valoroasă, in fe
lul ei, decit cea a misiunilor 
„Apollo“ de pe Selena. Cele șap
te incursiuni subacvatice ale lui 
„Arhimede“ in regiunea faliei 
din Atlantic au prilejuit recol
tarea a circa 500 kilograme roci 
vulcanice submarine și realizarea 
a aproape 3 000 de fotografii. O 
recoltă foarte prețioasă pentru 
cercetarea originii Terrei și a 
formării continentelor. Succes 
care a determinat planificarea 
pentru vara acestui an a altor 
50 de scufundări in regiunea a- 
mintită din mijlocul Atlanticu
lui. Așadar „operațiunea Fa
mous" continuă...

P. N.

ciale, cooperarea industrială, 
cooperarea tehnico-științifică, 
protecția mediului înconjurător 
etc. în acest scop, în cele trei 
subcomisii care se ocupă de a- 
ceastă tematică au fost prezen
tate, în ultimele zile, noi docu
mente de lucru, care extind 
sfera propunerilor și sugestiilor 
menite să contribuie la lărgi
rea și intensificarea cooperării 
economice între statele partici
pante.

Acordind o atenție deosebită 
problemelor schimburilor comer
ciale, un mare număr de dele
gați s-au pronunțat pentru e- 
laborarea de formulări clare, pe 
baza cărora să se asigure eli
minarea barierelor și discrimi
nărilor care mai persistă în ca
lea comerțului, astfel incit vo
lumul schimburilor comerciale 
să reflecte posibilitățile de care 
dispun țările europene.

Luînd cuvintul, delegatul ro
mân Niță Constantin a subliniat 
importanta pe care o are pentru 
dezvoltarea schimburilor co
merciale adoptarea unor preve
deri clare și precise referitoare 
la rolul comerțului internațio
nal în accelerarea procesului 
de dezvoltare a fiecărei țări. 
Vorbitorul a argumentat nece
sitatea adoptării de măsuri pen
tru eliminarea tuturor obstaco
lelor care stînjenese schimburi
le comerciale, pentru generali
zarea clauzei națiunii celei mai 
favorizate, pentru încheierea de 
acorduri comerciale bilaterale 
care să fixeze cadrul schimbu
rilor intre state. Totodată, de
legatul român s-a pronunțat 
pentru reflectarea, în documen
tele conferinței, a nevoilor și 
preocupărilor specifice tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare din 
Europa, indiferent de sistemul 
lor social-economic.

Problemele cooperării Indus
triale sînt analizate ținindu-se 
seama de efectele pozitive ale 
acestora asupra consolidării și 
diversificării cooperării econo
mice între state.

Se remarcă un interes
nim al participanților față 
stabilirea unui cadru larg 
cooperării tehnico-științifice 
plan european. Propunerile 
vansate în această privință
referă la o vastă gamă de do
menii și forme de cooperare.

Castafrica este denu
mirea sub care se des
fășoară la Dakar, capi
tala Senegalului, confe
rința miniștrilor statelor 
africane, însărcinați cu 
problemele științei și 
tehnologiei dezvoltării.

48 de miniștri, reprezentînd 
tot atitea țări de pe continent, 
membre ale Organizației Națiu
nilor Unite pentru Educație. 
Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O) 
au încercat să stabilească obiec
tivele Africii în această direc
ție, prin prisma anului 2 900. 
Potrivit unui cotidian francez, 
Africa număra in 1960 circa un 
sfert de miliard de locuitori. 
Către sfirșitul anului 1980 se 
estimează o creștere pină la ni
velul a 425 milioane oameni. A- 
ceastă creștere demografică, în
tr-un continent in plină mu
tație, bogat în terenuri cultiva- 
bile, cu întinse păduri, cu re
surse naturale și 
importante, ridică 
deosebite. Dar ținind seama de 
nivelul de dezvoltare al știin
ței și tehnologiei de pe conti
nent, valorificarea optimă a po
sibilităților existente 
serie de semne 
Incertitudinea 
cind, se trece Ia 
țifică a căilor 
menite a duce spre obiectivele 
dezvoltării. Statele africane, cu 
sprijinul U.N.E.S.C.O., încearcă,

energetice 
probleme

ridică o 
de întrebare, 

apare atunci, 
studierea știin- 
și mijloacelor

una- 
de 
al 
pe 
a- 
se

• LA BONN AU AVUT LOC 
convorbiri între Jozsef Biro, mi
nistrul comerțului exterior al 
R. P. Ungare, și Hans-Georg Sax, 
secretar de stat federal pentru 
afaceri externe al R. F. Germa
nia. Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme ale schimburi
lor comerciale ungaro-vest-ger- 
mane și posibilitățile de intensi
ficare a cooperării economice 
dintre cele două țări. Părțile au 
constatat, cu satisfacție, dez
voltarea favorabilă a colaborării 
dintre întreprinderile ungare și 
cele vest-germane — relatează 
agenția M.T.I.

rurl specializate emit prognoze 
despre cel puțin șase milioane 
de șomeri la sfirșitul acestui an. 
A inceput să se facă simțită 
lipsa unor produse-cheie iar pre
țurile se majorează în ritm ac
celerat. Lira sterlină a înregis
trat scăderi record in ultimele 
trei zile în vreme ce deficitul 
balanței de plăți a luat propor
ții de natură să afecteze impor
tante sectoare ale economiei. 
După cum s-a anunțat oficial la 
Londra, Marea Britanie a înre
gistrat în 1973 „cel mai dezas
truos deficit comercial din isto
ria sa" : 2 348 milioane lire 
sterline (din care 1120 milioane 
în schimburile cu partenerii săi 
din Piața Comună).

In aceste împrejurări e ușor 
să sesizăm repercusiunile pro
iectatei greve generale a mine
rilor mai ales dacă ținem seama 
de faptul că 120 din cele 170 de 
centrale electrice ale Marii Bri
tanii sint alimentate cu cărbuni, 
resursele de energie electrică, 
depinzind, așadar, în proporție 
de 70 la sută de livrările de 
„aur negru“. Proiectata grevă și, 
în genere, conflictul dintre mi
neri și guvern are, însă, evident, 
implicații care depășesc sfera 
economică. „La Londra — ob
servă DER SPIEGEL intr-o co
respondență din capitala brita
nică — mulți iși pun întreba
rea dacă guvernul nu dramati
zează și mai mult situația pen
tru a îngenunchea sindicatele. 
In fapt, nimeni nu poate con
testa că domnul Heath practică 
o politică de confruntare calcu
lată cu tradeunionurile. In ce 
le privește, sindicatele au moti
ve să afirme că se încearcă a- 
runcarea enormelor dificultăți 
accentuate de criza energetică 
în răspunderea minerilor“. Pe 
un plan politic mai larg, pers
pectiva grevei minerilor este de 
natură să readucă in actualitate 
supozițiile privind organizarea 
unor alegeri generale anticipate. 
Se subliniază in acest context 
că rezultatele ultimelor sondaje 
de opinie publică indicind un 
recul al conservatorilor nu-i 
pot Încuraja pe premierul 
Heath să-i cheme mai repede la 
urne pe alegători. Pe de altă 
parte, s-ar putea ca guvernul 
conservator să dorească o re
curgere la urne inainte ca situa
ția pe frontul economic să se 
deterioreze și mai mult.

P. NICOARA

■

APROPIAT

Ambasadorul român 
la Cairo primit de 
secretarul general 

al Ligii Arabe
CAIRO 30 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae N. 
Lupu, transmite : Secretarul 
general al Ligii Arabe, M»h- 
mud Riad, I-a primit pe P< 
tru Burlacu, ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia la Cairo. Cu această o- 
cazie, s-a trecut în revistă 
stadiul relațiilor dintre Ro
mânia și țările arabe. Secre
tarul general al Ligii Arabe 
și-a exprimat profunda sa
tisfacție pentru cursul as
cendent al acestor relații și 
dorința ca ele să se dez
volte în toate domeniile. A 
fost subliniată, totodată, exis
tența a numeroase posibili
tăți pentru dezvoltarea coo
perării economice și tehnice 
dintre România și 
arabe.

întrevederea s-a 
șurat într-o atmosferă 
dială, prietenească.

desfă-
țările

CAIRO 30. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : După preluarea con
trolului asupra șoselei Cairo- 
Suez de către forțele armate 
egiptene și după redeschiderea 
ei pentru traficul civil, orașul 
Suez a primit, miercuri vizita 
unui mare număr de oficiali
tăți egiptene. Au sosit, între 
alții, nouă membri ai guvernu
lui Republicii Arabe Egipt, în 
frunte cu vicepremierul și mi
nistrul afacerilor interne, Mam- 
duh Salem, precum și Moha- 
med Hafez Ghanem, primul se
cretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, care vor exami
na posibilitățile de normalizare 
a vieții orașului în cel mai 
scurt timp posibil și de începe
re a acțiunii de reconstrucție.

Potrivit ziarului „EGYPTIAN 
GAZETTE“, grupul respectiv a 
primit sarcina să întreprindă 
studii ample asupra acestor pro
bleme, în așa fel incit guver
nul să poată adopta imediat mă
surile concrete necesare, cînd 
se va reuni, în curind chiar în 
localitatea Suez.

în cadrul unor reuniuni 
pună la punct o strategie a dez
voltării științei și tehnologiei 
adecvată necesităților Africii. 
Acesta este scopul manifestării 
Castafrica. După anul 1970, o 
importantă documentare a fost 
reunită, în special cu ocazia ce
lor șase consultări organizate la 
Cairo, Nairobi, Lagos, Abidjan, 
Iaounde și Alger. ' 
teme abordate în prezent la 
Dakar se referă la 
dezvoltării științifice și tehnolo
gice in țările din Africa ; la po
sibilitățile de aplicare a tehno
logiilor noi in Africa ; coope
rarea științifică și tehnologică 
pe continent.

In ultimii ani numărul insti
tutelor științifice africane a 
crescut. 700 asemenea centre în
treprind lucrări de cercetare și 
dezvoltare experimentală, potri
vit terminologiei folosită de 
U.N.E.S.C.O., fiind încadrate cu 
6 000 de cercetători și 30 0000 de 
tehnicieni. Anual, statele afri
cane consacră 270 milioane de 
dolari acestor activități. Aceas
tă sumă reprezintă, totuși, doar 
0.4 Ia sută din alocațiile mon
diale in materie. De altfel, se 
și apreciază că un cercetător la 
un milion de locuitori, in Afri
ca — față de trei in Asia și 28 
în Europa — reprezintă puțin 
pentru nivelul economic și so
cial pe care și l-au propus să-1 
atingă statele africane.

Una din problemele care au 
atras atenția participanților a 
fost depistarea unor mijloace

Principalele
tendințele

de transport care să surmon- 
teze actualele dificultăți. Este 
vorba de sugestiile făcute de 
anuarul internațional „Jane’s 
Freigh Container“, privind aero
statele umplute cu heliu, capa
bile să transporte încărcături 
grele, traversînd un continent 
lipsit de căi tradiționale de co
municație. în momentul abor
dării tehnologiei transportului, 
vorbitorii s-au referit la publi
cația citată, potrivit căreia, sint 
pregătite deja proiecte privind 
construirea unui dirijabil de 390 
metri lungime, plin cu circa un 
milion de metri cubi de heliu, 
care ar putea transporta 500 
tone încărcătură utilă. Viteza 
sa de croazieră este apreciată 
la 150 km/h, la o altitudine va
riind intre 600—1000 metri.“în
cărcarea s-ar efectua cu elicop
terele. Se subliniază că expe
riențele de pină acum au dat 
rezultate ; unul din cele circa 
300 de dirijabile construite de 
firma „Goodyeaer", pentru ma
rina și armata americană, a 
efectuat o cursă dus-intors Sta
tele Unite — Africa, în 10 zile, 
fără a ateriza pe „continentul 
negru". Deși realizarea practică 
a acestui proiect este deocam
dată depărtată, s-a calculat că 
pentru Africa o flotă de aseme
nea dirijabile va putea fi mai 
puțin costisitoare comparabil cu 
o flotă de avioane 
gant, sau chiar față 
rea căilor 
(A.F.P.)

TEL AVIV 30 (Agerpres). — 
Președintele Israelului, Ephra- 
im Katzir, a încredințat, astăzi, 
în mod oficial, actualului pi '" 
mier, Golda Meir, sarcina con
stituirii — după alegerile par
lamentare de la 31 decembrie 
1973 — a noului guvern israe- lian.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, Golda Meir a accep
tat misiunea formării noului 
cabinet.
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Capriciile iernii în Turcia
Un număr de aproximativ 5 000 de localități urbane și rurale 

din Turcia au fost izolate de restulț ării ca urmare a căderilor 
abundente de zăpadă din ultimele zile. Pentru aprovizionarea 
locuitorilor cu produsele alimentare de bază, a căror lipsă a 
inceput să se facă simțită, autoritățile au dispus organizarea unor 
convoaie feroviare, dar situația continuă să rămină critică in 
unele zone, deoarece blocarea drumurilor face imposibilă distri
buirea ajutoarelor.

Condițiile atmosferice sint atit de nefavorabile, incit echipele de 
salvare nu au reușit, încă, să ajungă in satul de munte Daggecen 
— cu o populație de numai 46 de locuitori ; 16 persoane au fost 
aici ucise, săptămina trecută, de o avalanșă de zăpadă.

Avioane militare au participat la parașutarea de alimente și 
medicamente destinate unui grup de 10 persoane, blocate de a- 
proape două săptămini, in zona din apropierea orașului Kayserl. 
din centrul Turciei.

Agențiile REUTER și ASSO- 
CIATED PRESS anunță că uni
tăți ale armatei boliviene au 
intrat în acțiune pentru a-i îm
prăștia pe lucrătorii agricoli 
care, masați în jurul orașului 
Cochabamba (din centrul tării), 
blocaseră principalele oăi de ac
ces, în semn de protest față de 
recenta majorare a prețurilor 
la unele articole de bază.

Ostașii — efective ale diviziei 
a VH-a — au primit ordinul de 
a acționa „prudent, dar cu fer
mitate“. După cum se specifică 
in comunicatul militar difuzat, 
acțiunea de „curățire“ a șosele
lor spre Santa Cruz și El Cha- 
pare a fost inițiată după ce 
muncitorii agricoli l-au luat os- 
tatec pe generalul Juan Perez 
Tapia, numit guvernator cu pu
teri speciale al provinciei Co
chabamba și însărcinat de gu
vern să negocieze condițiile de 
soluționare a conflictului.

O telegramă de ultimă oră a 
agenției Reuter relatează că 
ministrul bolivian al informații
lor, Guillermo Bulacia. a decla
rat că doi lucrători agricoli au 
fost răniți, în noaptea de marți 
spre miercuri, în schimbul de 
focuri angajat între muncitori 
și soldații diviziei a Vil-a, care 
au procedat la dislocarea bari
cadelor ridicate în jurul orașu
lui. El a precizat că circa 6 000 
de țărani apără aceste baricade, 
numeroși alții — din provinciile 
Aroma și Loayza — exprimîn- 
du-și solidaritatea cu acțiunea 
celor din Cochabamba. După 
cum se știe, lucrătorii agricoli 
reprezintă două treimi din 
populația de 5,2 milioane de lo
cuitori al Boliviei.
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