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De la angajament - la faptă
Ora bilanfurilor definitive ale activității din 

anul trecut oferă prilejul unor deosebite satis
facții pentru succesele obținute de întreprinde
rile din cele mai diverse sectoare ale ecoono- 
miei. Rod al eforturilor însuflețite ale tuturor 
oamenior muncii, ele relevă totodată și contri
buția tineretului, inițiativele organizațiilor 
U.T.C. care, în cadrul acțiunii „Tineretul - fac

tor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen", au reprezentat elementul dinamizator 
al întrecerii.

In suita reportajelor din aceste unități vă 
prezentăm secvențe ce evidențiază experiența 
pozitivă, generatoare a devansurilor care si
tuează cel de al treilea an al actualului cin
cinal pe o treaptă superioară a realizărilor.

Cum au contribuit uteciștii întreprinderii 
„Electroaparataj" ~ București la obfinerea unor 
importante realizări in întrecerea socialista

Au gindit și acționat 
concret si eficient

«■M

în conformitate cu exigen
țele acestui an, colectivul în
treprinderii „Electroaparataj“ 
din Capitală a pornit cu a- 
vantajele unei bogate expe
riențe în organizarea și desfă
șurarea întrecerii socialiste, 
cu o autentică tradiție a suc
ceselor. în 1972 a obținut 
drapelul de unitate fruntașă 
pe industrie iar un an mai 
tîrziu, în 1973 s-a numărat 
printre întreprinderile care 
au lansat chemarea la între
cere pentru îndeplinirea unor 
angajamente și mai îndrăz
nețe pentru realizarea unei 
producții suplimentare și mai 
substanțiale.

în acea chemare, muncito
rii, inginerii, tehnicienii între
prinderii își propuneau să re
alizeze în afara planului o 
producție globală în valoare 
de 11.000.000 lei. o producție 
marfă echivalentă cu 5.800.000 
Iei, să obțină prin reducerea 
cheltuielilor de producție eco
nomii de 2.029.000 lei. La ca
pitolul beneficii ei și-au asu
mat angajamentul să obțină

5.000.000 lei iar prin acțiunea 
de autodotare să realizeze 
mașini și utilaje în valoare 
de 1.700.000 lei.

Acum, toate calculele au 
fost încheiate, bilanțul este 
limpede și de natură să en
tuziasmeze. Salariații între
prinderii s-au depășit pe ei 
înșiși producînd în 1973 peste 
prevederi o producție globală 
în valoare de 52.500.000 lei, 
și o producție marfă de 
23.800.000 Iei. Prin reducerea 
cheltuielilor de producție s-au 
obținut 11.359.000 lei econo
mii la prețul de cost precum 
și 10.318.000 lei beneficii. 
Deosebit de importantă este 
de asemenea producția fizică 
realizată suplimentar : 7050 
bucăți aparataj automat de 
joasă tensiune și 50.000 bu
căți mijloace de automati
zare. în cadrul activității de 
autodotare s-au construit ma
șini, instalații, utilaje cu o 
valoare de 1.818.000 Iei.

Prin ce se explică aceste 
realizări ? Am adresat mai

întîi întrebarea organizației 
U.TC.. din întreprindere care 
cuprinde aproape 2 000 de sa- 
lariați. Iată ce ne-au răspuns 
Dorei Oană, ing. Ion Cheata 
și Marin Dobre, membri în 
comitetul U.T.C. : S-a desfă
șurat o intensă și permanen
tă muncă de ajutorare a 
proaspeților absolvenți ai șco
lii profesionale, pentru a se 
integra cit mai repede în pro
ducție și a-și realiza normele 
zilnice ; s-a acționat energic 
prin diverse forme educative 
pentru combaterea actelor de 
indisciplină, absențe, întîrzieri, 
irosirea timpului de lucru 
etc. ; s-a urmărit pe tot par
cursul întrecerii, ridicarea 
permanentă a calificării tine
rilor, în special prin demons
trații la locurile de muncă 
prin concursuri profesionale, 
prin generalizarea experien
ței înaintate a celor mai buni

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a \Il-a)

MIȘCAREA
PATRU MII

Competiția celor mai 
buni îngrijitori-mulgători 

din județul Botoșani 
la cotele anului 1974
• Competiția a contribuit mult ca, de trei 

ori consecutiv cooperativa agricolă din Bu- 

cecea să fie prima pe țară la producția medie 

de lapte. © O floare și o carte pentru cel mai 

bun • Ce ați face dacă ați fi șefi ai zootehniei 

județului • Și, totuși resurse nevalorificate sînt 

încă multe...

(Reportajul anchetă e publicat în pagina a 2-a)
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Prezență și
Tntr-o vreme, s-a observat că în oasele 

(și în sufletul !) multora dintre activiștii 
U.T.C. începuse să se strecoare moliciunea 
biroului. Din ce în ce mai des putea fi în- 
tîlnit activistul care se plîngea : ba lipsă 
de timp, ba treburile din cauza cărora 
„nu-și mai vede capul" și care, inevitabil, 
îl împiedicau de la contactele mai sistema
tice cu terenul. Iar aceste treburi, invocate 
într-un mod plin de neputință, ca înaintea 
unei fatalități, erau pretutindeni aceleași : 
rapoartele, situațiile, ședințele. Unghiul de 
interpretare și de apreciere a propriei 
munci începea astfel, treptat, să ia o întor
sătură ciudată, aproape inversă celui firesc; 
activistul era întrebat „la județ" nu despre 
activitățile politice, culturale, distractive, 
inițiate sau cel puțin asistate, 
ci despre felurite tabele ; era 
analizat nu după calitatea și 
conținutul adunărilor generale, 
ci după numărul și, eventual, 
după tabelul cu termenele pla
nificate. O anumită tratare birocratică, ce 
apela deseori la instrumentele funcționarului 
administrativ.

Semnalele de alarmă lansate însă tot de 
realitate, care pretindea tot mai imperaiiv 
rezolvarea adevăratelor ei situații, au fost 
în cele din urmă recepționate, iar măsurile 
de redresare a stării de lucruri n-au întir- 
ziat să .apară. Chemarea a răsunat simplu 
și convingător: mai aproape de tineri, 
alături de ei I Îndemnul de a fi mai 
mult prezent în miezul relațiilor cu 
care se confruntă neîntrerupt tinerii, sub
linia astfel un adevăr axiomatic, acela că 
biroul activistului U.T.C. nu poate fi altul 
decît terenul.

Și lucrurile au mers din nou mai bine, 
rezultatele n-au întîrziat nici ele să se facă 
simțite, ecouri firești ale unui stil, de 
muncă ce își sporise punctele de sprijin și 
de contact cu viața. Pînă cînd, în ultima 
vreme, un alt fenomen, strecurat neobser-
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pe un șantier din Capitală, 
am dat și peste cîteva va- 
goane-vestiar pe care, cu o 
caligrafie discutabilă, stătea 
scris : „Păstrați curățenia". 
Inutil să spun că nici vorbă 
de curățenie, de ordine — 
totul purta amprenta delăsă
rii. Același lucru l-am găsit, 
cîndva, și în căminul de u- 
cenici al unei importante u- 
zine : plasa paturilor ruptă, 
broaște la uși defecte, scaune 
și mese pătate... Și culmea ! 
Băieții adăpostiți acolo pen
tru o perioadă mai îndelun
gată, afiați, așadar, in
tr-un fel de a doua ca
să a lor, parcă prin- 
tr-o ironie nepremeditată, se 
calificau în meserii ca : lă- 
cătuș-mecanic, vopsitor.,. A- 
dică, fiecare dintre ei, cu o 
șurubelniță, cu o pensulă și 
o cutie de vopsea, ar fi pu
tut îndrepta defectul minim

(Continuare în pag. a Ii-a)

participare
vat pe dedesubtul situațiilor normale, a în
ceput să iasă ca un ciot răzleț, din loc în 
loc, la suprafață. Prezența este, în conti
nuare, tot prezență, alături de tineri în
seamnă și acum tot alături de ei, însă con
tactele, din păcate, nu mai sînt întotdea
una contacte. Nu mai pot fi numite, cu 
alte cuvinte, nemijlocite. Pentru că prezenta 
se dovedește posibilă și de undeva, de ia 
oarecare distanță, aducînd mai mult sau 
mai puțin cu observarea neutră. Cîte un 
activist U.T.C. este, într-adevăr, prezent la 
o seară de dans a tinerilor, insă nu dan
sează împreună cu ei, ci doar asistă, su
praveghează, stă pe margine. Un aseme
nea act de prezență aduce mai degrabă 
cu o inspecție, iar un asemenea activist nu 

poate deloc spune că s-a a- 
propiat prea mult de tineri.

Noțiunea se cerea, așadar, 
din nou precizată și chiar com
pletată, deși, în mod normal, 
n-ar fi avut nevoie de expli

cații suplimentare. Apelul s-a făcut din nou 
auzit, limpede și răspicat: nu simpla prezență 
fizică, ci participarea directă I Cuvintul 
„participare" este, dfesigur, mult mai exact 
și nu va mai permite apariția unor eventua
le confuzii. A fi, de exemplu, propagandist 
al unui cerc de învățămînt politic U.T.C. este, 
fără îndoială, o formă de prezență, însă 
nu doar în calitate de asistent, ci impunind 
o participare nemijlocită; a fi martor la 
momentul nașterii unei brigăzi artistice sau 
echipe de teatru, poate fi tot atît de bine 
un prilej de a te alătura grupului de en
tuziaști și în calitate de membru activ al 
acelei formații ; iar a fi la fața locului la 
o acțiune de muncă patriotică te obligă 
nu numai să faci ordine de pe margine, ci 
să și pui mîna pe lopată. întotdeauna actul 
prezenței te și implică direct, cot la cot, 
umăr la umăr cu cei alături de tine.
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Concursul nostru „PENTRU CEA MAI BUNĂ CLASĂ" MIȘCAREA 4000
„l-am ambiționat pe toți 

colegii din școală“
VA INVITĂM LA UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

AL ECHIPAJELOR CONCU RENTE DIN JUDEȚUL ILFOV

Ideea Consiliului județean al elevilor — Ilfov, de a convoca reprezentanți 
ai claselor aflate în întrecere la o masă rotundă s-a dovedit utilă pentru înseși 
colectivele înscrise la concurs, dar și pentru alte organizații de clasă. Vom 
vedea de ce, reparcurgînd stenograma discuției.

Carmen Dinu, secretar U.T.C. 
de clasă, Liceul de cultură ge- 
nerală-Snagov : Am considerat 
înscrierea la concurs un stimu
lent la învățătură și mai ales, 
o posibilitate de a suda colecti
vul clasei abia constituit — «in
tern o clasă a X-a. Deocamdată 
am izbutit să fim ceva mai u- 
niți. La învățătură și disciplină 
încă nu ne putem lăuda : avem 
corigent) și elevi cu nota scă
zută 1® purtare. N-am fost des
tul de exigenți eu toți colegii 
noștri. Concursul ne va ajuta

Endi Enaehe. secretar U.T.C. 
de clasă. Liceul.,.Al. Sahia“, Ol
tenița: Tot la tal ne-am gmdit 
și noi : că înscrierea la concurs 
ne va lega mai mult, fiindcă 
sintem în anul 1 și abia am fă
cut cunoștință. Greutățile suit 
cele pe care Ie-a arătat colega 
din Snagov : avem și noi cori- 
genți, am începui să discutăm 
cu ei individual și în ședințe, 
sa-i intrebărti ce au de gind, că 
ne fac clasa de ris. Am înfiin
țat comisii de ajutor, tovarășii 
profesori au oiTganizat meditații.

Oricum, noi sintem foarte bine 
priviți in școală <A am avut cu
rajul să ne înscriem la un con
curs pe țară și penliu că- de a- 
tunci am muncit foarte mult. 
Dacă au văzut că cei mai miei 
din liceu au făcut pasul acesta, 
s-au ambiționat și ceilalți elevi. 
Așa s-a născut faza pe liceu a 
concursului. De cifrva timp cola
borăm cu un detașament de pio
nieri din clasa a V-a. realizăm 
activități comune.

Lucian lordache. secretar 
U.T.C. de clasă. Liceul de cul
tură generală Hotarele : Elevii 
clasei noastre au reale calități., 
Din păcate, însă . cînd s-a lansat 
chemarea la concurs unii lua
seră note proaste și n-au mai 
putut fi salvați de corigentă. 
Insă, in afara' acestui mbtiv, 
cred că nici noi ii-âm muncit 
suficient pentru a-i face pe toii 
să înțeleagă rostul fiecăruia in 
rezultatul final. Acum, noi am 
luat decizii ferme privind învă
țătura. Ni s-a rezervat o sală in 
cadrul liceului unde ne pregă
tim împreună pentru zilele cînd 
avem ore grele. De la început 
de trimestru atmosfera parcă e 
alta în clasă, colegii sînt mai 
interesați de învățătură.

Elena Matacă. secretar U.T.C. 
de clasă Liceul de îmbunătă
țiri funciare. Hrănești : La noi 
în clasă, de cînd ne-am înscris 
Ia concurs, s-au schimbat multe 
lucruri. Există o ambiție de ă 
dovedi că sintem o clasă frun
tașă. chiar dacă n-am fost pină 
acum. De la început s-a văzut o 
schimbare, o detașare a clasei 
noastre față de alte clase. Pe un 
elev am izbutit să-l salvăm de 
la corigență. Cînd ne-am serbat 
majoratul, a fost sărbătoare în 
clasă, dar și un prilej de a dez
bate cum trebuie să fim de aci 
înainte, ca tineri majori.

„Care este limita spre care va 
tinde omenirea, ținind seama de 
ritmul rapid de creștere a popu
lației ? Nu mă refer numai la 
următorii cîțiva ani ci 1? o pe
rioadă de cîteva sute de ani. 
Dacă după calculele oamenilor 
de știință in anul 2100 vor fi 
40 de miliarde, vor fi satisfă
cătoare resursele naturale pen
tru atita omenire ?“ — ne în
treabă N. Dobrin (22 ani) din 
Mediaș, jud. Sibiu, sugerînd 
totodată ca răspuns eventuali
tatea ca o atare situație să ade
verească mai curind apropierea 
„vremurilor de apoi", decît po
sibilitatea ca oamenii să poată 
supraviețui.

Tentația de a interpreta datele 
și ipotezele referitoare la creș
terea populației, într-o manieră 
care să confirme litera Apoca- 
lipsei lui Ioan poate fi desprin
să și din rindurile altor, scrisori 
primite la redacție, fapt care 
impune o lămurire mai pe înde
lete a problemei. Cu atit mai 
mult, cu cit. o anume publicis
tică de senzație, colportată și pe 
canale „religioase", prezintă așa- 
numita „explozie demografică“ 
prevăzută pentru anul 2 000 drept 
o confirmare a proorocirilor din 
Apocalipsa. Se zugrăvește, ast
fel. spectrul unei incurabile 
„crize a populației“ și a unui a- 
bis infernal spre care omul se 
precipită. Astfel, răsfoind lite
ratura respectivă de orientare 
alarmistă, care răspunde, evi
dent, unei anume stări de spirit 
catastrofice și iraționaliste, do- 
bmdește impresia că asemenea 
scrieri îndeplinesc pentru unii, 
astăzi, rolul pe care descrierile 
apocaliptice îl jucau în preajma 
anului fatidic, 1 000“ (considerat 
an de sfîrșit al lumii), pentru 
spiritele obtuze și cuprinse de 
teamă obscurantistă ale Evului 
Mediu. Cu deosebire însă că în 
zilele noastre profețiile sumbre 
privind „apocalipsul demografic“ 
se servesc de matematică și sta
tistică. de evaluări făcute pe 
bază de computer, menite fiind 
însă să provoace aceleași coș
maruri intelectuale și predispo
ziție pentru iraționalism ca și 
proorocirile din preajma anului 
1 000.

Suportul , .teoreti co-șt.iințific" 
al susținerilor demograficii a- 
pocaliptice îl constituie o așa- 
numită lege a naturii formulată 
încă în secolul al XVÎII-lea de 
preotul și economistul englez 
Malthus, și potrivit căreia creș

Florian Aridronache. secretar 
U.T.C. de clasă, Liceul „Ion Ma- 
iorescu“ Giurgiu: Cînd un liceu 
are clasă specială, ochii tuturor 
sînt Îndreptați spre ea, fiindcă 
pentru a forma o asemenea cla
să se slăbește, de obicei, poten
țialul celorlalte colective, incit 
noi ne-am simțit oarecum obli
gați să ne înscriem la concurs, 
să reprezentăm liceul prin ce 
are el mai bun. Mai era și alt
ceva la mijloc. Sintem buni la 
învățătură, dar nu sintem un co
lectiv omogen. Și, încă ceva : 
începuse să se facă' simțită ten
dința specializării excesive, se 
învăța la disciplinele de profil 
și mai puțin la celelalte, în

scrierea le concurs ne-a folosit 
și din acest punct de vedere. 
Schimbările în bine sînt vizibile.

Mihai Moțățăianu, locțiitor al 
secretarului U.T.C. pe școală, 
Liceul „Ion Maiorescu“ Giurgiu; 
Da, am avut rețineri să ne în
scriem la concurs, deși sintem o 
clasă care a terminat anul tre
cut cu media peste 8. Insă nu 
toți sînt dispuși să se dăruiască 
cu ușurință cauzei colectivului: 
înscrierea la concurs a fost, 
dacă vreți, o soluție de a con
tribui la remedierea unor ca
rențe de caracter; individualism, 
egoism. Anul trecut se formaseră 
grupuri care nu se înțelegeau, 
acum grupurile iși șerg grani
țele.

Florian Andronache : Zece 
dintre noi s-au calificat la faza

terea populației s-ar produce 
stihiinic, In progresie geome
trică, în timp ce mijloacele de 
existență ar crește într-o pro
gresie artimetică. De unde con
cluzia că acțiunea acestei „legi" 
ar face inexorabilă foametea și 
în final pieirea omenirii, ade- 
verindu-se astfel... apocalipsul. 
Neomaltihusienii actuali, spriji
niți pe faptul real că populația 
lumii, căreia i-a trebuit un se
col pentru a crește de la un mi
liard la două miliarde, a crescut 
in numai ultimii 30 de ani de 
la două la trei miliarde, pro- 
nostichează pentru viitor o du
blare a populației în următorii 
treizeci de ani, o încincire în 
următorii 60, și o înzecire (circa 
30 miliarde) in următoarea sută 
de ani. Pentru anul 2 500 se pre
vede că vor fi tot atîția oameni 
ciți metri pătrați are pămîntul, 
respectiv 1 om pe metrul pătrat. 
O atare creștere a populației 
este numită de unii autori, „ex
ponențială“. adică geometrică 
(adică 1. 2, 4, 8..., creșterea arit
metică fiind 1, 2, 3, 4...).

Ipoteza creșterii geometrice a 
populației este folosită uneori de 
adepții „cărților sfinte“, atit ca 
o confirmare a apocalipsului, 
cit și a genezei. Pentru că, dacă 
în viitor vor fi pe pămint ati- 
ția oameni cîți să nu mai în
capă nici măcar în picioare 
stind, deci va v _'rii „sfîrșitul lu
mii“, în trecut, prin regresie geo
metrică, calculînd constatăm că 
este plauzibil să credem că din- 
tr-o singură pereche de oameni, 
respectiv Adam și Eva s-a putut 
ajunge in cîteva sute de genera
ții Ia actuala populație a globu
lui. Iată așadar teoria „creșterii 
exponențiale“ pusă deopotrivă 
în slujba legendelor biblice re
feritoare la începutul omenirii 
(Adam și Eva) cît și la sfîrșitul 
ei. Este oare această teorie ști
ințifică și compatibilă cu atari 
concluzii ? Ideea matematică a 
creșterii exponențiale, luată în 
sine, nu are nimic fals îptr-însa. 
Aplicarea ei in demografie (stu
diu cantitativ al populației u- 
mane) este însă arbitrară. Sînt 
desigur cazuri cînd din teorii a- 
devărate se pot trage concluzii 
greșite. în cazul presupoziției 
creșterii exponențiale a popu
lației, nici teoria și nici con
cluziile — apocaliptice sau 
așa-zis științifice — nu sînt 

județeană a olimpiadei de ma
tematică și 8 la cea de fizică — 
din 25 elevi ai clasei. S-a dove
dit posibil să ne dezvoltăm o 
activitate în afara orelor strins. 
legată de preocupările noastre. 
La noi, în Giurgiu, a luat fi
ință o societate științifică a ele
vilor „Ion Barbillian“. Din clasa 
noastră toți sîntem înscriși în 
această societate, care are ca 
obiectiv accentuarea legăturilor 
școală-porducție, teorie-practică. 
Colegul meu Mihai Moțățăianu 
a prezentat un proiect de ino
vație pentru Uzinele textile Du
năreană. Și la secția de mate
matică se remarcă lucrările co
legilor mei. Cercul de matema

tică din școală se află sub di
recta conducere a clasei noastre, 
responsabil fiind un elev al nos
tru. Inițiativa clasei de a înființa 
o brigadă științifică care să răs
pundă, la nivelul posibilităților 
noastre, intrebărilor colegilor 
din școală și chiar din localitate 
a fost bine primită. Răspunsu
rile brigăzii apar și la gazeta 
noastră „Cadran“, alături de alte 
rubrici : „Știința — prietena 
noastră“, „Actualități“, „în vir- 
ful peniței“, „Culturale“, „Spor
tive“. Clasa noastră arată ca un 
cabinet: cu panouri și materiale 
didactice din domeniul materna-' 
ticii, cu fotografii aparținînd re
prezentanților de seamă ai aces
tei științe ; am organizat un sim
pozion „Gh. Țițeica“, elevi de-ai 
noștri fac parte din brigada ar
tistică premiată la concurs, din 

însă valide. Datele demografice 
pe care se fundamentează în
deobște teoria „creșterii expo
nențiale“ se referă la perioade 
scurte, relativ limitate : estimă
rile se fac deobicei prin extra
polarea în viitor a unei Situații, 
proprii doar unui mic segment 
din îndelungata, istorie a omeni
rii. Ceea ce nu înseamnă că o a- 
tare ipoteză este în planul posi
bilității abstracte, în întregime 
absurdă, (tocmai conștientizarea 
oamenilor asupra posibilității ei
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abstracte va face ca ea să nu 
devină cindva concretă).

SEMNIFICAȚIA UNOR 
CIFRE

Cu patru milenii înainte de 
era noastră populația lumii, după 
unele estimații era de circa 10 
milioane, iar la începutul erei 
noastre de circa 100 milioane ; 
în 1750, de 791 milioane ; in 1800 
de 978 milioane: in 1850 de 1 262 
milioane; în 1900 de 1 650 mili
oane ; în 1950, de 2 486 milioane; 
în 1970, de 3 631 milioane. Indi
cele de creștere anuală a popu
lației globului (cu diferențieri, 
pe regiuni, continente, țări etc.) 
era de 0,27 la 1 700; 0,44 la 1 800; 
0,63 la 1 900 și de circa 2. în 
1970. Astăzi se nasc zilnic în 
lume circa 200 000 de oameni: cei 
mai mulți in Asia, după care ur
mează Africa și America Latină. 
Cu un asemenea ritm de creș
tere a natalității și prin reduce
rea crescindă a mortalității, 
populația globului va fi in anul 
2 000 de circa 7 miliarde. Consti-

echipa de teatru, din formația 
de muzică ușoară...

Nineta Ștefan, secretar 
U.T.C. pe școală, Liceul „Ion 
Maiorescu“ Giurgiu ; Am avut 
o surpriză cînd în consiliul pe
dagogic s-a vorbit despre parti
ciparea noastră la concurs. M-am 
bucurat că tovarășii profesori 
sînt alături de noi. Acum, eu 
vă spun drept: nu anul III A 
era cea mai bună clasă care să 
ne reprezinte la concurs, dar 
sint aici elevi buni pe care ușor 
îi poți determina să fie „cei mai 
buni“. La noi în oraș există un 
fel de rivalitate între cele două 
licee, fiecare vrind să-și cîștige 
supremația. Ne-am gmdit noi 
că prin cele două clase aflate în 
întrecere — ale celor două licee, 
să întărim legătura dintre școlile 
noastre, să învățăm unii de la al
ții. Să dăm noi tonul colaborării. 
Am organizat o seară distrac
tivă la care am invitat colegii 
din anul III chimie. Liceul 2, 
prin clasa concurentă, și-a luat țj 
revanșa. Am fost invitați noi 0 
la ei.

Dănuț Postolea, secretar Q 
U.T.C. de clasă. Liceul de cui- fi 
tură generală, Oltenița: Și eu I 
cred că, poate lucrul cel mai de 
preț pe care am izbutit să-l fa
cem noi, colectivele de elevi în
scrise la concurs, a fost să dăm 
un exemplu, să-i ambiționăm pe 
ceilalți. Și noi avem un concurs 
pe școală. De fiecare acțiune 
răspunde un membru al comite
tului. Criteriile noastre sînt pu
țin extinse : pentru cea mai 
bună agitație vizuală la clase, 
pentru cea mai bună gazetă de 
perete, concurs de ecusoane pen
tru fiecare clasă, cine contri
buie cel mai mult la înfrumuse
țarea școlii, la îngrijirea mobi
lierului —. noi am vopsit între
gul mobilier școlar.

Nicoară Gheorghe, Liceul nr. 
2. Giurgiu: Nu sîntem mulți în 
clasă, fetele predomină, ne-am 
înscris la concurs și toată școala I 
a fost de acord că trebuia s-o I 
facem. Poate că inițiativa cea 
mai valoroasă este faptul că, fi
ind o clasă de chimie, vrem să 
ne integrăm mai mult în pre
ocupările producției. Avem 
practică, dar nu producem nimic 
și am propus ca, începînd chi
mia organică, care are mai 
multă aplicativitate, să fim re
partizați să lu.crăm în labora
toarele întreprinderilor din lo
calitate. Astfel, împărțiți pe 
grupe, prin rotație, vom trece 
prin 4—5 întreprinderi. O colegă 
a noastră, Marcela Mutulică, a 
reușit să soluționeze teme cu I 
care s-a angajat, propunînd o fi 
soluție de apret pentru încleie- I 
rea urzelilor la fabrica textilă, fi
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tuia oare aceasta o cifră îngri
jorătoare, prevestește oare ea 
sfirșitul lumii ? Pesimiștii su
perstițioși răspund afirmativ. Ei 
cred, ca dealtfel și tînărul si- 
bian N. Dobrin. că omenirea în- 
mulțindu-se prea mult va pieri, 
realizîndu-se astfel venirea vre
murilor proorocite — ce-i drept 
în alți termeni — de către Sfîn- 
tul Ioan.

Oamenii de știință au insă altă 
părere. Mai întîi ei sînt în mă
sură să demonstreze că dat fiind 

progresul tehnic și sporirea pro
ductivității în agricultură etc., 
sporirea disponibilităților ali
mentare (inclusiv de natură 
sintetică) va face ca pină îh a- 
nul 2 000 să poată fi asigurată 
hrana necesară pentru circa 10 
miliarde de oameni. Trecerea 
spre socialism și economie pla
nificată într-o seamă de noi țări 
va crea debușee de muncă pen
tru încă sute de alte milioane 
de oameni.

Exemplul țării noastre care-și 
propune o creștere a populației 
cu 1/5 pînă la finele deceniului 
viitor (atingind cifra de 25 mi
lioane). este pilduitor pentru 
marile posibilități de „absorbție" 
a populației, oferite de indus
trializarea socialistă etc.

Și în alte țări ale lumii se 
resimte o nevoie acută de forță 
de muncă. Ceea ce nu însem
nează. desigur, că populația lu
mii trebuie să crească oricît și 
oriunde. Există anumite limite, 
în acest sens. Se consideră, ast
fel, că pentru a se asigura o

0 floare, o carte
I-am întrebat mai întîi dacă 

sînt cunoscuți in lumea satului 
lor, a satelor județului. în afară 
de preocuparea gazetarilor de 
a le populariza succesele, s-a 
mai făcut ceva pentru a li se 
sublima meritele cuvenite ? 
Grigore Muraru, Ivan Marcel și 
Mihai Milvard de la cooperativa 
agricolă din Bucecea, îmi spun 
că au avut fotografiile puse la 
panoul de onoare și că unitatea 
le-a plătit o călătorie turistică 
prin țară. E de ajuns 1 Sînt 
foarte mulțumiți. S-ar mai fi 
putut face și altceva ? — se 
miră ei, cu subînțelesul de „ar 
fi meritat mai mult pentru ceea 
ce fac ?“ Da. le-am răspuns. 
De pildă, comitetul comunal 
U.T.C. ar fi trebuit să organi
zeze o întîlnire specială a tine
rilor satului cu voi, pentru a vă 
cunoaște mai bine preocupările 
și meritele. Sau, nu era greu 
dacă se organiza măcar o seară 
distractivă, în cinstea voastră. 
Să simtă și să vadă și alții 
că sînteți cineva în comună, că 
sînteți flăcăii sau bărbații de 
frunte ai obștei satului. Ca să 
nu mă duc cu gîndul mai de
parte, la comitetul județean al 
U.T.C., la Uniunea județeană a 
C.A.P., care ar fi trebuit să vă 
acorde mai multă atenție, voi 
fiind cei ce dețineți o experi
ență bună, demonstrată, practic, 
cu... miile de litri de lapte rea
lizate de la fiecare vacă.

Vasile Honceru, de la coope
rativa agricolă din Virfu Cîm- 
pului, care, cu producția medie 
realizată de 4 060 litri, s-a cla
sat pe locul secund în anul care 
a trecut (în 1972 a fost primul 
cu 4 160 de litri), povestește :

— Eu am avut foarte mare 
bucurie din partea copiilor de 
la școală. De la cei mari și de 
la șefii de la județ mai puțin, 
într-adevăr, am primit un pre
miu în bani de la U.J.C.A.P., dar 
de-abia în vara lui 1973 pentru 
rezultatele din 1972. Dar copiii, 
cum vă spuneam, au dat o ser
bare în sala căminului cultural 
în onoarea mea. întîi m-au fe
licitat, și pe urmă au dansat și 
au cîntat. Apoi am fost chemat 
la școală, de către tovarășa pro
fesoară Natalia Ștefan, diriginta

AU GÎNDIT Șl AU ACȚIONAT

CONCRET Șl EFICIENT
(Urmare din pag. I)

muncitori ; s-a impus un se
ver autocontrol asupra con
sumurilor specifice de mate
rii prime și materiale și ener
gie electrică in toate locurile 
de muncă.

Bine organizate, bine con
duse și temeinic urmărite, 
toate aceste acțiuni s-au în
cheiat cu o eficiență econo
mică concretă. După doufi- 
trei luni de la începerea pro
ducției nici un tînăr proaspăt 
absolvent nu mai rămîne sub 
normă, absențele s-au redus 
cu peste 70 la sută. S-a for
mat un colectiv de tineri ino
vatori condus de utecistul

calitate a vieții corespunzătoare 
tuturor oamenilor de pe glob, 
creșterea populației nu se poate 
realiza într-o formă exponen
țială (adică geometrică). Sume
denie de împrejurări sociale și 
umane fac tocmai ca populația 
să nu se dezvolte astfel.

Reglarea creșterii populației 
se realizează prin acțiunea unor 
legi sociale obiective, în primul 
rînd prin intervenția conștientă, 
reglatoare a oamenilor apți de 
liberă alegere. Mijloacele aflate 

la îndemina oamenilor, în acest 
sens silit multiple: mă voi referi 
însă doar la unul singur, pe 
care viitorul apropiat pare a-1 
oferi. Este vorba de posibilita
tea pe care părinții din dece
niile următoare o vor avea de a 
alege și determina sexul copiilor 
lor.

DETERMINAREA 
SEXULUI COPIILOR Șl 

CREȘTEREA 
POPULAȚIEI

Astăzi este aproape unanim 
acceptat că printre aplicațiile 
cele mai apropiate ale geneticii 
umane va figura și posibilitatea 
separării spermatozoizilor „x" și 
„y“, și în funcție de aceasta prin 
unirea unui spermatozoid „x“ cu 
un ovul va rezulta un băiat, iar 
din unirea unui spermatozoid 
„y“, cu un ovul, va rezulta o 
fată.

Despre protagoniștii „Mișcării 4 000“ — acțiune a mulgă
torilor fruntași din fermele zootehnice ale județului Botoșani, 
vizind atingerea șl depășirea cifrei semnificind producția 
medie de lapte pe cap de animal furajat, despre metodele 
lor de muncă si rezultatele obținute — s-a scris de mai multe 
ori, mai ales cu prilejuri bilanțicre. Poate de aceea au pri
mat întotdeauna cifrele și motivațiile pur tehnice. Am vrut 
să-i cunoaștem mai îndeaproape, și altfel, pe acești tineri 
crescători de animale care tind să-și depășească propriile 
performante.

clasei a Vil-a, să le vorbesc e- 
levilor despre meseria mea, des
pre felul cum s-a obținut pro
ducția. O pionieră mi-a dat o 
floare, iar tovarășa profesoară, o 
carte. Sufletul meu s-a bucurat 
tare la primirea acestor da
ruri“.

Nu știu dacă Vasile Honceru 
s-a gîndit la simbolurile purtate 
de darurile primite. Poate că 
da, din moment ce-ți exprima 
nu numai sărbătoarea sufleteas
că, ci și dorința și convingerea 
că e nevoie să citească și alte 
cărți de-acum încolo. Gindin- 
du-mă la vizitele elevilor în 
ferma zootehnică, văd o fru
moasă și eficientă propagandă 
pentru o meserie necesară și 
căutată, la care multe, foarte 
multe unități sînt încă defici
tare. Organizația U.T.C. de ce 
nu ar însoți dezbaterile (cert 
cuprinse în planurile de activi
tate), despre necesitatea însu
șirii profesiei de zootehnist cu 
asemenea vizite ?

Ce ați face 
dacă ați fi șefi 

ai zootehniei
județului ?

O întrebare la care, Inițial, 
s-a ripostat prin rezerve ce țin 
de studii, înfățișare... de 
șefi și altele, dar care, după in
sistențe, a căpătat răspunsuri. 
Dovadă că s-;au gîndit și la așa 
ceva.

Marin Pătruț, care lunar de
pune la cabinetul tehnic pa- 
tru-cinci dosare cu propuneri 
de inovații ; în privința eco
nomiilor de materiale a apă
rut inițiativa refolosirii plă
cilor de tăiere care pînă acum 
se aruncau la fier vechi după 
un anumit grad de uzaj, la 
confecționarea unor piese de 
dimensiuni mici. S-au cîști- 
gat anul trecut 203 tone de 
oțel de cea mai bună cali
tate. La energie electrică, 
consumul s-a redus de la 
18.2 kW oră la 1000 de Iei 
producție marfă cît era pla
nificat. la 12.33 kW oră. Nu-i 
de mirare că în urma acestei 
inițiative și realizări o bună

întrucît investigații sociologi
ce actuale relevă că în aproape 
majoritatea regiunilor lumii 
preferința de a procrea băieți 
este net superioară (aproape în
doită în S.U.A. și de plnă la 
cincizeci de ori mai mare în u- 
nele țări aflate în curs de dez
voltare) este de presupus că o- 
dată această posibilitate deveni
tă reală, scăderea nașterilor de 
fete va deveni un fapt.

Desigur, după un răstimp (4— 
5 decenii) raritatea populației

„Explozia demografică“ văzută 
sub formă de ciupercă otrăvi

toare fi care ar adeveri 
Apocalipsa

(material de colportaj al unei 
secte neoprotestante)

feminine ar putea modifica ra
dical opțiunea părinților pentru 
sexul odraslei lor. Femeia deve
nind la „mare preț“ ar putea a- 
vea drept consecință preferința 
acută a părinților pentru pro
crearea de fete, fapt care în 
timp ar reface „balanța demo
grafică", ducînd în cele din urmă 
la exces de populație feminină, 
„corectat“ apoi cam la un secol, 
de un nou „exces demografic 
masculin“. Ș.a.m.d. „Explozia 
demografică“ ar putea fi astfel 
evitată prin existența a ceea ce 
un autor numește „legăturile in
verse, negative ale creșterii 
populației“.

Mihai Milvard : Mai întîi de 
toate, aș căuta ca in toate fer
mele să se asigure mîncare din 
belșug la animale. Așa ca la 
noi. Cine nu se conformează, 
n-are ce să mai caute la condu
cerea treburilor în fermă. Cît 
privește pe îngrijitorii care spun 
că lotul nu e bun și de-aia nu 
mulg lapte mai mult, aș da 
ordin să îi schimbe pe o peri
oadă de cîteva luni cu îngriji
tori buni, ca să le arate că avind 
aceleași animale, aceeași hrană, 
se poate scoate lapte, că doar 
mina și atenția lor e de vină.

Marcel Ivan : Acordul global 
e foarte bun. dar să se dea banii 
lunar, nu să fie amînați oa
menii din neglijența conducerii 
cooperativei. Âș umbla mereu 
prin ferme, printre îngrijitori, 
să Ie aflu ofurile, să îi ajut.

Vasile Honceru : Aș fi ceva 
mai aspru. Trebuie disciplină 
în fermă, altfel nu iese treaba 
bine.

Grigore Muraru : l-aș întreba 
pe ceilalți șefi dacă le place 
laptele, dacă le place carnea. 
Apoi i-aș întreba ce fac ei 
pentru ca laptele ăsta, car
nea asta, să fie produse în can
tități mai mari.

„Am putea fi
mai mulți...“

Este părerea tuturor, fără ex
cepție. Da, participanții la 
„Mișcarea 4 000“ nu sînt prea 
numeroși, sau prea puțini pen
tru condițiile existente în ju
deț. La Bucecea, cooperativă 
fruntașă pe țară, trei ani con-

parte din cei 318 fruntași în 
întrecerea socialistă pe 1973 
sînt uteciști.

Fără îndoială, Lisă, remar
cabilul succes al colectivului 
întreprinderii Electroaparataj 
are la bază eforturile a toți 
cei peste 5 000 de salariați, 
gîndirea lor creatoare, măsu
rile tehnice și organizatorice 
aplicate în toate sectoarele 
productive. întrecerea conti
nuă și mai intens, în acest 
an cu rezultate la fel de sem
nificative. în luna ianuarie 
planul la producția globală 
a fost îndeplinit in proporție 
de 101 la sută, la producția 
marfă 105.3 la sută iar la ex
port direct 128,6 la sută. 

OPTIMISM ȘTIINȚIFIC 
Șl UMANISM

Din cele arătate cred să rezul
te că nu există temei obiectiv de 
îngrijorare cu privire la o așa- 
zisă „explozie demografică“. O- 
menirea nu se află in fața „sfâr
șitului lumii“. Creșterea popu
lației nu se produce după legi 
miraculoase care să transforme 
omenirea intr-o mulțime sinuci
gașă. Anul 2 000 nu are nimic 
„apocaliptic și fatidic în sine“. 
Pentru cel care crede în știință 
și rațiune se impune concluzia 
că geniul uman poate birui con
tradicțiile dintre om și mediul 
său natural de viață, ivite fie 
dintr-o proastă rinduială a vie
ții sociale, fie dintr-o dezvolta
re neluminată de conștiință a 
existenței umane.

Credința în posibilitățile quasi- 
nelimitate ale științei și teh
nicii (inclusiv ale științei uma
nizării vieții sociale) nu este 
utopică. Ceea ce nu însemnează 
că știința și tehnica vor face în
căpătoare „terra“ pentru multe 
zeci de miliarde de oameni. 
Sensul umanității îl constituie 
calitatea vieții și nu doar canti
tatea ei, super-viețuirea și nu 
doar supraviețuirea.

Oare spre realizarea unui ata
re umanism ne poate conduce 
ideea fatalistă că se apropie vre
murile apocaliptice., sfîrșitul lu
mii“ ?

N. Dobrin, și cei care împăr
tășesc părerea sa ar putea e- 
ventual să mediteze dacă pentru 
tineretul nostru de azi este mai 
cu folos să tălmăcească eronat 
și fatalist anumite aspecte ale 
realității contemporane, sau 
dimpotrivă, să-și mobilizeze e- 
nergiile, inspirați de credința că 
ne aflăm nu în preajma „sfirși- 
tului lumii“, ci a unui început 
de lume nouă.

Dacă Apocalipsa lui Ioan pre
vede „un mare balaur roș, cu 
șapte capete, zece coarne și șap
te cununi împărătești pe capete“
(12.3) care „Cu coada trăgea 
după el a treia parte din stelele 
cerului, și le arunca pe pămint“
(12.4) , nimicindu-I, viitorologia 
(știința viitorului) modernă pre
vede un om cu puteri înzecite și 
cununi lumești capabil de su- 
perviețuîre și de zbor spre stele.

Dr. II. CULEA

secutiv, sînt 20. La Virful Cim- 
pului, o fermă de asemenea 
bună, doar 5. La alte cooperati
ve și mai puțini sau deloc. între
cerea a pornit de la Sava Urzică, 
mulgător la ferma nr. 2 a I.A.S. 
Dorohoi. I-a răspuns la „pro
vocare“ Grigore Muraru. Legă
tura era ținută de Ion Maxi- 
miuc, redactor al ziarului „Clo
potul“, un mare „sufletist“ și 
animator, cronicar pasionat al 
întrecerii. Cei de la Virful Cim- 
pului au aflat de această miș
care la Bucecea în mod întim- 
plător. Apoi, s-au alăturat cei 
care au citit ziarul, cei care au 
auzit, tot intîmplător. O acțiu
ne organizată, de popularizare 
și antrenare nu a existat. Nici 
pină acum nu s-a inițiat o con
sfătuire la nivel județean cu 
toți participanții la „Mișcarea 
4 000“, în care aceștia să se cu
noască. să-și împărtășească ex
periența. Și competitorii ar fi 
și mai numeroși dacă, așa cum 
remarca Vasile Honceru și con
ducătorii de unități, s-ar angaja 
în competiție asigurînd furajele 
mai bune și mai multe, îmbu
nătățind efectivele de animale.

O inițiativă pornită de la oa
meni, de la făptuitori, susținută 
de ei cu pasiune și hotărire. 
Generatoarea unui suflu atît de 
necesar in ridicarea zootehniei 
pe treptele înaltei producții 
prevăzute în programul național 
de dezvoltare. Suflu care tre
buie amplificat prin racordarea 
la circuitul „Mișcării 4 000“ a 
cît mai mulți îngrijitori și lucră
tori din fermele zootehnice.

OCTAVIAN MILEA

RUGINA
PERSONA

LITĂȚII 
(Urmare din pag. I)

care, zilnic, Ie siciia exis
tența. l-am întrebat .- „Și ce 
așteptați Mi-au răspuns, 
fără ostentație, ca și cînd ar 
fi fost absolut siguri că dau 
o replică îndreptățită : „Păi... 
să vină intendentul, să che
me meșterii, nu-i treaba 
noastră“...

Iată, deci, vrem — nu vrem, 
că trebuie să discutăm, pu
blic. și despre ce inseamna 
„treaba mea“ și „treaba al
tora“. Să fii tînăr. priceput 
intr-un domeniu oarecare, și 
să_ aștepți la infinit, senin, 
chit că sub tine se prăbușește 
patul, chit că scaunul pe care 
te așezi pare scos din foc și. 
normal, iți taie pofta de mîn
care cînd îl vezi, chit că 
prin ușa care nu se inchide 
perfect suflă iarna vintul — 
nimic mai condamnabil, mai 
întristător. Omul, indiferent 
de virstă, insă mai cu seamă 
la tinerețe, dorește aprig să se 
realizeze, să dovedească ce
lorlalți, dar și sieși, că este 
capabil, că se descurcă inde
pendent, cu alte cuvinte ten
dința firească a fiecăruia 
este să capete asupra sa. a- 
supra valorii sale, o părere 
cit mai bună. Iar o astfel de 
părere bună despre sine n-o 
poate nimeni căpăta în a- 
fara muncii, atit a muncii 
fundamentale, productive, cît 
și a restului de activități, fie 
și mărunte, insă deloc de. 
nesocotit, pe care individul le , 
poate avea de făcut pe par
cursul existenței. Să-ți fie 
lene să pui mina pe un cio
can. să bați două cuie, să aș
tepți pentru asta un... tîm- 
plar — nimic mai ridicol și 
mai devalorizant in proprii 
ochi, dar și in ochii colecti
vității în care exiști. Evident, 
sint unii care iși „teoreti
zează“ prelungitele momente 
de neactivitate — mai pe ro
mânește spus : de lene — a- 
firmînd, cum am mai arătat, 
că asta nu-i treaba lor, fi
indcă, vai ! dumnealor... în
vață carte, dumnealor se 
luptă cu algebra, cu fizica, 
ar fi „degradant“ să înfrun
te și dificultatea de a bate 
un cui. Dincolo de aspectul 
aparent comic al situației, pe 
dedesubt curge o apă leșioa- 
să și realmente degradantă, 
căci greu de crezut că un tî
năr care suportă, împăcat 
cu... soarta, să-i iasă mereu 
în cale niște lucruri defecte, 
niște defecțiuni, va ajunge 
vreodată un om hotărît. de 
o ordine (interioară și exte
rioară) perfectă... Faptul eâ 
folosesc cuvintul (ideal) per
fect n-ar trebui să sperie pe 
nimeni, deoarece ideea de 
perfecțiune constituie, firesc, 
farul călăuzitor către care se 
simte chemată fiecare perso
nalitate. Tnscriindu-ne pe or
bita limpede a perfecțiunii Ia 
care tindem, acționăm, ori dc 
cite ori est nevoie. în cele 
mai mici detalii ale vieții de 
toate zilele, conform cu țelul 
propus: așadar, perfecțiunea! 
Și cine, in fond, refuză să fie 
perfect ? Doar că drumul a- 
cesta nu-i deloc comod : poa
te fi comparat cu Everestnl 
fiecărei personalități (o mie 
și una de detalii se cer re
zolvate, o mie și una de e- 
forturi și piedici înfrinte. 
pină la creștetul semeț al de- 
săvîrșitei încredri în sine, al 
demnității și utilității ciști- 
gate_ prin caznă proprie). De 
ce să te ducă altui in spinare 
(înzecindu-și el strădania) ca 
să-ți cucerești tu — cum spu
neam — Everestul persona
lității ? Nici un alpinist nu-și 
obține satisfacția maximă, a 
piscului cucerit, decît prin 
forțe proprii. Și-atunci — re
pet — de ce așteaptă cite u- 
nul să bată altul cuiul pen
tru el, să inmoaie altul 
pensula. în vopsea, pentru 
el... Vorba unui ințelept : 
„Rugina mănincă fierul". Le
nevia. comoditatea, aștepta
rea ca altul să-ți rezolve ție 
treburile (fie și... mărunte) 
— toate acestea sînt ca o ru
gină a personalității, mănincă 
pe nesimțite. în adine, per
sonalitatea omului.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN LIBIA
Prin întreaga sa desfășurare, 

prin suita manifestărilor ofi
ciale, a convorbirilor, caracte
rizate prin cordialitate și do
rința reciprocă de a dezvolta re
lațiile româno-libiene, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
această tînără republică arabă, 
situată pe țărmul Mediteranei, 
poate fi apreciată ca deosebit 
de fructuoasă. Această vizită 
deschide noi orizonturi și vaste 
perspective raporturilor priete
nești dintre cele două țări și po
poare. Fără a anticipa asupra 
conținutului documentelor care 
vor fi încheiate, se poate spune 
că vizita va așeza o temelie 
trainică evoluției viitoare a re
lațiilor româno-libiene.

Este, de altfel, însăși apre
cierea dată de cei doi șefi de 
stat în toasturile pe care le-au 
rostit, marți seara, cu prilejul 
banchetului oficial oferit de 
președintele Moamer El Geddafi

• Oaspefi ai Centrului
Tripoli

Această primă luare de contact 
cu preocupările Libiei contem
porane, cu oamenii săi — mun
citori, ingineri, constructori, ca
dre didactice — a început cu 
vizitarea Centrului universitar 
Tripoli, situat la extremitatea 
de sud a capitalei. Acest im
portant centru de învățămint 
superior, ale cărui temelii au 
fost 'puse în 1957, este format 
dintr-un ansamblu de clădiri 
moderne, găzduind cinci facul
tăți în care învață peste 4 500 de 
studenți libieni și cîteva sute de 
studenți din alte țări ale Africii.

în imediata apropiere, se în
tinde pe o suprafață de aproxi
mativ 20 de hectare șantierul de 
construcție a altor edificii în 
care vor funcționa, în anii ur
mători, noi facultăți.

La sosirea coloanei de mașini, 
pe platoul din fața acestui cen
tru de învățămint superior, to
varășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc în această vizită, 
a fost întîmpinat de dr. Musa 
Mohamed Omar, ' președintele 
Comitetului superior al Univer
sității, de cadre didactice, pre
cum și de numeroși studenți.

Salutînd pe șeful statului ro
mân, președintele Comitetului 
superior a spus : „Ne face o deo
sebită cinste să vă primim în 
universitatea noastră. Este un 
privilegiu deosebit de a avea 
în mijlocul nostru pe un emi
nent om de stat, conducătorul 
înzestrat al unei țări prietene“.

Dr. Musa Mohamed Omar 
și colegii săi din Comitetul 
superior al Centrului uftiver-

• Printre constructorii marelui 
Combinat textil Zanzur

Următorul popas : șantierul 
marelui Combinat textil Zanzur. 
Coloana de mașini oficiale stră
bate distanța de 14 km pe șo
seaua străjuită de o splendidă 
plantație de măslini, care, șer
puind de-a lungul litoralului 
mediteranean, leagă Tripoli de 
Tunis,

Combinatul textil Zanzur se 
înscrie ca un obiectiv impor
tant în cadrul programului de 
dezvoltare economică a Libiei, 
adoptat de Consiliul Comanda
mentului Revoluției. Prin con
strucția sa, guvernul libian ur
mărește să rezolve două proble
me de o deosebită importanță 
economică și socială : asigurarea 
unei producții interne de țesă
turi de bumbac și fibre sintetice 
în măsură să satisfacă cit mai ur
gent posibil cererea internă, în 
continuă creștere, și, totodată, 
calificarea forței de muncă, pro
blemă cu largi implicații in ca
drul politicii promovate cu con
secvență de conducătorii libieni 
în scopul unei ridicări cit mai 
rapide a nivelului de trai și de 
cultură al maselor.

în fața unei machete, ampla
sate în inima șantierului, direc
torul general, ing. Faril Krikshi, 
informează despre stadiul ac
tual al construcției ca și despre 
lucrările de perspectivă.

Urmează apoi vizitarea hale
lor aflate în diferite faze de 
construcție. Asistăm la discuții 
vii, animate, gazdele informînd

• Pe șantierul rafinăriei Zawia
Coloana mașinilor oficiale își 

continuă apoi drumul spre lito
ralul mediteranean. Este o zi 
splendidă de primăvară ; la în- 
tîlnirea deșertului cu marea 
termometrul indică 28 de grade!

Sîntem la 50 de km depărtare 
de Tripoli. La orizontul de un 
albastru ireal al cerului și ape
lor mării se conturează silue
tele unor uriașe rezervoare pe
troliere, înconjurate de o im
presionantă ghirlandă de con
ducte metalice. Peste puține 
clipe ne aflam pe șantierul ra
finăriei Zawia, unul din impor
tantele obiective industriale ale 
Libiei, chemat să pună în va
loare parte din bogatele zăcă
minte de petrol ale țării. Actul 
de naștere al acestei impună
toare întreprinderi a fost sem
nat cu patru ani în urmă cînd 
a fost creată Corporația națio
nală a petrolului, prin prelua
rea companiilor străine națio
nalizate.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de 
ing. Regeb Kawafi, directorul 
general al complexului petro
chimic, aflat în plină construc
ție, de numeroși alți specialiști. 
Veniți dintr-o țară cu străvechi 
tradiții în domeniul exploatării 
petrolului, dintr-o țară care se 
înscrie astăzi printre primele 
■în lume în privința producției 
de utilaj petrolier — declara 
directorul general. Deschizîn- 
du-vă porțile întreprinderii 
noastre, vă invităm cu mîndrie 
să vizitați această rafinărie care 
vrem să marcheze o etapă nouă 
în opera nobilă pe care o între
prindem de industrializare a 
Libiei independente.

Sînt vizitate aleile străjuite 
de instalații complete de cra

în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

întreaga dimineață din cea 
de-a doua zi a vizitei a fost con
sacrată întilnirii cu realitățile 
Libiei contemporane, care a pă
șit pe calea dezvoltării sale e- 
conomico-sociale independente. 
Realizările obținute într-o pe
rioadă scurtă, în anii care au 
trecut de la Revoluția din sep
tembrie 1989, sînt mărturie eloc
ventă a marilor eforturi depuse 
de poporul libian pe drumul pro
gresului, pentru lichidarea sub
dezvoltării.

într-o țară atît de străveche 
ca tradiție și cultură, semnele 
noului sînt atit de izbitoare încit 
impresionează cu adevărat.

Universitatea din Tripoli, de 
pildă, a intrat în viața cultural- 
științifică a țării în urmă cu un 
deceniu. Cartiere întregi de lo
cuințe abia desprinse din păien
jenișul schelelor, iar pe harta 

sitar au înfățișat apoi oas
peților români activitatea pe 
care o desfășoară Universita
tea din Tripoli în forma
rea de cadre atit de necesare 
dezvoltării economice și sociale, 
înfloririi științei și culturii în 
Republica Arabă Libiană. Gaz
dele informează că, de la Re
voluția din septembrie 1969, nu
mărul studenților s-a dublat, iar 
în acest an universitar funcțio
nează pentru prima oară o fa
cultate de medicină și o facul
tate de petrol și mine. în viito
rii ani, o dată cu avansarea lu
crărilor de pe șantierul de con
strucție, vor intra succesiv în 
funcțiune alte facultăți, în spe
cial cu profil tehnic, iar numă
rul total al studenților va fi, în 
faza finală, de 15 000.

în timpul convorbirii cu pre
ședintele Ceaușescu, gazdele se 
referă la importanța schimbului 
de studenți, exprimînd dorința 
de a avea legături de colaborare 
cu instituțiile de învățămint su
perior din România.

Apreciind eforturile și preocu
pările conducerii Universității 
din Tripoli de a dezvolta și mo
derniza acest centru de învăță- 
mînt superior, precum și dorin
ța exprimată de gazde de a co
labora cu centre universi
tare din România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

„Doresc mai întîi să Urez tu
turor profesorilor și studenților 
succes în dezvoltarea universită
ții și sper că se va realiza o co
laborare între universitatea 
dumneavoastră și instituțiile si
milare din România. De altfel, 
în cadrul colaborării economice 

cu lux de amănunte și cu multă 
căldură pe distinsul lor oaspete 
despre munca și preocupările 
lor de viitor. Sînt convorbiri 
care prin conținutul lor bogat 
și concret, prin dialogul alert 
ne reamintesc de vizitele de 
lucru din țară ale secretarului 
general al partidului, care, cu 
competență și exigență, se inte
resează de tot qeea ce este și se 
poate înscrie pe calea unei cit 
mai rapide dezvoltări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu se interesează de ca
pacitatea de producție a viito
rului combinat, de perioada 
prevăzută pentru amortizarea 
investițiilor, de modul de recru
tare și pregătire a viitoarelor 
cadre de muncitori. Gazdele a- 
rată că la intrarea în funcție, 
cu întreaga sa capacitate, Com
binatul textil de la Zanzur se 
va întinde pe o suprafață de 
peste 28 de hectare și va pro
duce anual, 28 milioane de me
tri de țesături. Conform pro
gramului, se urmărește ca amor
tizarea cheltuielilor să fie reali
zată într-o perioadă de cinci ani; 
viitoarele cadre de muncitori, 
în parte în curs de pregătire în 
școli profesionale, vor chema 
spre o nouă viață numeroși ti
neri din împrejurimi. Prin școa
la muncii, tineretul se va afla 
astfel în primele rînduri ale 
vastei opere de reconstrucție a 
Libiei. Mulți dintre cei care vor 
lucra în viitorul combinat par

care catalitică, centrele de co
mandă, dotate cu aparatură mo
dernă, șantierele în lucru. Răs- 
punzînd întrebărilor, gazdele a- 
rată că viitorul complex va cu
prinde două rafinării prevăzute 
cu distilerii, instalații pentru 
desulfurizarea țițeiului, sta
ții complexe de lichefiere 
a gazelor, de distilare a 
apei de mare, cu mari rezer
voare pentru depozitarea petro
lului brut și a produselor desti
nate exportului. Capacitatea ra
finăriei în .prima sa fază va fi 
de 60 000 de barili pe zi. In ca
drul complexului petrochimic 
vor fi construite fabrici pentru 
producerea de uleiuri, amoniac, 
metanol. Ridicarea rafinăriei in 
imediata vecinătate a mării cre
ează condiții optime pentru 
valorificarea, în condiții de ma
ximă eficiență, a produselor ; 
în această viziune, în anii vii
tori se prevede începerea con
strucției unui mare complex 
portuar, anexă a întreprinderii 
petrochimice.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
strînge călduros mina conducă
torului acestui mare șantier, îl 
felicită pe el și pe ceilalți spe
cialiști pentru munca lor pa
sionantă închinată binelui țării. 
Directorul general al complexu
lui petrochimic roagă pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu să 
transmită petroliștilor români 
salutul prietenesc al petroliști
lor libieni.

La amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și persoanele 
oficiale române care îl însoțesc 
au vizitat orășelul turistic Ta- 
jura, aflat în plină construcție 
pe țărmul Mediteranei. La 
această oră, soarele este fier
binte, ca în plină vară pe lito

economică a țării multe din 
noile obiective figurează fie în 
faza de șantier, fie în ajunul in
trării lor in producție.

O trăsătură dominantă a dia
logului fructuos purtat, miercuri, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu cadre didactice, specialiști din 
domeniul industriei ușoare, chi
miei, petrolului, agriculturii, a 
fost dorința gazdelor de a bene
ficia de experiența țării noastre. 
De altfel, președintele El Ged
dafi spunea în toastul său de 
marți seara : „Mulțumim Româ
niei pentru asistența acordată ță
rii noastre, pentru experiența pe 
care ne-a împărtășit-o în dome
niul dezvoltării economice“.

în același timp, vizita a oferit 
o atotcuprinzătoare imagine a ac
tualului potențial al unei econo
mii în plină dezvoltare, deschisă 
unei colaborări fructuoase, reci
proc avantajoase cu țara noas
tră.

universitar

și tehnico-științifice ce se dez
voltă între țările noastre exîstă 
largi posibilități pentru o cola
borare și în domeniul învăță- 
mintului, al pregătirii cadrelor 
didactice care are un rol deose
bit de important.

Aș dori să stabiliți împreună 
cu universitățile din România 
relații de colaborare in toate 
domeniile de activitate“.

Șeful statului român este in
vitat apoi să viziteze diferite sec
toare ale Centrului universitar, 
laboratoare, săli de lucrări prac
tice. Se vizitează, de asemenea, 
stațiunea zootehnică a Facultă
ții de agrozootehnie, unde cerce
tători și studenți experimentea
ză prin mijloace moderne obți
nerea unor exemplare de rasă 
superioară în vederea îmbună
tățirii și dezvoltării șeptelului 
din Libia.

în toate locurile vizitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
diferitele aspecte ale activității 
pe care o desfășoară cadrele 
didactice și studenții Universi
tății din Tripoli. Gazdele arată 
că, în prezent, procesul de în- 
vățămînt este orientat spre o le
gătură cu practica încă din pri
mii ani de studii. înaltul oaspe
te român felicită pe gazde pen
tru această orientare în activi
tatea lor, subliniind că îmbina
rea studiului cu practica este 
una din trăsăturile învățămîntu- 
lui modern.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
își ia apoi rămas bun, urînd încă 
o dată cadrelor universitare și 
studenților succese în activita
tea lor. spre binele și progresul 
poporului libian.

ticipă acum la lucrările de ri
dicare a noii întreprinderi.

Specialiști și constructori ai 
combinatului, salutind cordial 
pe șeful statului român, scot în 
evidență necesitatea unei cola
borări și pe tărîmul construc
țiilor industriale între Libia și 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că în toate domeniile 
construcției economice colabo
rarea dintre cele două țări nu 
poate fi decît spre binele po
poarelor lor, spre grăbirea rit
mului de edificare a noii socie
tăți.

De la locurile lor de muncă, 
de pe schele, de pe meterezele 
înalte ale noilor clădiri, munci- 
tori-constructori salută cordial 
pe președintele Consiliului de 
Stat al României socialiste. To
varășul Nicolae Ceaușescu le 
răspunde cu căldură, le face 
semne prietenești. .

„Vă mulțumim pentru vizita 
făcută pe șantierul nostru — 
declara la despărțire directorul 
general al complexului indus
trial. A fost o vizită care ne-a 
onorat, căreia îi vom păstra o 
neștearsă amintire. Vă rugăm 
să transmiteți României salutul 
călduros al constructorilor li
bieni“.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu urează constructorilor 
succes deplin în realizarea o- 
biectivelor lor.

ralul nostru. Vile cochete, cons
truite in stilul arhitecturii tra
diționale arabe, stau pitite sub 
coroanele palmierilor. începute 
în martie 1972, lucrările au atins 
un stadiu avansat, oferind pri
virilor o pitorească stațiune. în 
etapa finală, orășelul turistic va 
avea o capacitate de 1 000 de 
locuri, se vor construi noi res
taurante și vor fi realizate a- 
menajări cultural-distractive.

La încheierea vizitei în sta
țiunea turistică Tajura a fost 
oferit un dejun în cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de 
către dr. Mohamed al Șerif, mi
nistrul învățămîntului și educa
ției.

Au luat parte Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
Mircea Malița și Nicolae Doi- 
caru, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat.

Au participat, de asemenea. 
Abdel Aii Oubeidi, ministrul 
muncii, Abuzeid Dorda, minis
trul informațiilor și culturii. Ez- 
sedin El Mabrouk, ministrul pe
trolului. Abdelhamid Al Said Al 
Zentani, ministrul tineretului, 
și alte persoane oficiale libiene.

în cursul după-amiezii pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
reîntors la Tripoli.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION MARGINEANU, mircea 
moarcăș. victor sta- 
MATE, NICOLAE N. LUPU.

Foto: -RADU CRISTESCUp

CU PRILEJUL BANCHETULUI OFERIT ÎN
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII

ONOAREA PREȘEDINTELUI 
SOCIALISTE ROMÂNIA

După cum s-a anunțat, 
marți, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revo-

Toastul președintelui Toastul președintelui
MOAMER EL GEDDAFI NICOLAE CEAUSESCU

?
îmi face o deosebită plăcere 

să salut pe președintele 
Ceaușescu și colaboratorii care 
îl însoțesc, reprezentanți ai po
porului român prieten.

în numele poporului li
bian, mulțumesc președintelui 
Ceaușescu pentru faptul că a 
acceptat să facă această vizită. 
Este prima vizită pe care o în
treprinde in Libia un conducă
tor din țări ale Europei răsă
ritene. Salutăm asemenea ac
țiuni și dorim ca ele să aibă 
continuitate. Apreciem, tot
odată, sentimentele pe care le 
nutrește întreaga delegație ro- 
mâhă de a face totul pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre po
poarele noastre prietene.

Doresc să afirm că Republica 
Arabă Libiană nu își înteme
iază relațiile sale cu alte po
poare pe criteriile puterii eco
nomice sau militare, ale bogă
țiilor naturale, nici pe conside
rente de ordin rasial sau pe 
faptul că aceste state sînt si
tuate in occidentul sau răsă
ritul lumii. Republica Arabă 
Libiană respectă concepțiile re
ligioase. politice, sistemele de 
dezvoltare economico-sociale 
ale altor popoare, respectă 
lupta lor pentru asigurarea eli
berării omului. Republica Arabă 
Libiană întinde mina tuturor 
popoarelor care respectă aceste 
principii, dar refuză această 
mină statelor care atentează la 
independența popoarelor, la 
bunăstarea lor și care atacă în
săși demnitatea omului, prof'i- 
tind de posibilitățile lor mili
tare și economice. Aceste prin
cipii ale Republicii Arabe Li
biene pornesc din însăși consti
tuția sa, din civilizația și tradi
țiile sale. Aplicîndu-le, Repu
blica Arabă Libiană și-a cîști- 
gat simpatia tuturor popoare
lor.

Plecind de Ia această filozo
fie. revoluția din septembrie a 
făcut ca multe state șă ne spri
jine. inclusiv in domeniul ideo
logiei și mă refer aici in spe
cial Ia sprijinul acordat revo
luției din septembrie, ideilor 
sale, de oamenii independenți 
din lume. De Ia o zi la alta se 
întărește și mai mult încrederea 
și prietenia oamenilor liberi 
din lume față de Republica A- 
rabă Libiană, de înfăptuirile 
sale. Aceasta este reflectată și 
în evenimentele petrecute în 
perioada imediat următoare re
voluției din septembrie. Crește 
necontenit influența pe care a- 
ceasta o exercită atît pe plan 
intern, cit și în această parte a 
lumii. Republica Arabă Libiană 
a dat un nou impuls relațiilor

Tn timpul vizitării Centrului universitar din Tripoli

Presa libiana salută vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu
Prin numeroase informații, ar

ticole, comentarii bogat ilustra
te, presa libiană reflectă pe larg 
interesul și sentimentele de prie
tenie cu care poporul Republicii 
Arabe Libiene a primit vizita 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Toate ziarele 
publică sub titluri mari pe pri
ma pagină relatări de la sosi
rea șefului statului român pe ae
roportul internațional Tripoli, în
ceperea convorbirilor oficiale și 
banchetul oferit de președintele 
Moamer El Geddafi în onoarea 
șefului statului român. „Președin
tele El Geddafi, scrie principalul 
cotidian libian, Al Fadjr al Dja- 

luției al Libiei, Moamer El 
Geddafi, a oferit un banchet 
oficial în onoarea președinte-

sale externe și, în primul rînd, 
cu mișcarea țărilor nealiniate. 
Chiar dacă nu vom insista asu
pra acestui lucru, realizările 
Republicii Arabe Libiene în a- 
cest domeniu sînt concludente.

A crescut, de asemenea, ca
pacitatea noastră de a pune ca
păt exploatării, influenței im
perialiste pe continentul afri
can. Țara noastră ajută și spri
jină micile popoare de a scăpa 
de înapoierea economică și de 
a ieși de sub controlul și do
minația marilor puteri, căci 
menținerea în sfera lor, ca și 
pactele militare, duc la creșterea 
neîncrederii in lume, sporesc 
posibilitățile izbucnirii unui nou 
război.

Referindu-se, în continuare, 
la pozițiile Libiei față de unele 
probleme ale situației interna
ționale actuale, președintele El 
Geddafi a subliniat că țara sa 
salută și sprijină toate acțiu
nile menite să conducă la o po
litică externă independentă.

Abordind apoi problema rela
țiilor bilaterale româno-libiene, 
vorbitorul a spus : „Constatăm 
cu satisfacție dezvoltarea rela
țiilor noastre economice. Mulțu
mim României prietene pentru 
asistența acordată țării noastre 
și experiența pe care ne-o îm
părtășește în domeniul dezvol
tării economice. Considerăm că 
vizita ' președintelui Ceaușescu 
marchează o nouă etapă de im
pulsionare a relațiilor dintre ță
rile noastre. Salutăm încă o dată 
sentimentele pe care le-am con
statat la delegația română, pre
ocupată ca această vizită să fie 
încununată de succes, să fie 
utilă. De asemenea, salutăm și 
sentimentul sincer pe care îl 
nutrește președintele Ceaușescu 
și întreaga delegație de a se 
stabili relații bune între cele 
două țări ale noastre, care pot 
să constituie o mărturie a rolu
lui statelor mici în viața con
temporană.

Deși intre noi există unele 
deosebiri de păreri în probleme 
politice, eu salut și respect pă
rerile politice pe care mi le-a 
exprimat președintele Ceaușescu 
prieten. Se poate să nu fim de 
acord în anumite probleme, 
însă noi respectăm aceste idei.

Salut încă o dată pe președin
tele Ceaușescu. Mulțumesc po
porului român pentru ajutorul 
dat în dezvoltarea economică și 
vă asigur de recunoștința noa
stră pentru tot ceea ce ne-ați 
.acordat. Vă asigurăm că în ce 
ne privește vom face totul ca 
această vizită să fie încununată 
de succes, să fie utilă.

Vă mulțumesc pentru atenție. 
(Aplauze puternice).

did, salută pe președintele 
Ceaușescu ca primul șef de 
stat din Europa răsăriteană 
care vizitează Republica Arabă 
Libiana“. Ziarul publică cuvîn- 
tările rostite la banchetul de ieri 
de către președinții Nicolae 
Ceaușescu și Moamer El Ged
dafi, precum și numeroase foto
grafii reprezentînd aspecte de la 
sosire și începerea convorbirilor 
oficiale. Același ziar publică o 
biografie, însoțită de fotografia 
șefului statului român, în care 
este evidențiată personalitatea 
prestigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniindu-se că de 
numele său sînt legate realizările 
din etapa actuală de dezvoltare 
impetuoasă a României.

lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Aș dori să încep prin a adre
sa incă o dată un salut căl
duros. în numele meu, al dele
gației, al poporului român, pre
ședintelui Geddafi, colabora
torilor săi, dumneavoastră tutu
ror și întregului popor libian 
prieten. Doresc, de asemenea, 
să mulțumesc președintelui 
Geddafi pentru invitația ce ne-a 
adresat-o de a vizita frumoasa 
dumneavoastră țară — invitație 
care ne-a dat posibilitatea să ne 
aflăm astăzi în Libia, să fim 
împreună cu dumneavoastră. 
Mulțumesc totodată pentru 
primirea prietenească ce ne-ați 
rezervat-o, mulțumesc popu
lației care ne-a întîmpinat cu 
sentimente de caldă prietenie. 
Apreciem aceasta ca o expre
sie a dorinței de dezvoltare a 
colaborării dintre popoarele 
noastre.

De altfel, popoarele român și 
libian se cunosc de mult. Au 
cunoscut împreună asuprirea o- 
tomană și au învățat deci, să 
lupte împotriva dominației, pen
tru independență, suveranitate, 
pentru a fi pe deplin stăpine 
pe destinele lor.

Venim dintr-o țară care anul 
acesta sărbătorește 30 de ani 
de la răsturnarea vechii orîn- 
duiri, de la trecerea pe calea 
făuririi unei lumi mai bune — 
orînduirea socialistă. Acum 30 
de ani, România era o țară 
slab dezvoltată ; peste 75 la sută 
din populație lucra în agricul
tură. Astăzi, România a deve
nit un stat socialist cu o in
dustrie puternică bazată pe teh
nica contemporană, cu o agri
cultură dezvoltată. Produceam, 
spre exemplu, în 1938 — anul 
cu cea mai inaltă producție a 
României antebelice — 280 mii 
tone oțel, in anul 1973, am pro
dus peste 8 milioane tone ; pro
duceam un miliard și jumătate 
kWh energie electrică anual, 
anul treout am produs aproape 
50 miliarde kWh ; în agricul
tură se aflau in total 5 mii de 
tractoare, toate din import, iar 
acum în agricultura românească 
lucrează 115 mii tractoare. 
România este astăzi una din 
țările mari producătoare de 
tractoare, o mațe parte din a- 
cestea exportîndu-le în multe 
țări ale lumii. Sintetic, anul a- 
cesta producem în industrie de 
28 de ori mai mult decît in 
1938.

Am acordat o mare atenție 
dezvoltării învățămîntului, știin
ței, culturii. Aproape 36 la sută 
din populație era neștiutoare 
de carte. Am lichidat demult 
această situație. Am introdus 
învățămîntul de zece ani obli
gatoriu, iar numărul studenților 
este proporțional egal cu cel

Cotidianul „Al Râie“ relevă, 
sub un mare titlu pe prima pa
gină „primirea oficială și popu
lară rezervată președintelui ro
mân Nicolae . Ceaușescu, care a 
sosit marți la prînz la Tripoli“, 
iar ziarul „Al Balagh“ consem
nează la loc de frunte începerea 
convorbirilor oficiale. Ambele 
ziare inserează numeroase foto
grafii ilustrîhd aspecte din prima 
zi a vizitei.

Televiziunea și posturile de 
radio din Libia au transmis re
latări ample, bogat ilustrate asu
pra vizitei — caracterizată drept 
un eveniment de mare însemnă
tate pentru relațiile dintre Libia 
și România.

în timpul banchetului, cei doi 
șefi de stat au rostit toasturi.

din țările dezvoltate. Astăzi, in 
România învață peste 3 000 de 
studenți și elevi din țările în 
curs de dezvoltare, iar mii de 
specialiști români în diferite do
menii acordă asistență tehnică 
în zeci de țări. Toate acestea 
vorbesc despre eforturile și rea
lizările obținute în acești 30 de 
ani de poporul român.

Desigur, a crescut și nivelul 
de trai. De altfel, tot ceea ce 
facem, insuși scopul societății 
pe care noi o construim este fe
ricirea, bunăstarea omului. Fa
cem totul ca omul să se simtă 
liber, demn, să ducă o viață 
mai îmbelșugată.

Știu că sînt între dumnea
voastră unii care au vizitat 
România. Sper că în viitor vor 
crește schimburile de delegații 
între țările noastre și vor fi tot 
mai mulți libieni care să vină 
in România și tot mai mulți ro
mâni care să vină în Libia. 
Veți putea cunoaște astfel ne
mijlocit și veți constata că ceea 
ce'am spus este o părticică din 
marile realizări obținute de po
porul român. Așa se și explică 
faptul că întregul popor sprijină 
politica internă și externă a 
țării noastre, știind că aceasta 
este politica sa proprie.

Vă rog să nu credeți că nu 
am avut și nu avem și greutăți, 
că nu am avut și nu avem și lip
suri în activitatea noastră. U- 
nincl însă eforturile întregului 
popor, am reușit să obținem, 
într-o perioadă relativ scurtă 
din punct de vedere istoric, suc
cese mari, care ne dau dreptul 
să spunem că poporul român a 
pășit pe calea unei vieți noi, li
bere, fericite.

Ne bucură faptul că poporul 
libian prieten a trecut, de ase
menea, pe calea dezvoltării eco- 
nomtco-sociale independente. 
Chiar ceea ce am văzut astăzi 
in treacăt ne-a făcut o impresie 
plăcută și ne-a dat o imagine 
asupra eforturilor pe care po
porul dumneavoastră le face 
pentru progresul său.

Intre țările noastre s-au dez
voltat în ultimii ani relații de 
colaborare economică intr-o se
rie de domenii. Dacă ar fi să 
luăm cifrele, ne-am putea de
clara chiar satisfăcuți. Dar ci
frele nu oglindesc totdeauna cel 
mai bine realitatea în toată 
complexitatea ei. De aceea, noi 
considerăm că ceea ce am rea
lizat pînă acum constituie nu
mai o bază pentru o dezvoltare 
largă a colaborării dintre țările 
noastre în viitor. în convorbirile 
de astăzi am căzut de acord, 
împreună cu președintele Ge
ddafi, să realizăm o largă cola
borare intr-un șir de domenii. 
Cred că prietenul meu, pre
ședintele Geddafi, va fi de acord 
dacă voi declara că acest înce
put deschide o perspectivă bună 
pentru relațiile dintre România 
și Libia. Vom face totul 
ca să fie realizat în cele 
mai bune condiții ceea ce 
vom conveni, ca popoarele 
noastre să conlucreze in 
deplină egalitate, în spiritul res
pectului’ reciproc și întrajutoră
rii, pentru progresul lor econo- 
mico-social, pentru bunăstare, 
pentru consolidarea independen
ței lor.

România se preocupă să dez
volte larg relațiile internațio
nale cu toate țările, fără deose
bire de orînduire socială. Noi 
pornim de Ia realitățile lumii 
contemporane, în care există 
țări cu orinduiri sociale diferite, 
concepții filozofice, politice, cre
dințe religioase diferite. Dar, 
în același timp, plecăm de la 
faptul că țrăim o epocă de pu
ternică revoluție tehnico-știin- 
țifică, în care popoarele trebuie 
să conlucreze strins intre ele 
pentru a-și asigura un progres 
rapid. Fără îndoială că trebuie 
să ne declarăm pentru respecta
rea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur dezvoltarea, 
corespunzător dorințelor sale, 
fără nici un amestec din afară, 
în același timp, este necesar să 
întărim colaborarea și solidari
tatea între țările care doresc 
să-și asigure progresul economi- 
co-social, libertatea și fericirea, 
să făurească un viitor fericit 
popoarelor lor.

Trăim într-o lume în care au 
Ioc mari schimbări. Popoarele 
se ridică tot mai hotărite împo
triva asupririi, împotriva impe
rialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului. România spriji
nă activ luptele de eliberare na
țională, își exprimă solidaritatea 
și sprijină lupta popoarelor pen
tru dezvoltarea lor economico- 
socială, independentă, pentru a 
fi pe deplin stăpine pe bogă
țiile proprii.

într-adevăr, lichidarea sub
dezvoltării, ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare, constituie 

una din cele mai importante 
probleme ale vieții contempora
ne. Consider că este necesar ca 
aceste țări să extindă colabora
rea și să întărească solidaritatea 
între ele și să știe că au în ță
rile socialiste un sprijin activ 
în lupta lor.

în lume mai sînt multe pro
bleme de soluționat. Este nece
sar ca la rezolvarea lor să par
ticipe toate statele, indiferent 
de mărime sau de orînduirea lor 
socială. In acest context, noi a- 
preciem că țările mici și mijlo
cii trebuie să fie mai active, să 
participe mai botărit la viața 
internațională, pentru a asigura 
soluționarea problemelor în in
teresul tuturor națiunilor.

între problemele care preocu
pă astăzi omenirea este și O- 
rientui Mijlociu. România s-a 
pronunțat și se pronunță con
stant pentru o pace dreaptă, 
trainică în Orientul Mijlociu. 
Aceasta presupune retragerea 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 
1967 și realizarea unei înțele
geri care să asigure independen
ța, suveranitatea și integritatea 
tuturor statelor din zonă. Apre
ciem începutul de dezangajare 
just și considerăm că acesta tre
buie să creeze condiții pentru 
succesul tratativelor de la Ge
neva și a se obține astfel retra
gerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate. Dar, pentru o 
pace dreaptă și trainică, este 
nevoie să fie soluționată și pro
blema poporului palestinian. 
Noi am susținut întotdeauna și 
susținem recunoașterea dreptu
lui poporului palestinian de a-și 
hotări dezvoltarea de-sine-stătă- 
tor, inclusiv, dacă dorește, de a 
putea să-și constituie un stat 
independent. Sîntem conștient! 
că fără soluționarea și a proble
mei poporului palestinian nu se 
poate vorbi de o pace trainică 
în Orientul Mijlociu (Vii a- 
plauze).

Desigur, dragi prieteni, pen
tru a se ajunge la o soluție bună 
în Orientul Mijlociu trebuie u- 
nite eforturile tuturor statelor 
care doresc ca realmente să se 
instaureze o pace dreaptă și 
trainică în această zonă. Româ
nia dorește să acționeze și în 
viitor în această direcție ! Apre
ciem că sint condițiuni favora
bile de a obține o pace dreaptă 
și trainică și trebuie să facem 
totul pentru a folosi aceste con
diții. Trebuie să ne gindim în
totdeauna că popoarele ne vor 
judeca după felul cum am știut 
să acționăm în interesul păcii, 
pentru crearea condițiilor de 
bunăstare și fericire a lor.

Noi, în Europa, sîntem preo
cupați de problema securității 
pe continent. Pe drept cuvînt 
se spune că există o strinsă le
gătură între securitatea euro
peană și problemele din zona 
Mediteranei. Fiind vecini, tre
buie să acționăm împreună pen
tru ca in această zonă să creăm 
o lume mai dreaptă, mai bună, 
o lume a păcii și colaborării. 
Noi apreciem că securitatea eu
ropeană, care va așeza relațiile 
dintre statele continentului pe 
principii noi, de egalitate, de 
respect al independenței, de 
neamestec în treburile interne 
și de o largă colaborare, va a- 
vea o importanță istorică nu nu
mai pentru Europa, ci și pentru 
întreaga lume.

Sint și alte probleme de solu
ționat. De aceea, este necesar 
să acționăm pentru creșterea și 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor orga
nisme în viața internațională. 
Printre problemele majore ale 
contemporaneității se numără și 
aceea a blocurilor militare, pre
cum și așezarea relațiilor eco
nomice pe principii noi, exclu- 
zind asuprirea sau inegalitatea 
în relațiile dintre state. In toate 
acestea, fiecare stat, fiecare 
popor are un cuvînt de spus. 
După părerea noastră, cuvîntui 
cel mai greu îl au de spus po
poarele, masele populare, care 
doresc o politică nouă, de drep
tate socială, de egalitate.

Este adevărat că asupra unor 
probleme pot să existe între 
noi și păreri deosebite. Nu-i ni
mic anormal în aceasta. Acțio
năm în condiții istorice, națio
nale, geografice, sociale deose
bite. Ceea ce se impune însă 
este să vedem nu deosebirile, ci 
ceea ce este comun, să întărim 
solidaritatea noastră, în acele 
probleme care sînt fundamenta
le și care ne preocupă și pe noi 
și pe dumneavoastră : de a asi
gura popoarelor noastre o via
ță liberă, independentă, fericită.

Sper, și sînt încredințat, că 
vizita pe care o efectuez acum 
în țara dumneavoastră, convor
birile pe care le-am avut astăzi, 
și care vor continua, vor evi
denția tocmai acele domenii în 
care putem colabora trainic în 
interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Aș dori să repet și aici invi
tația ca președintele Geddafi 
să viziteze România intr-un vi
itor nu prea indepărlat, poate 
cit mai apropiat.

Doresc să urez o bună conlu
crare și colaborare intre popoa
rele noastre, să urez poporului 
libian prieten multă prosperita
te, multă fericire ! (Aplauze pu
ternice).



POLITICA
EDITORIALĂ

Șl TINERETUL
S-a făcut deseori observația că se scrie, se creează încă puțin pen

tru tineret, că puține din operele apărute — literatură, teatru, film 
etc. — abordează cu temeinicie marile probleme sociale care intere
sează tinăra generație ce se pregătește să intre in viață pentru a duce 
mai departe marea ctitorie socialistă a României.

Desigur că în această direcție sarcini mari și relativ egale revin 
tuturor editurilor.

Care este contribuția editurii la îmbunătățirea situației din acest 
domeniu ? Dacă v-ați referi la actualul dv. plan editorial, ce cărți, 
colecții, reeditări etc. recomandați in mod special tinerilor ?

Considerați că sint cărți valoroase, utile tinerei generații, dar că
rora li s-a acordat de către critică și public o atenție insuficientă, ori 
au rămas de-a dreptul necunoscute ? Ce exemple ne puteți da în 
această privință ?

In trecut, tineretul figura în concepția unor edituri drept principal 
consumator de literatură „comercială“: frivolă, senzațională, carac
terizată d-e erotism etc. Intr-un cuv.int, generațiile tinere erau une
ori privite ca o „masă de manevră" pentru rentabilizarea instituției 
prin orice fel de mijloace. Deși azi nu moi poate fi vorba de o ase
menea concepție, maculatura destinată, fățiș sau nu, tinerilor cu cri
terii și gusturi în formare, n-a dispărut cu totul. Ce cauze, factori, 
mai favorizează, azi, așa-zisa literatură „comercială“ ?

Azi ne răspunde SIMION DIMA, 

directorul Editurii „Facla'1 — Timișoara

ANTOLOGII

1. Fiind o editură tînără, eu 
un profil complex, „Facla“ »e 
străduiește să intereseze un pu
blic cititor cît mai larg. Din 
primii ani preocupările noastre 
s-au îndreptat în mod firesc și 
către scriitorul tinăr. La noi au 
debutat in doi ani de cind fiin
țăm, Tălan Dorgoșan. Aurel 
Turcuș, Richard Wagner (re
cent premiat de U.T.C.) și in
tr-un volum colectiv intitulat 
„Sporul“ 7 tineri poeți în
tre care Gheorghe Azap, Ga- 
briela Hurezean. Ion Câdărea- 
nu, Olga Neagu, iar Gheorghe 
Schwartz a obținut cu romanul 
său de debut, „Martorul", pre
miul pentru proză pe 1973 al 
C.C. al U.T.C. Știu că n-am răs
puns exact la întrebare, dar 
cred că literatura scrisă de ti
neri este și o literatură pentru 
tineri. Fără a avea o colecție 
destinată exclusiv’ tineretului, 
consider că o colecție a noastră, 
cum este „Satiricon" interesea
ză publicul pînă la 30 de ani 
ca dealtfel toate vîrstele 1 Aș 
cita și seria „Generații litera
re", care vine în completarea 
ori în susținerea programei 
școlare prin volumele scriito
rilor români din trecut, iar din
tre titlurile apărute mai apro
piate tinerilor mi «e par a fi 
„Singurătatea amiezii“ a lui 
Ânghel Dumbrăveanu, pentru 
tandra și în același timp înfio
rata poezie a sentimentului pe 
care o relevă și romanul „Cerc 
și dragoste“ al lui Mircea Șer- 
bănescu, pentru modul veridic 
în care reflectă viața unei fa
milii muncitorești. Dintre titlu
rile noastre dedicate tinerilor 
care vor apărea în acest an aș 
mai cita „Doi vichingi și o 
fată" de Petru Vintilă. un In
teresant excurs pe marile șan
tiere și uzine. „Clubul fanto
melor“ de Corneliu Omescu, 
nuvelă de ficțiune științifică 
Insă cu adresă satirică actuală, 
ca și cartea veselă vizînd me
tehne și tare morale a lui Lau
rențiu Cerneț intitulată „Amin
tirile unui mincinos".

Cu gîndul la tineri am inițiat 
și o serie de studii de limbă 
și stil, urmărind a sluji însuși
rea de către ei și aprofundarea 
limbii noastre literare. Expe
riența pe care o avem în lan
sarea unei colecții de știință 
popularizată nu este însă prea 
încurajatoare. Am intitulat a- 
ceastă colecție „Gnosis“-dialog 
cu știința secolului XX. gindin- 
du-ne nu numai la tineretul 
școlar și universitar, ci la toți 
cei ce vor șă aibă în mînă o 
carte accesibilă de sinteză asu
pra unei pasionante chestiuni 
științifice. Dar ni s-au coman
dat din titluri precum „Fizica 
antimateriei“, „Viața dinaintea 
nașterii", „Plasma, a patra stare 
a materiei“ cîte 4.500—5.000 
exemplare. La Brăila ni se co
mandă eel mult 30 de exem
plare. Librarii se tem, or îi a- 
vînd și ei socotelile lor, de 
»tocuri. în ceea ce mă privește, 
consider însă că asemenea cărți 
interesează 15 000—20 000 de citi
tori. Dovada ? Am tipărit „Fizica 
modernă și filozofia" de Tibe- 
riu Toro, tînăr fizician timișo
rean, și cartea s-a epuizat ln- 
tr-o lună deși a fost tipărită 
în 7 000 de exemplare.

1. Problema nu este, ered. pu

ma! a editurii noastre. în ee 
ne privește, in general, nu sîn- 
tem răsfățați de presă, dar a- 
ceastă chestiune nu trebuie lua
tă în tragic fiindcă este sub- 
sumabilă perioadei de creștere 
în care ne găsim.

Sint însă în presă anumite 
inițiative bune dintre care 
m-aș opri la rubrica „Prima 
verba" a României literare ; aș 
cita și „Debut-ul" ziarului dum
neavoastră, nu știu însă dacă 
mai apare. N-aș vrea să-1 su
păr pe tînărul poet care o în
treține, el s-a străduit să fie 
înțelegător ; dar cred că pentru 
a-i Înțelege și, implicit, a-i sus
ține pe tineri este nevoie de o 
distanțare, prin cultură, nu vir
ată. Ștefan Augustin Doinaș a 
dovedit-o pe deplin ca și — ci
tatele sînt absolut incomplete 
și neierarhizante — Dragoș 
Vrînceanu. Geo Dumitrescu, Al. 
Piru, S. Damian, D. Micu, 
L. Ulici. Dacă nemulțumește 
ceva, apoi aceasta este tă
cerea care Înconjoară literatura 
științifică pentru tineret.

3. Rog să nu fiu bănuit de 
lipsa spiritului autocritic dacă 
afirm că nu cunosc ca „Facla“ 
să fi distribuit pe rețeaua difu
zării cartea pe care o calificați 
comercială. Dacă luăm terme
nul in accepția pe care cred că 
i-o dați și dumneavoastră, a- 
ceea de literatură car» aduce 
venituri, atunci chestiunea tre
buie privită mai nuanțat, fi
indcă publicînd o antologie a 
poeziei românești dedicată fe
meii mame, (și cine s-o citească 
dacă nu tinerii ?) am obținut și 
niscaiva venituri. Dar n-am 
avut sentimentul că edităm li
teratură comercială. Și pentru 

că bănuiesc că altundeva țin
tiți, recunosc că tipărim și noi 
în acest an trei cărți de aven
turi, romane, care sînt convins 
că vor fi citite de către tineri. 
Urmăresc, toate, cazuri judicia
re. Dar ne-am străduit ca se
lecția noastră să aibă un scop, 
acela de a arăta metodele de 
investigație ale criminaliștilor, 
ori de a dezvălui abjecția om
uciderii și colaborarea pe pțan 
internațional a organelor noas
tre de urmărire cu Interpoolul, 
in vederea depistării unor in
fractori de talie europeană. 
(Horia Tecuceanu, „Căpitanul 
Apostolescu și identificarea“), 
de fapt, dacă mă refer la „Ca
zul numărul 13“, Franz Storch 
n-a scris un roman polițist în 
formula clasică, ci într-una 

care reflectă experiența și pre
ocupările sale de prozator exer
sat. In domeniul literaturii, să 
o numesc „»erioasă", consider 
însă că primejdioase nu sînt 
nici în acest gen decît cărțile 
proaste care exacerbează goana 
după senzațional, a unui public 
neformat, cărțile scrise parcă la 
Indigo, de o întristătoare bana
litate, trădîndu-și de la primele 
pagini substanța umană rare
fiată. Am face rău dacă
am pun» în mîna tineretului 
asemenea cărți, eu atît mai mult 
eu cît cu genul acesta ca atare 
începe de multe ori Inițierea în 
lectură a unei largi categorii 
de tineri.

SIMȚUL ISTORIC ÎN HAMLET
în finalul piesei, Fortin- 

bras norvegul, instalindu-se 
in tronul Danemarcei, rămas 
pustiu, conchide că dacă 
Hamlet ar fi trăit ar fi fost 
un rege mare și bun. Această 
remarcă menită, in aparență, 
să glorifice memoria unui 
prinț care a dat dovadă de 
noblețe sufletească ascunde 
o undă de cinism și dispreț. 
Hamlet II i-ar fi înapoiat 
lui Fortinbras regiunile cu
cerite de tatăl său, iar - in 
scurt timp ar fi devenit vic
tima mașinațiilor politice din 
interior sau din afară. Hani- 
let, bintuitul existențial, se 
dovedește incapabil să înțe
leagă și să se opună mersu
lui istoriei din vremea sa. 
guvernată de setea de pute
re, de practica crimei poli
tice premeditate și scufun
dată în marasm moral. Ham
let este un contemplativ, 
predispus la inactivitate și 
mult prea sensibil și neho- 
tărît ca să mai dea dovadă 
de discernămînt ferm. Rup
tura sufletească, adînca ne
liniște liamletiană datorată 
dezacordului dintre lumea 
așa cum el o gîndește, in 
concordanță cu principiile 
moralei și ale dreptății, și 
lumea reală, așa cum ii apa
re la curtea daneză — co
ruptă politie și pervertită 
moral — rămîne autentic 
tragică atîta timp cît tensiu
nea dintre laturi se păstrea
ză, iar el acționează con
știent in vederea afirmării 
laturii pozitive. însă Hamlet 
este repede copleșit de cea
laltă latură, EI este un 
mort viu, pe care curenții 
istorici ce străbat castelul 
Eîsinor 11 zvîrle de ici colo, 
ca pe o fantoșe. Hamlet este 
inainte de toate propria sa 
victimă și mai puțin tina a 
istoriei, pe care n-a înțeles-o 
in articulațiile ei intime.

Dinii Cernescu, regizorul 
spectacolului montat Ia tea
trul Nottara a înțeles aceas
tă dimensiune implicită a 
piesei, făcind din moartea

Nicolae ifeptefrați lingă proiectul de monument pentrp Orșova Studiul de portret al lui Remus Dragomir.

Atelierul în care lucrează anul 
VI al secției sculptură impre
sionează încă de la primul con
tact printr-o atmosferă deose
bită, purtînd amprenta monu
mentalității sculpturale. Deși 
acum se lucrează numai la pro
iecte de diplomă, deși subiecte
le abia se definesc, există ceva 
în ordinea atelierului, ceva im
pus de ritmul de muncă, de 
sensibilitatea specifică sculpturii. 
Spațiul este punctat de lucrări 
la diferite scări, etape numai 
spre soluția definitivă, care-i 
transmit proporțiile, îl structu
rează. Ne amintim definiția 
sculpturii ca artă a stabilirii unor 
raporturi, unei coexistențe intre 
volume și spațiul susținător și 
apreciem capacitatea celor ce 
lucrează aici de a crea o am
bianță, o expresie primară a spi
ritului sculpturii.

Cei șapte studenți ai anului 
VI au realizări efective. In afa
ră de două participări la expo
ziții se impune creația din prac
tica de vară de la Dej. Lucră
rile realizate atunci au consti
tuit, alături de cele ale întregii 
secții, embrionul muzeului lo
cal. La fel de rodnică, practica 
de la Droheta-Turnu Severin nu 
s-a bucurat încă de o atenție 
specială din partea municipali
tății. Totuși, acești sculptori din 
anul VI, ultima serie care a lu
crat în institut o perioadă atît 
de lungă, nu sînt caracteri
zați de siguranța, primejdioa
să, a practicii îndelungate. Ma
turitatea are, credem, o reține
re specifică, o sobrietate a 
meșteșugului și a conștiinței 
complexității problemelor crea
ției. Acestea au fost câștigate 
în timp, de atunci de cînd 
Nicolae Șeptefrați, Sergiu Si
liște, Petrovici Istvan, Matei So- 

lui Hamlet un eveniment 
cvasi-banal. acentul drama- 
matic fiind pus pe urcarea 
pe tron a lui Fortinbras pe 
care il pune să rostească cu 
ironie și dispreț celebra re
plică hamletiană dinaintea 
morții : „Restul e tăcere“. 
Meritul, nota de originalita
te a lui Dinu Cernescu stă 
in faptul că întrezărește 
punctul de plecare al acțiu
nii piesei in Norvegia, făcind

UN PUNCT
DE VEDERE

din fundalul istoric și poli
tic un element de prim-plan. 
un protagonist în umbră, 
care fixează drama Iui Ham
let in concertul mai larg 
simfonic al istoriei. De fapt 
Interesul lui Cernescu nu se 
mai concentrează asupra fi
gurii lui Hamlet, el asupra 
climatului politic in care a- 
cesta evoluează. Astfel, el 
reușește să creeze o atmosfe
ră de teroare, de violență și 
nesiguranță, încercînd să 
suprindă motivația reală, is
torică (uneori forțind nota 
prin semnificații impuse din 
afară, adăugate sau prin a- 
proximarea altora, care sint 
intrinsece textului), a unor 
acțiuni și împrejurări, ofi
lind orice dimensiune meta
fizică pe care textul shakes- 
perean ar putea s-o Implice 
Ia o citire superficială.

De exemplu. Horațio nti 
mai este prietenul adevărat 
și complicele Iui Hamlet in 
demersul acestuia de a do
vedi crima lui Claudius. El 
este intrigantul Josnic și 
subtil, vindut unei puteri 
străine și de aceea țelul său 
nu se mai oprește la pedep
sirea, în numele dreptății 
a unui rege fratricid, ci il 
întărită pe Hamlet la răzbu

A N U L V

Atelierul anului VI.
Fotografiile: VASILE RANGA

fonea, Ianis Simulis, Vladimir 
Nedelcov și Remus Dragomir au 
început să învețe in clasa profe
sorului Paul V asii eseu. Absol
venți ai unor licee de artă, toți 
aveau deja o practică și credeau 
că au ceva de spus, de încercat.. 
Sarcina profesorului a fost să le 
arate cît au de învățat, apre
ciind totodată fiecare schiță, ori
ce încercare personală. Paul Va
silescu le-a propus căutarea unui 
vocabular esențial al sculpturii 
— începînd cu studiul după mo
del și accentuînd înțelegerea 
formelor, articulațiilor posibile 
ale volumului. Desenul este pen
tru sculptor un mod de analiză 

nare. (substituindu-se fanto
mei tatălui) in vederea ne
tezirii drumului lui Fortin
bras către tronul Danemar
cei. Sau Ofelia nu se mai 
îneacă ci este înecată din or
dinul regelui sau chiar al re
ginei, fiindcă, chipurile, ne
bunia ei devenise periculoa
să prin adevărurile pe care 
le rostea.

Este demn de remarcat 
cum in virtutea accentuării 
mecanismului istoriei, perso
najul lui Hamlet pierde din 
înălțime, cum destinul lui 
încetează să mai fie tragic 
constant și in cel mai înalt 
grad.

Această intenție este sur
prinsă in dimensiunea ei 
exactă de actorul Ștefan 
Iordaclic, care compune un 
Hamlet abulic. dezorientat, 
cu intermitente dar autenti
ce tresăriri tragice. Și un lu
cru destul de greu și sur
prinzător prin inedit : îl do
mină printr-o ironie reținută 
și îngăduitoare cînd neputin
țele și greșelile sale sint a- 
euzate și se identifică cu el 
în momentele de adincă me
ditație asupra vieții pîndită, 
fără putință de scăpare, de 
moarte. De fapt, acesta este 
singurul, unicul adevăr al lui 
Hamlet care a trăit Izolat, 
scrupulos livresc în sinul u- 
nei epoci istorice, pe care 
s-a mulțumit doar »-o con
temple.

In încheiere relevînd co
erența spectacolului, cu re
zolvări scenice de o elevată 
ținută artistică (scena mamei 
este o pagină antologică), 
trebuie să amintim cadrul 
scenografic perfect adecvat, 
precum șl grupul de actori, 
in general omogen, din care 
se evidențiază, cu excepția 
Andef Caropol, toți interpre- 
ții rolurilor de mare Întin
dere din capodopera shakes- 
peareană.

I, O. IORDAN

a acestui cîmp de posibilități, o 
detaliere a diferitelor „fețe“ ale 
unei sculpturi. Desenînd și mo- 
delînd, analizînd și construind, 
studenții lui Paul Vasilescu au 
trecut la studiul structurilor in
terpretate prin corpurile geome
trice primare, spre cercetarea 
formei în baza unei stilizări ci
tite, descoperite în corpurile na
turale. Se urmărea atingerea 
unui ideal de claritate care să 
asigure dialogul cu publicul. Nu 
este vorba de un compromis dic
tat de neomogenitatea publicu
lui ci de o continuă preocupare 
responsabilă pentru ecoul crea
ției în cei din jur. Cu oricâtă

„Uneori
zborul'4

(Eci. Facla, 1973)
în mai multe rînduri am 

scris Ia această rubrică despre 
antologiile poetice ale debutan- 
ților, pe care au început să le 
tipărească mai toate editurile 
de beletristică. La Editura Ju
nimea, bunăoară, antologia inti
tulată „Cerul in apă" a apărut 
deja pînă la al doilea volum 
(dacă editura intenționează să 
continue seria, atunci trebuie să 
spunem că a treia carte se cam 
lasă așteptată). Pînă la recenta 
culegere tipărită la Timișoara, 
cea mai serioasă antologie a 
fost cea clujeană, unde poetul 
Nicolae Prelipceanu aduna sub 
titlul „Eu port această ființă" 
un promițător mănunchi de 
poeți, între care era pe atunci 
și Dușan Petrovici, cel care 
avea să obțină In scurtă vreme 
premiul de debut al Uniunii 
Scriitorilor. Antologia de acum 
(Uneori zborul) este îngri
jită tot de către un poet, 
Anghel Dumbrăveanu, și este 
la fel de riguros concepu
tă. O selecție de poet cu exi
gențele unui poet, ceea ce do
vedește de fapt că poeții sînt 
in asemenea cazuri cei mai in
dicați redactori de carte. Un 
lucru simptomatic se dezvăluie 
dintr-o bună antologie colectivă. 
Selecția asupra căreia s-a de
cis o persoană din afară, spa
țiul mai restrîns de care poate 
»ă beneficieze un poet, „zgîrce- 
nia" aceasta de antologie, toate 
sint în cele din urmă favorabile 

convingere lucrează, creatorul 
caută mereu să se asigure că 
este înțeles și face totul pentru 
a fi clar. Paul Vasilescu i-a în
vățat în cei trei ani cît a fost 
profesorul lor să caute, să dez
volte sugestiile unui detaliu, să-l 
conducă printr-o evoluție lentă 
de la posibil la împlinit. Fră
mântările nu iau sfîrșit niciodată 
dar au un ritm egal intr-un fel, 
ritmul muncii, nu al exploziei 
dezordonate.

In anul IV au avut un nou 
profesor, Ion Lucian Murun. 
Schimbarea meșterului, a tem- 
po-ului de lucru a ridicat pro
bleme de adaptare a celor șapte

unui poet debutant. De multe 
ori grupajul pe care-1 semnează 
un poet intr-o asemenea anto
logie, se arată mai unitar și mai 
reprezentativ decît volumul per
sonal pe care-1 scoate mai tîr- 
ziu. volum in care respectivul 
poet ne apare mai inegal, mai 
împrăștiat, mai ezitant. Iată 
din ce pricină un adevărat cri
teriu restrictiv poate scoate 
dintr-o antologie colectivă o 
bună carte de poezie, cum este 
de fapt și cartea de fată. 
Gheorghe Azap. cel mai bine 
reprezentat dintre coautori, a- 
mintește de o candoare și de 
un frumos rotunjit teribilism 
de studenție literară. El este 
fastuos, ceremonios, ironic, dar 
și naiv sentimental, de un sen
timentalism al locurilor „fru
moase“ peste care își ridica 
victorioasele steaguri tînăra poe
zie din anii șaizeci. în același 
timp însă ne interesează la a- 
cest poet o distinsă linie de 
concepție a poeziei, disciplină 
internă, logică de ansamblu, 
simțire frumos și vizibil pusă 
în cadru. „Se face dimineață 
sau mi se face seară ? / E doar 
un trist crepuscul și nu știu ce 
aștept : / Ori erinia nopții
scrîșnind în călimară, / Ori au
rora zilei cu sinul înțelept“. Cî- 
teva tabuuri încearcă »ă ne a- 
măgească prin ritmicitatea lor 
căutată dar, lucru mai impor
tant, orice poezie este citabilă 
in întregime.

Mi se va părea Interesantă 
viitoarea și posibila ieșire a 
poetului la versul liber, adică 
eliberarea de sub falduri. Ion Că- 
dăreanu Înfruntă versul liber, în 
schimb adtncul unor ape diluante 
și cam tulburi 11 trage și îl pierde 
cînd te-ai aștepta mai puțin. 
Cînd insul creator declară au- 
gural „o să fac nuntă atunci cu 

studenți. Comentariile profeso
rului le indicau problemele iar 
ei începeau iar și iar să 
caute soluții. Uneori sala de
venea neîncăpătoare pentru lu
crări. Nevoia depășirii proprii
lor probleme îi făcea să simtă 
că se pot ajuta. Învățau unul 
de la altul. Dacă în afara ate
lierului fiecare trăiește în felul 
lui, atunci cînd se adună la lucru 
se stabilește o legătură spontană 
a conștiinței profesionale. Foar
te aproape de mentalitatea mun
citorului. mentalitatea artistului 
se caracterizează prin același 
respect față de muncă, prin a- 
ceeași înțelegere a nivelelor crea
ției. Astfel de mentalitate se re
marcă prin însăși formarea ei în 
munca preliminară creației, în 
acest caz fiind vorba de o prac
tică la cariera Ruschița. Se re
marcă prin preocuparea față de 
adresa socială și prin forme de 
angajare directă *). Tema lucrării 
de diplomă este insurecția națio
nală din 1944. temă ale cărei 
semnificații fac posibile diverse 
reprezentări monumentale, la 
nivele diferite de stilizare. Pen
tru această lucrare studenta a- 
nului VI depun un efort deose
bit, nu pentru că ei încheie un 
ciclu de creație, ci pentru că vor 
să facă un pas spre viața ar
tistică, un pas al afirmării.

RADU PROCOPOVICI

♦) Sculpturile cu care își în
cheie activitatea în Institut sînt 
gindite pentru un nou oraș, pen
tru noua Orșova, și nu numai 
pentru spațiile ei. ci conturind 
proaspăta personalitate a unui 
fapt urbanistic contemporan cu 
valoare evidentă de simbol so
cial. F.le vor fi lucrate chiar in 
orașul pentru care sînt desti
nate.

o fată / rătăcită prin mine...", 
și cînd mai lasă și spațiul co- 
gitativ suspendat în trei punc
te. avem un indiciu cert de 
nematuritate poetică. Cădărea- 
nu trebuie să se decidă pentru 
virsta majoratului, altfel e pă
cat de sensibilitatea și inteli
gența lui, care sînt reale, și de 
multe ori dovedite în acest 
ciclu. Să luăm spre exemplifi
care o parte din acest „Inte
rior“ : „Acele clipe pregătind 
auzul / răcoarea golului sim
țind-o înaintea / și îndărătul 
tău. / între acea clopotniță pe 
care o descoperi / deodată, a- 
proape un țipăt, / aproape o 
atingere, t între acea clopotniță 
și tine / nu mai există nimic". 
Ceea ee-1 distinge pe Cădăreanu 
este o bine studiată puritate, 
deocamdată inconsecventă sau, 
vorba aceluiași, „copilărește scă- 
pindu-ne printre degete". Des
pre Octavian Doclin, antologa
torul Anghel Dumbrăveanu ne 
spune că parvine „dintr-o re
giune premontană a Banatului", 
iar în planul ideației dintr-o 
regiune a „concentrării, vizînd 
obținerea esenței". Cel puțin a 
doua zonă este verificabilă și 
adevărată. Doclin scrie rafinat 
și inteligent, cu sensibilitate și 
limpezime. Poți semna speran
țe in alb pentru Octavian Do
clin (mai ales acolo unde se 
dezice de „sensibilitățile" înge
rești, atît de mult cotate az'U 
unde nu caută prea vizibil im
ponderabile suavități). De a- 
cum, drumul acestui poet este 
numai spre adine ; „în adîncuri, 
în adîncuri / unde șade steaua-n 
plînsuri, / crește-un glas spre 
dinafară /. (glasul lumii îl o- 
moară), / în adîncuri, în a- 
dincuri / nuntă e fără de cîn- 
turi“. Și Gabriela Hurezean 
scrie frumos (iată avantajul u- 
nei antologii, te ține încordat cu 
poezie bună !). Senzația, mai 
ales, este la ea proaspătă ; .... Si
răcorindu-ne gleznele intr-o 
candidă apă / să ne socotim anii 
doar pe degetele mîinii stingi. / 
fericiți în carnea noastră biîn- 
dă / ca un pămînt dulce și în
miresmat, / șăgalnic înfiorat 
spre joc de rădăcini îmbătătoa
re“. Nu văd de ce am tot cere 
tinerelor poete să renunțe la 
sensibilitatea pe care oricum o 
așteptăm în poeziile lor. după 
cum nu trebuie să-i recoman
dăm nici Gabrielei Hurezean o 
prematură luptă cu sensurile și 
cu esteticile strecurate perfid 
printre versuri — ceea ce nici 
nu facem. Simțind cerința de 
poezie energică — răsfăț de 
sine al criticii plictisite — ti
năra poetă mai încearcă pe a- 
locuri să-și înăsprească cintecul 
melodios și limpede. înăsprire 
care se vede și pe care o dorim 
trecătoare. Nu ne convinge în 
schimb Florin Dan Medeleț și 
nici Olga Neagu. ale căror poezii 
au o discursivitate cu totul în- 
tîmplătoare. alcătuită din ele
mente disparate, vag asociate 
cu vreo idee. în sfîrșit, Vasile 
Versavia este și el indecis, con- 
ceptualizează naiv, dar atunci 
cînd renunță la complicații, poe
zia se desfășoară în armonie, 
ciștigată de sensibilitate și de 
simplitate ; „într-o vreme pe 
cîmpie / iarba fu copilărie. / 
iarba fu copilărie 7/ O să fii 
cîndva bătrîn, / o să-ți crească 
iarbă-n sin / o să-ți crească iar- 
bă-n sin“.

„Lumea 
cît o ating 
cu mina“

(Ed. Litera, 1973)
Aproape nediferențiați Intre 

ei sînt cei șase poeți din a- 
ceastă „antologie de cenaclu“, 
cum o numea Laureatiti Ulici 
într-o cronică. O notă mai per
sonală afișează Nicolae-Ioan 
Stănescu și. mai ales, Gabriel 
Stănescu. Reușite sporadice are 
și George Coboroșanu. Pentru 
nivelul pretențios al gratuității, 
să amintim următoarea strofă 
„genetică“ din Alexandru-Ioan 
Stoicescu : „Rotund sfîrșit cu 
început frenetic și iar alt în
ceput / ești Hora Mea pe care-o 
joc genetic / în praful dintre 
stele / golindu-mă de lut“, sau 
psalmodia firavă a lui Ștefan 
Pirvu : „Fericiți cei cărora le 
tremură steaua I și cei ce lo
cuiesc pe malul mării“. Da. fe
riciți să fie ! Vasile Andronache 
intră și el în această culegere 
de debutanti, eu toate că nu 
mai este un debutant, însă spo
rul de experiență față de cei
lalți este minim. Adevărat însă 
că stingăciile sint mai puține, 
iar poeziile au o împlinire de 
bun meșteșug. Antologia în 
sine, nu reușește să ni-i impu
nă atenției pe cei șase autori.

DINU FLAMAND

nema
ÎNTOARCEREA LUT MAGELLA M 

Scala (ora 9.30 : 11.45 ; 14 ; 15.15 ;
18.30 ; 20.45 ; Flamura (orele 9 ; 
11J5 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

INSULA MISTERIOASĂ : Volga 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 : 18 ;
20.30) ; Aurora (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 15.45 ; 18 ; 20,15).

CERCUL : Central (orele 9.15 î 
1130 : 13,45 ; 16 ; 18.45 ; 20,30).

COJOCELUL FERMECAT : Doi
na (orele 9,30 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;
18.15).

CEATA : Doina (ora 20.15)
CIDUL : Patria (orele 9 ; 19.45 ; 

16.: 20.15).
TRECĂTOARELE IUBIRI : Ca

pitol (orele 9.15 : 13.45 : 16 : 18,30 ; 
21) : Grivița (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18 : 20 30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE ; 
Luceafărul ’ (orele- 8.30 ; n :• 13.30 : 
16 : 18.30 : 21) : București (orele 
8.20 : 11 : 13.30 : 16 ; 18.30 : 21) ;
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :

18 15 : 20.30) : Melodia (oraăa 11.1« |
18.30 ; 15 ; 18.30 : 20,45).

CAPCANA : Bucegi (orele 15,45) ț 
18 ; 20,15) ; Giulești (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15) ; Arta (orele 15,30 ; 18 ;
10.15).

AVENTURA LUI DARWIN T 
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 15 ; 18,15 ; 20.30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPTU : Dacia (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 15 ; 18.15 : 20.30).

ACEA PISICĂ BLESTEMATA : 
Victoria (orele 9 ; 11,45 ; 14.30 ;
17,15 ; 20).

TUDOR : Munca (orele 15; 19).
LUNA FURIOASA : Excelsior

(orele 9,15 : 12 : 14.45 ; 18 : 20.30).
VIFORNIȚA : Lira (orele 15.30 ; 

18 : 20.15).
MISIUNEA SECRETA A MA

IORULUI COOK : Lumina (orele 
9 : 11.15 ; 13.30 : 16 : 18.30 ; 20.45) ; 
Crtngași (orele 16 : 18.15)

NU TRIȘA DRAGA : Unirea
(orele 15.45 : 18 : 20.15).

VERONTCA SE ÎNTOARCE : 
(orele 16 ; 18 : 20).

JUDO : Buzești (orele 9 : 11.15
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Gloria

(orele 9 ; 11.15 • 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
29.30).

DOSARE DE MULT UITATE : 
înfrățirea (orele 15,30 : 18 ; 20.15)

MARELE VALS : Drumul Sării 
(orele 15.30 ; 19) ; Cotroceni (orele 
11 ; 16 ; 19).

E DEPARTE PÎNĂ LA CER : 
Progresul (orele 16 ; 18 z 20).

VINTUL CĂLĂTORIILOR : Fe
rentari (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

NUNTA : Viitorul (orele 14 : 16).
DOI PE UN BALANSOAR : Vi

itorul (orele 13 ; 20,15)
JOE KIDD : Moșilor (orele 9 : 

11.15 ; 13.30 : 15.45 : 18 ; 20.15) : Fla
căra (orele 9 ; 11 15 ; 13,30 ; 15.45 ; 
18 : 20.15).

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA : Popular (orele 15.30 ; 18 ;
20,15).

O FLOARE $1 DOI GRĂDI

NARI : Floreasca (orele 11 ; 15,30 ; 
19).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Cosmos (orele 15,30 : 18 ; 20.15).

ARTICOLUL 420 : Vitan (orele 
10 : 15.30 : 19).

BUNĂ SEARA DOAMNĂ CAMP- 
BELL : Rahova (orele 15.30 ; 18 ;
20.30).

A NOASTRĂ E LIBERTATEA 
(ora 14.30) ; SE CUTREMURA PĂ- 
MINTUL (ora 16,30) ; SÎMBĂTĂ 
SEARA. DUMINICĂ DIMINEAȚA 
(orele 18.45 ; 20.15). rulează la Ci
nemateca. ..Union“.

Opera Română : OLANDEZUL 
ZBURĂTOR — ora 19 ; Teatrul 
de Operetă : SUZANA — ora 19.30; 

Teatrul Național (Sala Mare) î 
APUS DE SOARE — ora 19,30 ; 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINI A WOOLF ? — ora 
20 : Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : PUTEREA ȘI ADEVĂRUL 
— ora 20 ; Teatrul ..C.I. Nottara“ 
(Sala Maghem) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
J9.30 ; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENTCTLOR — ora 20 : Teatrul 
de Comedie : O NOAPTE FUR
TUNOASA — ora 20 ; Teatrul Mic: 
PHILADELPHIA. EȘTI A MEA — 
ora 19,30 ; Studioul de teatru al 
I.A.T.C. : LABDACIZIT — ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : O SEA
RA VESELĂ — ora 19.30 : Teatrul 
,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : LA 
S A VO V BOEM A - o ra 19 30 ; 
(Sala Victoria) : GROAPA — ora
19.30 ; Ansamblul „Rapsodia Ro

mână“ : LA HANUL CU CÎNTE- 
CE — ora 19,30 ; Teatrul ..Ion Va
silescu“ : MITICA POPESCU —
— ora 19,30 ; Teatrul ..Țăndărică«: 
(Sala Victoria) • POVESTEA 
TIMPULUI PIERDUT — ora 15 ; 
NOCTURN — ora 21.30 : Teatrul 
..Ion Creangă“ (La Sala Studio a 
Teatrului Național) ; IANCU JIA- 
NU — ora 9 ; Circul „Globus“ : 
CIRCUL BUSCH ROLAND — orele 
16 și 19,30.

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 .Jncognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei . „bulce-i viața 
și frumoasă« de Vasile Veselovski.

10,00 Dlvertis-club. 11.09 Profil pe 
portativ — Mino Reitano. 11.30 
Muzica și gestul. 12.00 Știri 12'05 
Invitație în fonotecă. 12.55 Melo
dia zilei. 13,00 Închiderea emisiu
nii. 17.00 Știrile după-amiezii. 
17,05 Alo. Radio ! — muzică ușoa
ră la cerere. 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Cinema. 18.10 Simfonia nr. 
87 în La major de Havdn. 18.55 
Melodia zilei 19.00 în direct... de 
la Casa de cultură a studenților 
din București. 19.30 Știri. 19,35 
Casa de discuri C.B.S.

yi imi .■■IBIO/v
PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală.17.30 Telex 
17,35 Curs de limbă germană. Lec
ția 80. 18.10 Teleglob. 13.30 In
terpreti îndrăgiți Elena Barbu- 
Boisen și Nicolae Sabău. 18.45 
întrebări și răspunsuri 19.20 1001 
de seri : Pik și Tik. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Seară pentru tineret.

20.00 Turneul emblemelor Itinerar 
patriotic pentru tineret Concurs 
închinat celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Organizatori : C.C. al 
U.T.C. și Redacția emisiunilor 
pentru tineret. Etapa I. Participă 
echipele reprezentative ale jude
țelor Argeș. Gorj. Mehedinți și 
Vîlcea. Transmisiune directă de 
la Sala Sporturilor din Timișoara. 
21.05 De joi pînă joi __ rubrică 
de știri din viata și activitatea 
tineretului. 21 10 Martori în Con- 
s^’ul de onoare“. Lucia Postol- 
nicu și Robert Horvath vă invită 
în ...culisele“ unui tribunal mai 
puțin obișnuit. 21.25 Floarea din 
grădină — concurs cu public 
transmis direct de la sala Teatru
lui liric din Constanța. 22.15 24
de ore.

programul ti

20.00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. Al IV- 
lea concert din ciclul ..Cei trei B“ 
22.05 Sociorama. Marile familii.
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TELEGRAMĂ

La Craiova

„ZILELE

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste, a primit din partea 
președintelui Uniunii Socialiste Sudaneze, GAFFAR MOHAMED 
NUMEIRI, următoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcere și deosebită mulțumire amabilul 
Dumneavoastră mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu 
ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Uniunii Socia
liste Sudaneze, împreună cu urările de succes pentru U.S.S., de 
progres și prosperitate pentru poporul sudanez.

Doresc să-mi exprim, de asemenea, satisfacția față de relațiile 
de prietenie existente intre țările și organizațiile noastre, relații 
menite să servească bunăstării și propășirii popoarelor sudanez 
și român, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Permiteți-mi să-mi exprim încă o dată recunoștința mea și să 
vă adresez cele mai cordiale salutări, urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român prieten progres și prospe
ritate.

CORESPONDENȚII 
ACTUALITĂȚII 

TRANSMIT:

FRUNTAȘI ÎN 
ÎNTRECEREA 

UTECISTÀ

PRIMIRE LA CONSILIUL

Tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri, a primit, miercuri ia 
amiază, pe comandantul navei 
școală peruane „Independencia", 
căpitan de navă Armando Maz- 
zotti Pritell, însoțit de ofițeri 
din comanda navei.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească, comandantul navei 
a rugat să fie transmise pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un cordial salut și cele mai 
bune urări din partea genera
lului de divizie Juan Velasco 
Alvarado. djeședintele Republicii 
Peru. A Tost subliniată semnifi
cația deosebită a vizitei șefului 
statului român în Republica 
Peru, însemnătatea convorbirilor 
purtate cu acest prilej pentru dez
voltarea și întărirea relațiilor de

DE MINIȘTRI
A

prietenie și colaborare dintre 
cele două țări. Oaspeții, expri- 
mînd satisfacția de a cunoaște 
România, realizările poporului 
nostru, și-au manifestat convin
gerea că vizita pe care o în
treprind va contribui la strîn- 
gerea relațiilor de prietenie din
tre popoarele român și peruan. 

La primire au participat ge
neral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, și con
traamiral Sebastian Ulmeanu, 
comandantul marinei militare.

A fost prezent Enrique Laro- 
za, ambasadorul Republicii Peru 
la București.

★

Biroul Comitetului județean 
Olt al U.T.C. a stabilit ordinea 
organizațiilor fruntașe in între
cerea utecistă pe anul 1973, du
pă cum urmează : la organizații 
orășenești, in ordine, Balș, Ca
racal și Slatina ; in industrie : 
Întreprinderea de osii și bo
ghiuri Balș. Fabrica de conserve 
Caracal și întreprinderea de 
produse carboroa.se Slatina ; in 
construcții : întreprinderea ju
dețeană construcții-montaj Sla
tina, întreprinderea de trans
port auto Caracal ; in industria 
locală : întreprinderea județea
nă de industrie locală Slatina. 
In cadrul întrecerii intre comi
tetele comunale U.T.C., primele 
locuri revin celor din Stoică- 
nești, Scornicești și Studina. Or
ganizații fruntașe în cadrul 
C.A.P. : Stoicănești, Scornicești 
și Grădini (comuna Studina). 
Fruntașii mecanizatorilor : tine
rii de la S.M.A. Corabia. Dobrun, 
Vlaici și ai organizațiilor U.T.C. 
din I.A.S. Simburești.

Tn cadrul concursului pentru 
cea mai bună bază sportivă a 
anului, biroul comitetului jude
țean U.T.C. a stabilit următoa
rea clasificare : Stoicănești, Vă- 
dăstrița și Priseaca. Pentru stră
duința și realizările obținute se 
vor acorda distincții și stimu
lente materiale.

MÂNU IOAN

oceanelor ne pe calele Șantie
rului Naval din Constanța in 
acest an, șantier în care majo
ritatea muncitorilor sint tineri, 
se află acum in probe de marș 
pe mare. Datorită eforturilor de
puse de colectivul de muncă de 
aici, și celelalte trei cargouri se 
află în stadii avansate. In pa
ralel, se execută și două mine
raliere de mare tonaj, care sînt 
destinate, ca și precedentele, să 
îmbogățească în acest an flota 
maritimă românească.

O. M1LF.A

EVENIMENT

Întîlnire la
Ca Ca Bl PaCaR
Miercuri, tovarășul Ștefan An

drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit cu tovarășul Sergio 
Segre, membru al C.C. al P.C. 
Italian, șeful Secției Externe, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în tara noastră.

La întîlnire. desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, tovără- 
șealcă, au participat tovarășii 
Chfcela Vass. membru al C.C. 
al P.C.R. și Dumitru Turcuș. ad
junct al șefului Secției Relații 
Externe a CiC. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire pentru convenirea pla
nului de relații între P.C.R. și 
P.C.I.. ne anii 1974—1.975 în ve
derea dezvoltării continue a legă
turilor frățești dintre cele două 
partide.

Cu prilejul celei de-a 13-a a- 
niversări a unificării Forțelor ar
mate populare de eliberare din 
Vietnamul de Sud, miercuri la a- 
miază, la sediul Ambasadei Re
publicii Vietnamului de Sud din 
București a avut Ioc o conferin
ță de presă.

în cuvîntul său, Vu Le, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Vietnamului de Sud 
la București, a trecut în revistă 
victoriile obținute de Forțele ar
mate populare de eliberare care, 
sub conducerea Frontului Națio
nal de Eliberare și a Guvernului 
Revolutțor;ir Provizoriu, au în
scris pagini glorioase în istoria 
poporului vietnamez.

Vorbitorul a relevat însemnă
tatea semnării Acordului de la 
Paris privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam, precum și necesitatea res
pectării cu strictețe și sorupulo- 
zitate de către toate părțile sem
natare a acestui document.

în încheiere au fost exprimate 
mulțumiri pentru sprijinul acor
dat poporului vietnamez de că
tre Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român.

zi, comandantul 
peruane „Indepen-

în aceeași 
navei școală 
dencia“ a fost primit de general 
de armată Ion Ioniță, ministrul 
Apărării Naționale al Republicii 
Socialiste România.

,PALAS" IN MARȘ 
PE MARE

„PALAS“ — primul din seria 
de patru cargouri de 1920 tdw 
care vor lua drumul mărilor și

TELEVIZIUNEA 
LA SATE

Sigur, nu este o noutate 
pentru nimeni precizarea că, 
pe toată durata desfășurării 
invățămintului agrozooteh
nic, de trei ori pe săptămî- 
nă. programele de televi
ziune includ lecții-dezbatere 
cu caracter de predare in
tensivă a cunoștințelor pro
fesionale pentru lucrătorii 
din agricultură. Pentru data 
de 27 februarie este prevă
zută includerea ciclului de 
lecții. Acțiunea nu se va în
cheia aici. Pentru prima 
oară în țara noastră, Direc
ția de propagandă și învăță
mânt din cadrul Ministeru
lui Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor va asi
gura difuzarea, o dată pe 
săptămîna, a unor dezbateri 
de sinteză asupra tehnolo
giilor noi de cultivare a pă- 
mîntului și de creștere a a- 
nimalelor, a soiurilor de 
plante și speciilor de anima
le, a mecanizării, chimizării 
și irigațiilor, a formelor a- 
vansate de organizare și re
tribuire a muncii. Totodată, 
programul T. V. include emi
siunea de „teleencicopedie a- 
gricolă“. (G. F.).

SPORT • SPORT • SPORT
• Turneul internațional de 

tenis de, la Toronto (grupa I 
a Circuitului W.C.T.) a conti
nuat cu disputarea ultimelor 
partide din primul tur al pro
bei de simplu.

Jucătorul român Ilie Năstase 
l-a învins in trei seturi : 4-6. 
6-2. 6-1 pe Bob Maud (R.S.A.) 
și il va întilni în turul urmă
tor pe mexicanul Râul Ramirez.

Alte rezultate : Bob Tlewitt— 
Mike Estep 3—6. 7—5, 6—4 ; Pa- 
trick Proisy—Tony Bradsley 
6—1, 6—2.

„Cupa tineretului"

ARADUL ȘI-A
DESEMNAT
CAMPIONII

In zilele de 10—12 februa
rie a avut loc etapa jude
țeană a Cupei tineretului lă 
schi și sanie categoria 15-19 
ani. Au participat 90 de ti
neri din școlile județului. 
Rezultatele sînt următoarele : 
sanie fete : — Trăciuc Anca, 
Liceul agricol Miniș ; sanie 
băieți: Ungur Petru, Li
ceul Săvîrșin ; slalom fete :
— Șoica Mafia, Liceul indu
strial Arad ; slalom băieți :
— Șendruț Valentin, Grupul
școlar C.P.J. Arad; cros pe 
schiuri fete: — Breaz Eu
genia, Liceul agricol Lipova ; 
cros pe 
Bedreag 
virșin.

schiuri băieți : —
Daniel, Liceul Să-

IOAN COSMA

PRIETENIEI1

• 500 DE TINERI din județul Olt au fost recomandați de 
organizațiile U.T.C. pentru a partioipa, în cadrul cursurilor de 
„învățarea conducerii tractorului și exploatarea mașinilor agri
cole“, la pregătirea pentru meseria de mecanizator. Astfel, ei vor 
asigura schimbul II pe tractor în timpul campaniilor de primăva
ră și vară.

• PE STRADA ARGEȘ, din Craiova, a fost, dat In folosință 
pentru tinerii ceferiști un cămin care oferă condiții optime de 
locuit pentru 100 de persoane.

• LA SLATINA s-a deschis expoziția „Olt '78“ prezentînd ta
blouri realizate în tabăra de creație din august, de către pictori 
oonsacrați și amatori. Tablourile semnate de Ilie Cioată, Benone 
Șuvăilă, Răzvan Stoica, Emilian Stănoulescu, Gheorghe Hodoș și 
alții ilustrează ultimele realizări mai mari din economia județului.

• IN ORAȘELE Ploiești, Buzău, Rm. Sărat, Tr. Măgurele, 
Alexandria, Giurgiu, Pitești, Cîmpulung Muscel și altele din zâ
nele apropiate Capitalei, Teatrul de Operetă organizează, în 
cursul aceleiași zile, microstagiuni cu cite 2 spectacole susținute 
de cei mai valoroși interpreți.

TURNEUL RUGBIȘTILOR CONSTANTENI
ÌN TARA GALILOR

LONDRA 13 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: In cel de-al doilea, 
meci din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în Țara Gali
lor. echipa de rugbi Farul Con
stanța a întîlnit redutabila for
mație a clubului Swansea. La ca
pătul unui joc de un bun ni
vel tehnic, cu multe faze specta
culoase, scorul a fost egal : 13-13. 
în prima parte a meciului iniția
tiva a aparținut gazdelor, care în 
minutul 5 au luat conducerea cu 
3-0 prin punctele realizate de 
Merion Joseph. După numai cî- 
teva minute, Florescu a adus 
egalarea pentru echipa română, 
în continuare, galezii au evoluat 
remarcabil majorind scorul la

• Aseară în sala Kunțevo din 
Moscova s-a desfășurat cel de-al 
doilea meci amical de handbal 
dintre echipele masculine ale 
României și U.R.S.S. care se 
pregătesc în vederea campiona
telor mondiale. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 16—16 (10— 
10). Handbaliștii români au ju
cat mult mai bine decît în pri
ma întilnire (cîștigată de gazde 
cu 22—19) și în repriza a doua 
au avut un avantaj 
puncte.

Golurile formației 
fost marcate de A.
Gațu, Birtalan și Voinea (cite 3), 
Kicsid (2).

de trei

române au 
Cosma (5),

an13-3. Ultimele 20 de minute 
aparținut în întregime rugbiștilor 
coustănțeiu care, atacînd conti
nuu. au reușit să obțină egalarea.

în comentariul său pe marginea 
acestei partide, cronicarul spor
tiv al ziarului „Times“ subliniază 
combativitatea oaspeților și fini
șul irezistibil al rugbiștilor ro
mâni, din rîndul cărora îi eviden
țiază pe Florescu, Motrescu, 
Mușat, Marica, Dumitru, Cristea 
și Crăciun.

După cum s-a mai anunțat, în 
primul joc al turneului, disputat 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
echipa Farul Constanța a 
cu scorul de 3-0 formația 
maen.

Asociația studenților comuniști 
din Centrul Universitar Craiova 
a organizat în localitate „Ziua 
solidarității cu Uniunea Tinere
tului Socialist Congolez“ — reu
niune devenită tradițională în 
ansamblul manifestărilor de pri
etenie cu studenții străini aflați 
aici, în Cetatea Băniei, la cursu
rile de inițiere și perfecționare tn 
limba română, sau de pregătire 
pentru a deveni specialiști în 
agronomie, economie, chimie, 
medicină etc. Cu acest prilej, 
tinerii din Asia, Africa și Ame
rica Latină au avut un fruc
tuos dialog cu colegii lor români, 
prezentindu-le realizările din 
țara lor, tradițiile istorice, cul- 
tural-artistice, precum și pers
pectivele și aspirațiile de dez
voltare economică pe drumul a- 
firmării independente. Au fost 
prezentate filme documentare 
oglindind frumusețile și bogă
țiile naturale, tradițiile folclo
rice etc., precum și o intere
santă expoziție cuprinzînd as
pecte semnificative ale evolu
ției ascendente a relațiilor de 
prietenie și de colaborare ro- 
mâno-congoleze. Un spațiu 
larg a fost acordat, în această 
expoziție, vizitei întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Republica Congo. De remarcat, 
că asemenea preocupări, menite 
să contribuie la intensificarea 
schimbului de idei și valori cul
turale, ca factor al păcii și co
laborării internaționale, la apro
pierea dintre tineri, se află în 
acest an, aici, la Craiova. la cea 
de a 5-a ediție ; săptămîna vii
toare tinerii din unele țări ara
be urmînd a se prezenta cu o 
acțiune similară.

AD. MEHEDINȚI

• ACIN-ul intenționează să 
reorganizeze Festivalul național 
de film • La Casa de filme nr. 3 
a intrat în producție scenariul 
UN ZÎMBET PENTRU MAI 
TÎRZIU de Mihail Caranfil în 
regia lui Alex. Boiangiu (de la 
Sahia-film) • UN COMISAR 
ACUZĂ, filmul la care lucrea
ză Sergiu Nicolaescu. reînvie 
un personaj îndrăgit de specta
tori, dar care a dispărut prea 
devreme : Miclovan. din CU 
MÎINILE CURATE. Noul erou, 
Moldovan. un comisar incorup
tibil, anchetează cu sînge rece 
și indiferent la consecințe, cri
mele săvîrșite de o bandă de 
legionari. în distribuție : Ser
giu Nicolaescu, Amza Pellea, 
Ion Besoiu, Emmeric Schăffer, 
Gh. Dinică, Jean Constantin, 
Vasile Nițulescu e în cinstea 
aniversării insurecției naționa
le antifasciste armate de la 23 
August 1944, au intrat în pro
ducție două filme : STEJAR 
EXTREMA URGENȚĂ, scena
riul Horia Lovinescu. regia Di
nu Cocea și PE UNDE NU SE 
TRECE, scenariul Titus Po- 
povici (despre luptele eroice ale 
detașamentului „Păuliș“ ime
diat după insurecție • Casa de 
filme nr. 4 ne promite pentru 
acest an : SCRINUL NEGRU 
după romanul cu același titlu 
al lui George Călinescu, într-o 
adaptare semnată de Eugen 
Barbu. MARELE SINGURATIC 
de Marin Preda într-o viziune 
cinematografică a romancierului 
și ALEXANDRA ȘI INFER
NUL după romanul lui Lauren- 
țiu Fulga.

MELANIA PASAT

învins
Bony-

din• PE . WALDSTADION
Frankfurt pe Main, în prezen
ța a circa 70 000 de spectatori, 
s-a disputat aseară meciul de 
baraj (pentru calificarea în tur
neul final al campionatului 
mondial de fotbal) între echi
pele Iugoslaviei și Spaniei. 
Partida s-a terminat cu scorul 
de 1—0 (1—0) în favoarea 
baliștilor iugoslavi. Unicul 
al intîlnirii a fost marcat 
Katalinski, în minutul 13.

în urma acestei victorii, 
echipa Iugoslaviei va participa 
la turneul final din R.F. Ger
mania, în grupa a 2-a, alături 
de formațiile Braziliei, Scoției 
și Zairului.

fot- 
gol 
de

• în timpul liber, tinerii de 
la întreprinderea „Industria sîr- 
mei“ din Cîmpia Turzii au con
struit o nouă popicărie, cu pa
tru piste de joc. Au fost termi
nate, tot prin muncă patriotică, 
amenajarea sălii de sport a clu
bului, în care au început între
ceri sportive la box, handbal, 
volei și_ tenis de cîmp. N. BE
NONE)?

• în cadrul excursiilor „De 
duminică dimineața pînă luni 
la prfnz“ au fost stabilite urmă
toarele trasee : Valea Prahovei, 
cu popas în munții Bucegi ; Pi
tești—Cîmpulung — cu popas la 
motelul Voina ; Valea Oltului — 
cu popas la Călimănești ; Slă- 
nic-Prahova — cu popas la 
Cheia. (V. MARIAN).

Primul cerc filatelic sibian a 
împlinit 50 de ani de activitate. 
La festivitatea care a avut loc 
la Casa de cultură a sindicate
lor, Ioan Opriș, președintele fi
lialei Sibiu a A.F.R. a fost dis
tins cu insigna de onoare „Clasa 
de aur“ iar filateliștii Rolf Wey- 
rauch, Monica Olaru (Sibiu), 
Ilie Moldoban (Mediaș), cu in
signa ..Clasa de argint“. Pio
nieri și elevi de la Școlile ge
nerale nr. 15. 19 din Sibiu și 2 
din Rășinari au primit 34 de 
diplome și premii în material 
filatelic (M. .TUGANARIU).

TRIBUNA JURIDICA
Răspunzînd unei inițiative a 

Asociației Juriștilor din județul 
Brăila. Comitetul municipal al 
UTC a organizat la Clubul Ti
neretului din localitate „Tribu
na juridică“. Manifestarea, cu 
frecvență bilunară, este menită 
să sprijine educația juridică a 
tinerilor, buna cunoaștere a le
gilor și dezbaterea unor cazuri 
de încălcare a diferitelor acte 
normative, a regulilor de con
viețuire în societate.

P. OVIDIU

„SUCEAVA 
TINEREȚII 
NOASTRE“

In cele opt orașe ale ju
dețului Suceava se organi
zează un concurs dedicat ce
lor două mari evenimente ale 
țării din acest an: aniversa
rea a 30 de ani de la^elibe- 
rarea patriei și Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comu
nist Român. De remarcat că 
Ia fiecare fază concursul pro- 
priu-zis de masă, pe centre, 
județeană care are ca tema
tică realizările pe multiple 
planuri din județ in cei 30 
de ani este însoțit și de bo
gate programe artistice. (M.O)

Azi și miine. „Zilele cărții 
pentru tineret“ oferă prile
jul unor întîlniri între citi
torii bucureșteni și autori, 
editori, prezentatori de car
te. Astfel, redactori ai Editu
rii Politice vor prezenta lu
crarea „Tineretul și religia“ 
a lui Petru Berar, astăzi, la 
Liceul „Gh. Șincai" și Uzina 
„23 August“. Asemenea ma
nifestări organizează și Edi
tura Militară. Cartea „Aurel 
Vlaieu“ va fi prezentată cu 
autograful autorului, ing. 
S. Gheorghiu, la liceul bucu- 
reștean ce poartă numele 
pionierului român al avia
ției. La I.O.R., aceeași editu
ră programează o întîlnire 
cu uteciștii prezentîndu-le 
colecția „Fii ai neamului ro
mânesc“, iar miine. la Ate
neul tineretului, orele 16.00, 
în cadrul simpozionului „Ti
neretul și cartea“ vor parti
cipa la dezbateri scriitorii 
Ion Grecea, Virgil Cariano- 
pol, Ion Aramă, și 
Popescu.

Azi, orele 18,00 la 
„Mihail Sadoveanu“, 
drul „Zilei Editurii 
tros“, va fi prezentată 
crarea „Poezii“ de 
Beniuc, urmînd ca 
redactori ai editurii aminti
te să întrețină un schimb de 
opinii cu tinerii de la între
prinderea poligrafică „Lu
ceafărul“. Tot astăzi, la orele 
17.00, studenții Institutului 
Politehnic vor avea prilejul 
să facă cunoștință îndea
proape cu două lucrări a- 
dresate tineretului ale pu
blicistului Carol Roman, din 
relatările personale ale au
torului. Este vorba de anche
tele internaționale : „Există 
un secret al celebrității ?“ și 
„Mărturii despre tineri și ti
nerețe“.

Ștefan

librăria 
în ca- 
„Alba- 
- lu- 

Mihai 
miine

AVIZIER
Doar vineri, 

Sala Palatului R.S.R. 
va mai fi prezentat, 
la orele 16,30 și 20, 
spectacolul de succes 
„Un zîmbet și-o 
floare“, cu celebra 
interpretă a cîntecu- 
lui indian Narghita. 
in acompaniamentul 
orchestrei de estra
dă a radioteleviziu- 
riii, dirijată de Sile 
Dinicu. 
zenți 
Corina 
coleta 
italianul 
formația 
interpreții de muzi
că populară Mihae
la Păsărin. Ilinca Ni- 
țulescu, frații Pe- 
treuș. comicul Horia 
Șerbănescu și alții.

Vor fi pre- 
in spectacol 
Chîriac, Ni- 
Marinescu și 

Margaglio, 
„Savoy“,

N. M.

MANGESH-
mai populară cintăreață indiană

NARGHITA alături de LATA 
KAR, — cea

• A apărut volumul anual 
„Lucrările Grădinii botanice 
din municipiul București“, edi
tat de Ministerul Educației și 
învățămintului și Grădina bo
tanică din București. Specia
liștii de prestigiu semnează 30 
de lucrări. Volumul va fi tri
mis celor peste 250 de institu
te similare din lume cu care 
Grădina botanică din Bucu
rești întreține relații. (GABRIE- 
LA MIRCESCU).

• Cei .70 de membri 
cineclub din Făgăraș, 
de cineastul amator

ai noului 
condus 
George 

Mugur, lucrează intens. Prime
le lor producții : „Copilărie fe
ricită“, „Tinerețea lor" și „Plu
garii“ s-au bucurat de succes 
în rîndurile publicului. Urmă
toarele producții sînt intitula
te „Perlele litoralului“ și „La 
asta nu m-am gîndit“.

IN UȘOARĂ RĂCIRE
Următoarele 24 de ore vor fi 

caracterizate de o ușoară răcire 
a vremii. Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit. în regiunile 
din jumătatea de sud-vest a 
țării și, izolat, în rest, vor că
dea ploi locale. La munte va 
ninge. Vîntul va sufla potrivit 
cu intensificări în Banat, vestul 
Olteniei și zonele de munte. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre —4 și +6 grade, 
mai coborîte tn estul Transilva
niei, iar maximele între 0 și +10 
grade.

Redactorul rubricii
V. RAVESCU

în cadrul celei de a 14-a 
ediții a tradiționalei mani
festări cultural-artistice de 
masă, „LUNA CĂRȚII LA 
SATE", săptămîna 15-21 fe
bruarie este dedicată tine
retului din mediul rural.

Ce poate vorbi mai con
vingător despre nevoia răș- 
pîndirii cărții în rîndul ti
nerilor cititori decît pasiu
nea lor crescîndă pentru tot 
ce este nou ? Interesul tine
retului sătesc pentru infor
marea științifică, pentru stu
diul problemelor social- 
politice, lectura cărților be
letristice sau agro-zooteh- 
nice, preocupări ce contri
buie la împlinirea persona
lității omului nou, pot fi sa
tisfăcute de cărți din cele 
mai diferite domenii..

Sub denumirea „Tineretul 
român — factor activ în 
opera de desăvîrșire. a 
construcției socialismului în 
patria noastră" se organi
zează în școli, biblioteci, 
cămine culturale și librării 
sătești acțiuni cu un pro
nunțat caracter politic - 
cultural, urmărind popu
larizarea și difuzarea cărții 
la sate, educarea tineretu
lui în spiritul eticii și echi
tății socialiste, formarea și 
dezvoltarea deprinderilor 
pentru lectură și studiu in
dividual.

Numeroase acțiuni vor 
consemna întîlniri cu repre
zentanți ai editurilor spe
cializate în tipărirea cărți
lor pentru elevi și tineret, 
consfătuiri pe diverse teme, 
discuții pe marginea lucră
rilor apărute șl a celor ce 
urmează să apară în anul 
1974. La aceste întîlniri cu 
prietenii cărților vor fi in-

școli. Cadrele didactice vor 
stimula difuzarea cărții în 
rîndurile elevilor.

Anul 1973 s-a caracteri
zat printr-o lărgire 
melor de răspîndire 
ții : peste 1 000 de 
„Elevi, prieteni ai 
înființarea a 38 de 
rative școlare, organizarea 
unor concursuri premii

a for- 
a căr- 
acțiuni 
cărții", 
coope-

Luna

la sate
vitați scriitori, care 
avea posibilitatea cunoaș
terii mai temeinice a noilor 
realități ale satului, a op
țiunilor și problemelor ce 
preocupă tineretul nostru.

Cei mai tineri cititori, 
elevii, vor fi antrenați îrț 
organizarea de vitrine și 
prezentarea de recenzii în 
cadrul serilor culturale din

în cărți, care au antrenat 
tineretul în nobila acțiune 
de răspîndire a cărții și au 
contribuit la îmbogățirea 
cunoștințelor lor.

O activitate fructuoasă au 
desfășurat cele 2.700 biblio
teci comunale și cele 7.000 
biblioteci școlare din me
diul rural.

Editurile se adresează

elevilor prin colecții ca : f 
„Lyceum", „Cutezătorii", ? 
„Biblioteca școlarului", „Ca- ? 
leidoscop" care cuprind o ( 
vastă și diversă tematică ( 
ce interesează pe tinerii ci- ? 
titori pasionați pentru tot ? 
ce este nou. c

Cooperația de consum f 
asigură tinerilor cititori de Ș 
la sate posibilitatea de a-și Ș 
procura literatura dorită S 
prin larga rețea de librării S 
sătești, raioane și puncte de S 
difuzare a cărții. O contri- S 
buție importantă este adusă Ș 
și de librăria centrală „Car- S 
tea prin poștă" și de cele S 
22 secții județene, care ex- J 
pediază, la cerere, cărțile S 
solicitate. S

De asemenea, în cadrul Ș 
acțiunii „Formați-vă biblio- Ș 
teci personale !", tinerii ci- j 
titori au posibilitatea să < 
cumpere cărți în valoare de J 
50-100 lei, în rate, de la J 
difuzorii de carte din școli, J 
unități agricole socialiste, J 
instituții sau întreprinderi J 
din localitățile deservite de J
cooperația de consum. j

Cartea se bucură de o j 
largă apreciere în rîndul } 
tinerilor, care își îmbogă- a 
țese permanent bibliotecile J 
personale cu noi și intere- J 
sânte apariții editoriale, j 
Mai mult ca oricînd, car- J 
tea își demonstrează pu- J 
ternica influență, rolul pe j 
care îl joacă în formarea 1 
și pregătirea tineretului. J

I. c. s. 
COMALIMENT 

cu sediul în București 
Str. C.A. Rosetti nr. 5

Sectorul 1

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați 
cu buletin de Bucu
rești sau din comunele 
subordonate, de ase
menea conducători 
auto care îndeplinesc 
condițiile cerute de Le
gea nr. 22, respectiv 
școala generală și fără 
antecedente penale. 
Doritorii se vor a- 
dresa la comparti
mentul personal de la 
adresa sus indicată.

«■■■■■■■BiaaiiiiiiaiiiiiiaiiiiaiiiianaaaaiiiiaiKr
■

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI, 

în colaborare cu O.J.T. — BRAȘOV, vă invită la

„CARNAVALUL MĂRȚIȘORULUI“
organizat 

la
PREDEAL

Intre 2-3 martie 1974

PROGRAMUL CUPRINDE :

- jocuri de artificii

- demonstrații de schi pe 
pirtia Clăbucetului - 
iluminată ;

- concurs de frumusețe 
MISS CARNAVAL

— Tombolă ! Surprize ! 
Dans ! Veselie ! La 
carnaval !

Rețineri de locuri, în
scrieri ți informații la filia
lele de turism din Calea 
Victoriei 100 ți B-dul Repu
blicii nr. 68 - telefon
15.74.11 - 14.08.00.
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Presa din Beirut despre AMBASADORUL RO

MÂN PRIMIT DE FRI

MUL MINISTRU AL RE

PUBLICII SRI LANKA

in Liban

organizat în sprijinul revendi-

în ..țara celor un milion

NICOLAE CEAUȘESCU

Aspect din timpul mitingului oamenilor muncii din Milano, 
cărilor lor.

0 evoluție pozitivă

Ziarul „As Safa“ publică, 
în numărul său de miercuri, 
pe pagina întii, țin articol in 
legătură cu vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu. in
titulat „O Românie a dialo
gului", in care, după ce se 
face un istoric amănunțit al 
legăturilor seculare româno- 
libaneze, se spune : „Sora 
mai mare, România dună
reană n-a încetat să fie și 
mediteraneană și ea se află 
bucuroasă pretutindeni in 
lume, unde are, de altfel, 
numeroși prieteni. Ea se în
dreaptă spre noi cu căldură 
și prietenie. Noi o vom primi 

persoana președintelui

său, eminent ginditor poli
tic".

La rindul său, ziarul „Le 
Soir" publică pe pagina întîi, 
sub titlul „Vizita președinte
lui Ceaușescu — o mărturie a 
prieteniei și o inițiativă po
litică lăudabilă", un larg co
mentariu, pe două coloane, 
însoțit de o fotografie a șe
fului statului român. Rela
tări și comentarii privind vi
zita pe care o va întreprin
de in Liban șeful statului 
român sînt publicate și de 
alte numeroase ziare, cum ar 
fi „An Nahar", „L’Orient-Le 
Jour", „Le commerce du Le
vant", „Bayrak" și altele.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Colombo, 
Petre Tănăsie, a fost primit de 
primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, Sirimavo Bandara- 
naike. Cu acest prilej, amba
sadorul român a transmis pre
mierului Bandaranaike, din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde urări de sănă
tate și fericire personală, pre
cum și de prosperitate pentru 
poporul din Sri Lanka. La rîn- 
dul său, Sirimavo Bandaranai
ke l-a rugat pe ambasadorul ro
mân să transmită președintelui 
'Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu urările sale 
călduroase de fericire și de noi 
succese, de progres și bunăsta
re pentru poporul român.

Intr-o atmosferă prieteneas
că. specifică relațiilor dintre 
cele două țări, între primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka 
și ambasadorul României a a- 
vut loc o convorbire cu privi
re la extinderea și diversifica
rea raporturilor politice, econo
mice, tehnice și culturale între 
cele două țări.

R. F. GERMANIA : Nave blocate pe Rin în urma grevei mun
citorilor din transporturi.

• LA SEDIUL Ambasadei 
României din Tokio a avut loc, 
Ia 13 februarie, o întîlnire Ia 
care au participat Hisao Koda- 
ira, Osamu Inaba, Makoto Mike 
și Shintaro Abe, președinții Co
misiilor permanente ale Came
rei Reprezentanților pentru pro
blemele juridice, educației, tran
sporturilor și, respectiv, finan
ciare. Cu acest prilej, ambasado
rul României. Nicolae Finanțu, 
și personalitățile parlamentare 
japoneze au discutat probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre țara noastră 
și Japonia.

Interpol contra
99mafiei muzeelor“

ORIENTUL APROPIAT
• A fost încheiată cea de-a treia fază a dez

angajării militare de la Suez
CAIRO — Un purtător de cu- 

vînt al O.N.U. a anunțat că a 
treia fază a dezangajării forțe
lor de pe linia de încetare a fo
cului egipteano-israeliană s-a 
încheiat, marți. Forțele israelie
ne au evacuat zona prevăzută 
în acordul de dezangajare a fi 
eliberată în cadrul fazei a treia 
și nu mai ocupă pe malul ac
cidental al Canalului Suez de- 
cît o suprafață de două treimi 
în raport cu cea ocupată la 25 
octombrie, anul trecut.

Agențiile Reuter și United 
Press Internațional adaugă că 
a patra fază a dezangajării, care 
urmează să se încheie la 
februarie, a început miercuri.

ALGER — Guvernul britanic 
sprijină propunerea algeriană 
privind convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care să dez
bată criza energetică, se afirmă 
într-un mesaj adresat ministru
lui de externe al Algeriei 
către ministrul de externe 
Angliei, Douglas-Home.

Inițiativa șefului statului 
gerian, Houari Boumediene, 
precizează în încheiere mesajul 
guvernului britanic, oferă un 
prilej important de a discuta 
raporturile complexe care sînt 
fundamentele comerțului inter
național și dezvoltării.

de 
al

al-

DAMASC. — Abu Said Chau- 
dery, reprezentant personal al 
primului ministru din Repu
blica Bangladesh, a sosit la 
Damasc, după o vizită întreprin
să la Beirut, în cadrul unui tur
neu oficial proiectat printr-o

serie de țări din Orientul Apro
piat.

El a declarat că, în timpul șe
derii sale la Damasc, va Inmîna 
președintelui sirian, Hafez As- 
sad, un mesaj din partea pre
mierului Mujibur Rahman.

Referindu-se la posibilitatea 
soluționării pașnice a situației 
din Orientul Apropiat, emisarul 
Bangladesh a arătat că țara sa 
sprijină cererile statelor arabe 
în legătură cu eliberarea tutu
ror teritoriilor ocupate de tru
pele israeliene.

Un afiș reproducînd 
J.cele 12 opere de artă 
cele mai căutate" dispă
rute din muzee sau co
lecții particulare a fost 
editat și pus în largă cir
culație internațională de 
Interpol.

,,în caz de descoperire 
sau de informații privind 
aceste tablouri — invită 
afișul — vă rugăm să a- 
nunțați serviciile de poli
ție care vor informa bi
roul lor central național 
Interpol".

A
cesta este numai 
unul din cele cîte- 
va zeci de aseme
nea reproduceri- 
apel lansate de 
cunoscutul orga

nism internațional polițienesc. 
Și, lesne de înțeles, apelu
rile publice nu reprezintă de- 
cit o „anexă" minoră a activi
tății desfășurate de Interpol în 
acest domeniu al furtului de o- 
pere de artă. „Alături de efor
turile pentru depistarea și eli
minarea rețelelor de traficanți 
de droguri — relevă revista 
vest-germană DER SPIEGEL — 
urmărirea hoților și traficanți- 
lor de opere de artă furate re
prezintă la ora actuală dacă nu 
principalul obiectiv, în orice 
caz cel mai mare volum în an
samblul activității Interpolului".

O asemenea asiduă preocupa
re a organismului internațional 
polițienesc apare firească și 
justificată dacă notăm că, po
trivit unor statistici deloc com
plete. în ultimii doi ani s-a în
registrat un record 
un trist record — în ce privește 
furtul de opere de artă pe plan 
mondial : 21 000 în 1972 și circa 
20 000 in 1973. Această statistică 
realizată de Interpol ține sea
ma numai de furturile decla
rate și înregistrate de polițiile 
naționale din 36 de țări. în 
fruntea listei se află Italia unde

anul trecut au fost semnalate 
nu mai puțin de 8 520 de fur
turi de opere de artă. Dimensiu
nile reale ale acestui jaf de 
proporții care a ajuns să pună 
in pericol tezaurul artistic în- 
tr-o serie de țări cu strălucite 
tradiții, ne apar mai bine con
turate dacă facem apel nu nu
mai la furturile declarate și 
înregistrate la organele poliție
nești, ei și Ia forurile care se 
ocupă cu ocrotirea tezaurului 
de artă. Direcțiunea generală 
pentru antichități și arte fru
moase din Italia relevă, de pil
dă, că anul trecut au fost fu
rate din bisericile, muzeele, co
lecțiile particulare și de pe șan
tierele de cercetări arheologice 
italiene un număr de cel puțin 
17 000 de opere de artă și pie
se arheologice dintre care 4 000 
de obiecte arheologice de foarte 
mare valoare.

Veritabila proliferare a furtu
lui de opere de artă și piese 
arheologice valoroase este de
terminată, in cel mai înalt 
grad, de ceea ce DER SPIEGEL 
numește „goana frenetică a ce
lor cu mari conturi bancare 
după tablouri, sculpturi și o- 
biecte arheologice prețioase". 
In împrejurările în care mone
dele in multe țări occidentale 
se clatină, operele de artă sînt

considerate una din cele mai 
sigure investiții. Și, dacă a- 
dăugăm că legislația existentă 
în majoritatea țărilor amintite 
nu facilitează (ba chiar îngreu
nează) recuperarea unei opere 
de artă furate și depistate in
tr-o colecție publică sau parti
culară, înțelegem de ce s-a dez
voltat in ultimii ani o adevă
rată „mafie" a furtului de o- 
pere de artă. „Cifra de afaceri 
a acestei mafii — notează DER 
SPIEGEL citind surse ale In
terpol — se ridică actualmente 
anual Ia cel puțin un miliard 
de dolari. Practicii furturilor 
urmate de vînzări discrete i 
s-a adăugat aceea a furturilor 
urmate de cereri de răscumpă
rare mai ales atunci cînd e vor
ba de capodopere greu de ma
nevrat“.

Pericolul pe care-1 reprezintă 
noua „mafie" care operează în 
muzee și zone arheologice este 
evident. Și tot atît de evidentă 
este necesitatea unor acțiuni 
mal energice pentru apărarea 
comorilor artistice de vandalis- 
mele hoților „specializați".

In saloanele complexului 
arhitectural „La Place Ro- 
yal“ din Quebec (Canada) a 
avut loc vernisajul unei ex
poziții de pictură contempo
rană românească, în prezența 
unor personalități politice, 
oameni de știință și cultură. 
Deschizînd expoziția, Denis 
Hardy, ministrul afacerilor 
culturale din guvernul pro
vinciei Quebec, a subliniat 
că ea constituie un mesaj 
de prietenie al poporului 
român către poporul cana
dian și contribuie la o mai 
bună înțelegere și cunoaște
re reciprocă. La vernisaj a 
fost prezent și ambasadorul 
României în Canada, Bucur 
Șchiopu.

Ambasadorul român s-a 
întîlnit, totodată, cu Robert 
Bourassa, primul ministru al 
provinciei Quebec, precum 
și cu miniștrii Industriei și 
comerțului, afacerilor cultu
rale și al educației din a- 
ceastă provincie a Canadei. 
In cadrul convorbirilor, s-au 
relevat posibilitățile de dez
voltare a relațiilor româno- 
canadiene în domeniul eco
nomic și al schimburilor cul- 
tural-științifice.

O ceremonie oficială 
a marcat schimbarea e- 
sențială intervenită în 
viața orașului Vientiane, 
în capitala laoțiană pu
terea administrativă și 
militară ca și menținerea 
ordinei au fost încredin
țate comisiei mixte com
pusă din reprezentanți 
ai forțelor patriotice și ai 
autorităților de la Vien
tiane. După mai multe 
luni de negocieri dificile 
s-a făcut încă un pas pe 
calea reconcilierii națio
nale.

voluția 
poartă 
specificului condi
țiilor naționale. în
delungatul „război 
uitat“ — produs al 

intervenției străine — a lăsat 
nenumărate răni, dar dialogul 
purtat la sfîrșitul luptelor intre 
cele două părți — Frontul Pa
triotic Laoțian și autoritățile de 
la Vientiane — a permis să se 
reducă treptat distanța care le 
separă. Desigur, n-au lipsit mo
mentele complicate Ia masa tra
tativelor. Presiunea dreptei de 
la Vientiane a blocat, în mai 
multe rinduri, procesul normali
zării. Dar dreapta nu a izbutit 
să modifice cursul pozitiv al 
evenimentelor. Laosul a redo- 
bindit liniștea. Bombele nu mai 
răscolesc ogoarele. Un reporter 
amintea că păsările metalice au 
aruncat din înaltul cerului 
3 000 000 tone bombe. 3 000 000 
tone bombe asupra... 3 000 000 lo
cuitori. Oamenii au început acum 
să părăsească grotele care de
veniseră și locuință, și școală, 
și uzină. Speranța într-un viitor

laotiani 
amprenta

de elefanți"
momentul transpunerii în viață 
a acordului. Documentul in 
șase capitole reglementează an
samblul problemei, inclusiv a- 
mănuntele privind cantonarea 
forțelor, efectivele lor și echipa
mentul de care dispun. Contin
gentele ce vor staționa la Vien
tiane și Luang Prabang vor fi 
egale pentru cele două părți, 
în Vientiane, fiecare parte va 
putea amplasa un batalion 
compus din 1200 oameni (200 
ofițeri, 800 soldați și 200 persoa
ne aparținînd forțelor anexă). 
La Luang Prabang efectivele 
vor fi mai restrînse : cîte 600 
persoane (50 ofițeri, 430 soldați 
și 100 persoane din forțele 
anexă). Cele două contingente 
vor dispune de aceeași cantitate 
de arme (cu caracteristici simi
lare). Neutralizarea orașelor se 
va asigura printr-o poliție mix
tă. Fiecărei părți ii este atribui
tă o zonă din cele două orașe, in 
acest perimetru, unitățile sale a- 
sigurind ordinea. Comandamen
tele celor două forțe urmează să 
acționeze în comun și să adopte 
măsurile pe o bază unanimă, de 
strictă egalitate. Acordul conți
ne numeroase prevederi menite 
să faciliteze încrederea recipro
că, înțelegerea intre cele două 
părți semnatare.

Perspectivele păcii se consoli
dează în Laos. Intr-un moment 
în care luptele se desfășoară cu 
violență în Cambodgia, iar vio
larea încetării focului de către 
saigonezi este generatoare de 
incertitudini în Vietnamul de 
sud, Laosul cunoaște o evoluție 
încurajatoare. „Țara celor un 
milion de elefanți" nu mai do
rește să redevină teatrul unui 
război „uitat“ sau „secret“. 
3 000 000 tone de bombe au adus 
prea multe ruine și prea multe 
morminte. Laoțienîi năzuiesc să 
încheie definitiv acest capitol al 
istoriei lor. O fac, însă, cu dem
nitatea și fermitatea cu care, 
în ani grei, au știut să-și apere 
ființa națională.

a încolțit cu

absolut

P. NICOARÄ

PHENIAN
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DESPRE DIALOGUL NORD-SÜD

Fragment din afișul 
tre cele mai

editat de Interpol în legătură eu 12 din- 
căutate opere de artă dispărute.

Ziarul „Nodon Sinmun“ a publicat un articol în care 
arată că, în eforturile de a intensifica, pe toate căile, repre
siunile împotriva tineretului studios și populației sud-coreene 
care aspiră spre democratizarea societății și spre reunificarea 
patriei și de a justifica „măsurile de urgență", luate recent 
de regimul de la Seul, Pak Cijan Hi invocă o pretinsă „ame
nințare cu un atac asupra Sudului“. în scopul „eliminării" 
unei asemenea „amenințări“, Pak Cijan Hi propune încheie
rea unui „pact de neagresiune“ care, relevă „Nodon Sinmun“, 
nu are un conținut concret, de natură să garanteze pacea în 
țară. In plus, pactul separă artificial problema păcii de aceea 
a reunificării pașnice, amînînd, sub pretextul „consolidării 
păcii“, pentru o dată nedefinită, rezolvarea problemei reuni
ficării patriei.

Pentru asigurarea unei păci autentice în Coreea, relevă în 
continuare ziarul, trebuie să se ia măsuri reale care să ducă 
la lichidarea pericolului unui război, iar toate eforturile în
treprinse în numele păcii trebuie, în mod obligatoriu, să fie 
legate de cauza reunificării pașnice a patriei.

Acestor cerințe le corespunde cel mai bine propunerea 
R.P.D. Coreene de încheiere a unui tratat de pace.

După inițierea dialogului între Nord și Sud, subliniază zia
rul, am ridicat, în primul rînd, problema lichidării actualei 
stări de confruntare și slăbirii încordării ca element primor
dial pentru pacea și reunificarea pașnică a țării, am avansat 
din nou propunerea de pace în cinci puncte: privind înceta
rea înarmărilor, evacuarea tuturor trupelor străine, reducerea 
forțelor armate și a armamentelor, sistarea introducerii de 
armament din țări străine și încheierea unui acord de pace. 
Acest acord trebuie să garanteze rezolvarea problemelor 
sus-menționate și renunțarea la folosirea forței militare de 
către Nord și Sud unul împotriva celuilalt.

Această propunere, scrie „Nodon Sinmun“, pornește de la 
aspirația sinceră de a lichida starea de confruntare dintre 
Nord și Sud, de a simplifica drumul spre pace, de a crea pre
misele unei încrederi neștirbite între Nord și Sud și, astfel, 
de a deschide activ calea reunificării pașnice.

PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

CONVENȚIE CONSULARĂ IN
TRE ROMANIA Șl SUEuÎA

• LA 12 FEBRUARIE la 
Stockholm a avut loc semnarea 
Convenției consulare dintre Re
publica Socialistă România și 
Regatul Suediei. Documentul a 
fost semnat de ministrul afa
cerilor externe suedez, Sven 
Andersson, și de ambasadorul 
României la Stockholm, Dumi
tru Lazăr.

• LA ÎNCHEIEREA celor 
două zile de convorbiri dintre 
președintele Zairului, Mobutu 
Șese Seko, care a efectuat o 
vizită în Arabia Saudită, și re

gele Feisal, a fost dată publici
tății o declarație comună.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat dorința de a consolida 
relațiile de prietenie dintre Ara
bia Saudită și Zair și de a dez
volta cooperarea bilaterală în 
domeniile economic și cultural, 
în acest scop, ei au căzut de 
acord asupra unui program de 
schimburi de vizite intre repre
zentanți la diverse niveluri ai 
celor două țări.

ACORD DE COOPERARE IN
TRE FRANȚA Șl GABON

• NOI ACORDURI de coope
rare au fost semnate marți, la 
Paris, între Franța și Gabon.

Din declarațiile făcute de șefii 
delegațiilor care au semnat a- 
cordurile reiese că Gabonul va 
continua să rămină in zona 
francului și că acordul militar 
dintre cele două țări, încheiat 
in 1960, va fi menținut.

• STAȚIILE automate in
terplanetare sovietice „Marte-4" 
și „Marte-5", lansate spre Pla
neta Marte în luna iulie a anu
lui 1973, au trecut, Ia 10 și, 
respectiv. 12 februarie, prin ime
diata vecinătate a planetei, a- 
nunță agenția Tass. Stațiile au 
parcurs o distanță de aproape 
460 000 000 kilometri.

FRANȚA : Furtunile și ploile abundente au cauzat orașului 
Morlaix (Finistère) numeroase pagube

Zece africani, dintre care 
mai mulți lideri ai Organiza
ției Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), sînt 
deținuți, în prezent, de auto
ritățile sud-africane, în vir
tutea așa-numitel „legi asu
pra terorismului". Potrivit 
acestei legi, orice persoană 
suspectată de „terorism“ 
(ceea ce înseamnă, în reali
tate, orice acțiune împotriva 
regimului de cruntă discri
minare rasială) este pasibilă 
de a fi arestată și deținută 
pe termen nelimitat.

Printre persoanele arestate 
în ultimele zile — informea
ză agenția France Presse — 
se află și David Meroro, li
der al S.W.A.P.O., precum 
și membri ai Comitetului 
Executiv al Organizației.

Noul val de arestări repre
zintă reacția autorităților ra
siste sud-africane la intensi
ficarea luptei pe care patrio- 
ții S.W.A.P.O. o duc împo
triva apartheidului, pentru 
cucerirea drepturilor legiti
me ale populației de culoare 
majoritare.

pu- 
sub- 
care 

trecutului

pașnic 
tere. Firește nu pot fi 
apreciate 
persistă, 
n-au fost cu desăvîrșire șterse. 
Rămin nostalgicii războiului, 
profitorii vărsării de sînge care 
ar dori să se revină la ziua de 
ieri. Existența lor au atestat-o 
tentativele eșuate de 
puterea Ia Vientiane. 
de forțe s-a dovedit, 
nefavorabil dreptei.

Prințul Sufanuvong, președin
tele C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian, sublinia într-un recent 
interviu că acordurile de la 
Vientiane „au deschis calea 
pentru înaintarea poporului lao
țian către țelul propus — edifi
carea unui Laos pașnic, inde
pendent. neutru, unificat și 
prosper". Documentele semnate, 
rezultat al unor negocieri pur
tate între laoțieni, fără amestec 
străin, pornesc de Ia realitățile 
acestei țări acoperite de munți 
și păduri, a cărei populație pu
țin numeroasă este dornică să 
cunoască o pace durabilă. Exis
tența unei cuprinzătoare zone 
aflată sub controlul forțelor pa
triotice este un fapt incontesta
bil. După cum remarca prințul 
Sufanuvong, în această zonă „a 
fost creată 
economică 
și autentic

Aplicarea 
stabilire a păcii și a înțelegerii 
naționale se realizează pe baza 
dialogului intre cele două părți 
laoțiene. Se dovedește practic 
că problemele oricît ar fi de 
spinoase pot să-și găsească o 
soluționare reciproc acceptabilă 
sub auspiciile dialogului des
chis. în acest context a dobîn- 
dit o semnificație deosebită în
țelegerea 
orașelor Vientiane 
Prabang. ~ 
Patriotic Laoțian și autorităților 
de la Vientiane au căzut de 
acord ca în cele două orașe 
principale ale țării să creeze 
forțe mixte militare, de politie 
și administrații neutre. Ceremo
nia de Ia Vientiane consacră

dificultățile 
Urmele

a acapara
Raportul 

insă, a fi

o bază politică și 
cu caracter național 
democratic".

acordului de re-

privind neutralizarea 
și Luang 

Delegațiile Frontului

EUGENIU OBREA

Conferința de la Washington
in problemele energiei

• 0 nouă fabrică
de hîrtie in Liban

Consiliul de Miniștri al Liba
nului și-a dat acordul, de prin
cipiu, pentru construirea unei 
fabrici care să producă hîrtie 
pentru Ziare. Proiectul prevede 
realizarea unei fabrici cu o ca
pacitate zilnică de 80 tone hîr
tie de ziar.

Pentru realizarea acestui o- 
biectiv sînt necesare investiții 
de 10 milioane lire libaneze.

Guvernul libanez a examinat 
planul decenal de irigații pre
văzut pentru perioada 1974—• 
1983. Studiile întreprinse în ul
timii ani, cu asistență P.N.U.D. 
și F.A.O., au condus la conclu
zia că resursele de apă dispo
nibile sau mobilizabile sînt su
ficiente pentru irigarea a apro
ximativ 75 000 de hectare, Prin
cipalele etape prevăd irigarea 
unor întinse regiuni din Valea 
Bekaa, a unor zone din cîmpia 
Akkar, precum și a regiunii 
Zghorta-Koura.

• Proiect sirian in

ca actuala con- 
un viitor (în

nu dorim 
să aibă 

creării unui organism în 
căruia să continue con- 

între „cei 13“ în pro- 
energetice — n. red.), 
considerăm că ea a 
într-un moment nepo-

„Noi 
ferință 
sensul 
cadrul, 
sultările
blemele 
deoarece 
avut loc 
trivit și într-o componență prea 
restrînsă“ — a declarat, marți, 
într-o conferință de presă, ți
nută la Washington, ministrul 
de externe al Franței, Michel 
Jobert.

In legătură cu relațiile dintre 
Franța și S.U.A., referindu-se 
și la întrevederea avută marți 
după-amiază cu secretarul de 
stat Henry Kissinger, șeful di
plomației franceze a spus : 
„totul devine simplu între noi 
cînd dorim să ne explicăm po
zițiile".

Referindu-se Ia divergențele 
dintre Franța și partenerii săi 
din C.E.E., ministrul vest-ger- 
man de finanțe, Helmuth 
Schmidt, a apreciat că ele 
„constituie o nouă criză (vest- 
europeană)“, declarindu-se însă 
optimist în ce privește depăși
rea lor.

La Washington a luat sfîrșit 
conferința principalelor state 
occidentale consumatoare de pe
trol inițiată de președintele Ri
chard Nixon. In cadrul ultimei 
ședințe, desfășurată miercuri 
seara, a fost adoptat un comu
nicat final, care urmează a fi 
dat publicității.

BOLIVIA: PACT DE ASISTENTA 
INTRE MINERI Șl MUNCITORII 

AGRICOLI

• MINERII ȘI MUNCITORII 
agricoli bolivieni au încheiat 
„un pact de asistență recipro
că". menit să asigure protejarea 
eficientă a acestor două cate
gorii sociale față de măsurile 
și acțiunile represive inițiate, 
în ultimul timp, dc autorități 
— anunță, din La Paz, agenția 
Prensa Latina. Acest pact sur
vine la puțin timp după ope
rațiunile de „curățire“ desfășu
rate de efective ale armatei 
boliviene în departamentul Co
chabamba, împotriva lucrători
lor agricoli din zonă care pro-

După cum s-a anunțat, Con
ferința s-a desfășurat la nivelul 
miniștrilor de externe. Au fost 
reprezentate S.U.A., Canada, Ja
ponia, Norvegia și cele nouă 
țări membre ale Pieței comune.

domeniul irigațiilor
Autoritățile siriene examinea

ză, în prezent, proiectul reali
zării unui sistem de irigqții care 
ar urma să cuprindă o suprafa
ță de peste 50 000 de hedtre — 
relatează publicația „Le Moni
teur du Commerce Internatio
nal". Totodată, se are în vede
re construirea unei fabrici pen
tru fermentarea tutunului, pre
cum și a 12 antrepozite.

• IRAK: Preocupări pentru creșterea
producției de
Irakul intenționea

ză să sporească pro
ducția zilnică de pe
trol brut, pînă în 
1975, de îa 2,1 mili
oane barili, la 3,5 mi
lioane barili, a de
clarat, potrivit agen
ției irakiene de in
formații I.N.A., mi
nistrul petrolului și 
resurselor 
Saadun 
Creșterea producției 

țiței a constituit 
obiectiv constant 

politicii economi- 
a guvernului ira-

miniere, 
Hamadi.

de 
un 
al 
ce 
kian, după naționa
lizarea petrolului în 
1972.

In cadrul eforturi
lor proprii de 
voltare — a 
Hamadi —, 
s-a orientat 
tensificarea 
crării acestei 
ții in țară,

dez- 
subliniat 

Irakul 
spre in- 

prelu- 
bogă- 

proiec-

tind construirea 
rafinării pe 
riul irakian.

Pe de altă 
preocupare 
nentă o constituie și 
dezvoltarea rețelei 
de conducte pentru 
transportul țițeiului, 
în acest sens, Hama
di a arătat că sînt în 
curs de desfășurare 
operațiunile de ex
tindere a conductei 
de petrol Kirkuk- 
Baniaș. care leagă te
renurile de exploa
tare din nordul ță
rii cu țărmul sirian 
al Mediteranei, pen
tru a-i spori capaci
tatea cu încă 10 mi
lioane tone.

Totodată, Irakul 
urmărește realizarea 
unei conducte cu o 
capacitate anuală 
maximă de 35 milioa-

testau împotriva politicii econo
mice a guvernului Hugo Banzer 
și, îndeosebi, împotriva recentei 
majorări a prețurilor la unele 
produse de bază.

• AGENȚIA T.A.S.S. anunță 
că, printr-un decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., pentru comiterea, în 
mod sistematic, a unor acțiuni 
incompatibile cu calitatea de 
cetățean sovietic și care aduc 
prejudicii U.R.S.S., A.I. Solje- 
nițîn a fost privat de cetățenia 
sovietică și, la 13 februarie 
1974. a fost expulzat peste ho
tarele Uniunii Sovietice. Fami
lia lui Soljenițin va putea pleca 
la el imediat ce va considera 
necesar.

de 
terito-

parte, o 
perma-

ne tone, care să tra
verseze teritoriul 
Turciei.

O a treia conductă, 
al cărei proiect se 
află încă in studiu, 
urmează să transpor
te petrolul extras în 
nordul țării spre do- 
curile de încărcare 
ce vor fi construite 
în sud, în Golful 
Persic. Această con
ductă, care va fi du
blă, va măsura 665 
kilometri lungime și 
va avea o capacitate 
de 94 milioane tone 
anual. Docurile pro
iectate la punctul 
terminus din Golful 
Persic vor permite 
încărcarea unor su- 
pertancuri petroliere 
cu un deplasament 
de 350 000 tone — a 
adăugat, in încheiere, 
ministrul irakian.

• PRIMA CONFERINȚA a- 
fricană a petrolului, organizată 
Ia Tripoli sub egida O.N.U. și-a 
încheiat marți seara, lucrările, 
anunță agenția M.E.N. Confe
rința a recomandat, printre al
tele, studierea unor propuneri 
privind stabilirea unei organiza
ții africane a petrolului, a 
unui centru de documentare a- 
frican pentru probleme ale pe
trolului, precum și ținerea de 
reuniuni periodice ale experți- 
lor africani în domeniul petro
lier pentru schimburi de infor
mații și consultări.

PESCURT»PE SCURT* PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

gS -7= REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntell" Tel : 17.j0.19 17.60.20. Abonamentele «e fao la oficiile poștale șl difuzorii din Întreprinderi șl instituții — Tiparul t Combinatul poligrafio „Casa Scînteil".
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" —• Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P O B — 2001.

f


