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ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRIMESTRU

în centrul atenției tuturor 
colectivelor economice —

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nieolae Ceaușescu, a primit, simbătă dimineața, pe B. R. Devara- jan, reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) în România.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială, în cadrul căreia au fost abordate aspecte ale activității P.N.U.D., ale cooperării dintre țara noastră și acest important organism specializat al O.N.U. S-a făcut o trecere în revistă a stadiului diferitelor proiecte realizate în România cu sprijinul P.N.U.D.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu a arătat că România va participa activ și in viitor la înfăptuirea obiectivelor P.N.U.D. vizînd reducerea decalajului economic dintre state și identificarea unor noi domenii de cooperare internațională, promovarea progresului e- conomic, in condiții de independență, al țărilor în curs de dezvoltare, sprijinirea eforturilor lor pentru crearea unei baze economice proprii, pentru valorificarea resurselor umane și materiale, in interesul cauzei păcii, colaborării și bunei înțelegeri între popoare.
Președintele Consiliului de administrație

al concernului „Volkswagen

îndeplinirea integrală a planului

La scadență fără restanță!

în cursul dimineții de simbătă, 19 martie, tovarășul Nieolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Rudolf Leiding, președintele Consiliului de administrație al concernului „Volkswagen11 A. G., care se află în vizită în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele.

Președintele Nieolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu oaspetele asupra unor probleme privind cooperarea între întreprinderile specializate românești și concernul „Volkswagen11 Subliniindu-se largile posibilități in acest sens, a fost exprimat interesul comun pentru promovarea cooperării reciproc avantajoase in domeniul construcțiilor de mașini, in cadrul u- nor relații economice bilaterale de lungă durată.
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PRODUCȚIA FIZÎcT
. Rod al muncii susținute, pline de entuziasm, desfășurată în întreprinderi pentru realizarea planului pe 1974 și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă in intlmpinarea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al XI-Iea Congres al partidului, rezultatele obținute in perioada care a trecut de la inceputul anului și pină acum demonstrează pregnant, incă o dată, dinamismul dezvoltării economici noastre, caracterul profund realist ai sarcinilor de plan. Este de remarcat, în acest sens, preocuparea susținută a majorității colectivelor de oameni ai muncii de a îndeplini integral și depăși nivelul prevederilor planificate, îndeosebi1 la produse de maximă necesitate pentru satisfacerea cerințelor economiei naționale.Mii de metalurgic, te pline milioane < _ ___ ____ ___electrică, cantități însemnate de motoare electrice, aparataj electric de joasă tensiune, utilaje tehnologice pentru prelucrarea țițeiului, industria metalurgică și industria ușoară, mii de metri pătrați de țesături, mobilă ‘ ’ ‘ ‘de milioane ce a primit mia luni ....... . . ....... ............. ....vii, grăitoare ale hărniciei și pasiunii cu care oamenii muncii își aduc contribuția la realizarea mărețelor obiective ale planului de stat din acest al patrulea an al cincinalului.Dincolo do aceste rezultate pozitive de ansamblu se constată că rezultatele de pînă acum in domeniul înfăptuirii ritmice și integrale a planului fizic puteau fi și mai consistente, dacă fiecare colectiv de întreprindere își evalua și valorifica mai riguros rezervele tehnico-productive, de care dispune, dacă acționa sistematic, în ianuarie și februarie in vederea înlăturării unor neajunsuri care s-au manifestat în activitatea de realizare a planului, in asigurarea cu toate sortimentele de materii prime și materiale, precum și în punerea in funcțiune a unor noi capacități de producție. Așa se explică faptul că la o serie de produse există încă, la ora actuală, rămîneri in urmă față de nivelul prevăzut al sarcinilor de plan. Ca atare, nimic nu poate fi considerat mai important, in momentul dc față, pentru colec- ti. ie de întreprinderi -aflate intr-o asemenea situație ca recu-

V ________

tone de cărbune, cocs oțel, laminate fini- din oțel și ciment, de kilowați-oră energie

noastră ale
în valoare de zeci de Iei ș. a. — iată suplimentar econo- în anului. primele două iată dovezile

perarea de urgență a restanțelor înregistrate la un produs sau altul, concomitent cu îndeplinirea ritmică și integrală a prevederilor la toate produsele stabilite prin plan in așa fel incit la finele primului trimestru toate unitățile industriale să raporteze realizarea in întregime a sarcinilor economice planificate.Necesitatea imperioasă a efortului susținut pe care ni-1 cere partidul pentru ca, concomitent cu realizarea sarcinilor superioare de plan din luna martie, să se acționeze in vederea recuperării grabnice a tuturor restanțelor la produsele respective. îndeplinirii „la zi“ a prevederilor nu fnai trebuie demonstrată. Pentru aceasta, în întreprinderile în cauză, examinării ........................dus, prin nemijlocită lor, au concrete, sabilități bine precizate, chidare aEfectele unui asemenea mod concret și operativ de lucru âu și început să se facă simțite într-o serie de întreprinderi cum ar fi, bunăoară, „23 August11 și „Autobuzul11 din București, întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, întreprinderea de stofe „Argeșana11 din Pitești, întreprinderea constructoare de mașini din Bocșa ș.a., volumul restanțelor înregistrate la sfîrșitul lunii ianuarie diminuîndu-se, in luna februarie, simțitor. De altfel, în luna februarie au fost recuperate integral nerealizările înregistrate la sfirși- tul lunii ianuarie la multe produse și anume : zinc, elemente și bate-

această,i, în urma- situației fiecărui proconsul tarea a tuturor fost stabilite cu termene și respon-’ . de li-rămînerilor în urmă.
directă și salariați- programe

(Continuare in pag. a III-a)

— Sîntețl personalitatea 
care ați demitizat vîrste- 
le si ați convins sa- 
vanții din lumea întrea
gă că viața activă poate 
fi mult prelungită.. E- 
xistă un medicament îm
potriva bătrineții ? Ti
nerețea veșnică va fi o 
realitate a zilei de mîine 7— Bătrinețea nu este o boală al cărei leac să iți »- sigure veșnicia tinereții. Bătrinețea este un proces de distrofie ce poate fi cunoscut, influențat, încetinit, dar nu desființat. Depistarea din timp a cauzelor și momentelor de a- pariție a fenomenelor cronice de imbătrînire, elaborarea mijloacelor de intervenție. tratarea bolilor îm- bătrinirii (a unor boli cronice ce apar intre 40 și 50 de ani), toate acestea pot duce la o prelungire a vieții active. De altfel, asemenea operațiuni se vor efectua într-un mod mai organizat decît pînă acum. Pentru vîrstnici și bătrini, in vederea profilaxiei îmbătrî- nirii premature, a prevenirii și combaterii bolilor degenerative și cronice ale vîrstelor înaintate, se organizează dispensarizarea gerontolegică cu aplicarea de tratamente la numeroase loturi de muncitori de peste 45 de ani, din 47 de

întreprinderi din țară și din Capitală. In cursul acestui an se vor înființa în fiecare din policlinicile spitalelor județene și in cele de sector din Capitală cabine
te pentru consultații dc ge-

• PANOU DE ONOARE
• Ancheta noastră la întreprinde

rea „Progresul" din Brăila su
bliniază unele carențe in apro
vizionarea tehnico-materială

IN PAGINA A III-A

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE:
• Din instanță, în fața 
opiniei publice © Fapte, 
opinii, propuneri • Ad
notări • Agenda eco
nomică • Faptul di
vers • Carnet cultural
• Sport • De pretutin

deni

Consiliul național pentru 
protecția mediului înconjurător 
la început de activitate 
—— Convorbire cu prof. univ. dr. Virgil IANOVICI, .. .
președintele Consiliului național pentru protecția mediului înconjurător

în aceste zile la „Electroputere11 Craiova, ca de altfel în toate între
prinderile din țarâ, se desfâșoard ample și energice acțiuni in vederea 
încheierii primului trimestru din acest an cu rezultate bune în înde
plinirea planului și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă. 
Fiecare atelier, fiecare sector de fabricație este angrenat cu toate 
forțele într-o puternică activitate destinată înfăptuirii acestor sarcini 

prioritare. în imagine: aspect din laboratorul de înaltă tensiune 
Foto : S. Cristian

dat rezultate excelente, foarte eficace în depresiune, reumatism, hipertensiune. -ateroscleroză. Dar, în afara tratamentului, există o serie de reguli grație cărora oamenii pot
portant este ca la pensionare să îți găsești o preocupare practică, să nu lași să te cuprindă sentimentul inutilității. Nu trebuie să aștepți bătrinețea cu mîi- nile încrucișate, trebuie să

OMUL ȘI VIAȚA RAȚIONALA

EXISTĂ O TERAPIE 
A BĂTRINEȚII?

La această întrebare acad, ANA ASLAN răspunde afirmativ

rontologie și geriatrie. Un tratament gerontologie- asigură în această situație obținerea de rezultate foarte bune. i
— Vă referiți și la tra

tamentul cu Gerovital 7— Gerovitalul și, o nouă variantă a lui. Aslavitalul, cu acțiune mai largă, au

beneficia de încă mulți ani de activitate. Este vorba, în fond, de probleme de i- gienă elementară pe care noi le neglijăm din comoditate. Respectarea orelor de somn, de odihnă, de plimbare relaxată, alimentația ușoară, fără abundentă de grăsimi, dulciuri, făinoase — iată unele dintre aceste reguli. Foarte im-

lupți permanent împotriva ei, de tinăr, prin deprinderi sănătoase, iar ca matur cu și mai multă perseverență. Anii de prelungire a unei vieți active, pînă tîrziu, dincolo de pensionare, nu ni se oferă singuri, ci trebuie ciștigați.
— Gerovitalul — medi

camentul bătrineții —

este cunoscut în lume 
Si aplicat de peste 20 de 
ani. Cu toate acestea, 
sintem informați că el 
oferă incă surprize spe
cialiștilor, prin apro
fundarea cercetării in 
acest domeniu...— Este adevărat. în Statele Unite, de pildă. Compania Rom-Amer Pharmaceuticals Ltd (din California) a organizat, din 1970, studierea calităților medicamentului Gerovital H3 și experimentarea lui, în vederea unei desfaceri largi a acestui produs. Oamenii de știință americani — după cum a declarat dr. Alfred T. Sapse, de la departamentul de bacteriologic al Universității din Los Angeles — în cadrul unei ample colaborări desfășurate de profesori și cercetători de renume de Ia u- niversitățile din New York, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, de la U- niversitatea Harvard ș.a. — au ajuns la rezultate. spectaculoase prin administrarea Gerovitalului unui număr mare de pacient! care sufereau de diverse manifestări ale procesului de imbătrînire.

(Continuare in pag a IV-a)

Prezent și trecut in arhitectura orașului Piatra Neamț Foto : E. Dichiseam!

— Zilele trecute a apărut 
comunicatul oficial cu privire 
la constituirea Consiliului na
țional pentru protecția me
diului înconjurător. Ce consi
derente au stat la baza con
stituirii acestui nou organ spe
cializat 7— Necesitatea unui astfel de organ s-a făcut resimțită nu numai în țara noastră, ci în multe țări din lume, preocuparea pentru protecția mediului înconjurător avînd-o și Organizația Națiunilor Unite printr-o comisie special organizată la care participă și țara noastră.Intensificarea punerii în valoare a resurselor naturale ale solului șl subsolului, creșterea și diversificarea industriei, agriculturii, zootehniei, â- glomerarea populației în anumite centre și zone teritoriale, precum și dezvoltarea rapidă a mijloacelor de transport determină și la noi unele modificări ale mediului înconjurător care pot genera implicații în ce privește calitatea aerului, a apei, a solului, cu urmări negative pentru faună și floră și pentru mediul în care omul trăiește și își desfășoară activitatea.

— Cum este organizat, cui îi

este subordonat și cum își ca 
exercita atribuțiile noul organ 7— Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80, din 2 martie a.c., Consiliul național pentru protecția mediului1 înconjurător a fost organizat pe lingă Consiliul de Miniștri, sarcinile sale principale — în cadrul politicii generale de protejare a mediului promovate de toate organele centrale și locale — fiind acelea de a raporta periodic Consiliului de Miniștri rezultatele în îmbunătățirea activității de protecție a mediului și informarea periodică a Consiliului de Stat. Mai în amănunt, sarcinile sînt cele prevăzute de Legea pentru protecția mediului, din care m-aș re- feri dQar la faptul că nici un pbicc7 tiv nou nu va puttea fi realizat fără avizul Consiliului național. Potrivit decretului. Consiliul național are comisii de specialitate pentru protecția aerului și împotriva zgomotului, pentru’ protecția apelor, a solului și subsolului, a florei, faunei, ■ rezervațiilor și monumentelor naturii și pentru protecția așezărilor omenești. Ele urmează a fi constituite în aceste zile. In continuare, vor fi constituite comisiile consi-

(Continuare in pag a Il-a)

SOLIDARITATEA $1 PRIETENIA MILITANTA
cu tarile in curs de dezvoltare

externe a României socialistePrezența vie și dinamică a României în viața internațională ilustrează consecvența și fidelitatea cu care conducerea partidului și statului nostru traduce in fapt liniile de politică de Congresul al rința Națională ale P.C.R. In strânsă unitate cu politica internă, corespunzind în cel mai înalt grad intereselor fundamentale ale poporului român și intereselor tuturor popoarelor, această politică, principială și constructivă, are drept jalon fundamental priete- alianța inter-cuSO- a- ea

externă stabiliteX-lea și Confe-
Apreciem te state tale nu vedere economic, ci și politic, ele inscriindu-se in cadrul politicii generale de luptă pentru progresul economic și social al fiecărei țări,

că relațiile cu au o mare numai din aces- insemnâ- punct de și apropierii dintre România, ea însăși țară în cUrs de dezvoltare, și aceste state. Avem în vedere interferența de destine istorice, faptul că poporul român — ca și popoarele celor mai multe din noile

nia și frățească, naționalistă toate țările1 cialiste. în calași timp, are în vedere dezvoltarea largă a raporturilor cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, în spiritul existenței nice.în text, tâ o darității , _ ____ _________ ____ r„lor cu noile state independente, cu țările in curs de dezvoltare. Așa cum arăta tovarășul Nieolae Ceaușescu in raportul prezentat la Conferința Națională din 1972 a P.C.R. — „o atenție deosebită am acordat și acordăm dezvoltării relațiilor cu țările care au pășit pe drumul afirmării independente.

co- paș-

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a luat cunoștință, 
cu deosebită satisfacție, de rodnicele rezultate ale vizitelor 
de prietenie întreprinse de secretarul general al parti
dului, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Li
beria, Argentina și Guineea.

Comitetul Executiv acordă o înaltă apreciere bogatei 
activități și modului strălucit în care secretarul general al 
partidului a acționat în cursul acestor vizite și cu prilejul 
convorbirilor purtate, în cadrul cărora a reafirmat cu vi
goare politica statornică a României socialiste de amplifi
care a colaborării pe multiple planuri și de sprijinire 
activă a năzuințelor și eforturilor statelor din Asia, Africa 
și America Latină care pășesc pe calea dezvoltării lor eco-* 
nomice și sociale independente.

(Din Hotârîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.).

con-preocupareacesto preocupare permanen- constituie întărirea soliși dezvoltarea relații- In cadrul luptei Împotriva imperialismului, colonialismului și neoco- lonialismului11.După cum e cunoscut, între țara noastră și aceste state există 6 serie de deosebiri in ce privește situarea geografică, suprafața sau populația, particularitățile de ordin istoric, orînduirea social-politică, nivelul de dezvoltare. Totodată, numeroși factori sînt comuni și constituie premise ale solidarității

state apărute pe ruinele imperiilor coloniale — a fost el însuși nevoit să ducă de-a lungul secolelor o luptă îndelungată și plină de sacrificii pentru cucerirea libertății și independenței naționale. Solidaritatea in- ternaționaiistă — trăsătură principală a întregii e- xistențe și activități a P.C.R., de la înființarea lui — și care și-a găsit expresie in simpatia și sprijinul cu care a fost urmărită lupta popoarelor pentru lichidarea dominației coloniale, își găsește o continuare firească în înțelegerea, și de pentru lichidarea pentru consolidarea înfăptuirea aspirațiilor lor spre o viată mai bună, spre progres economic și social. Această solidaritate formează baza unor trainice sentimente de prietenie față de țările și popoarele respective. Iar aceste sentimente prietenești sînt consoli-

simpatia sprijinul față eforturile lor subdezvoltării, independenței,

(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL
IDIVERS!

Un caz, 
neobișnuit 
cu un copil și 
un milițian

9

In comuna Măureni (Caraș- 
Severin) s-a petrecut un fapt 
de-a dreptul senzațional: un 
copil de numai 2 ani și 2 luni, 
pe nume Ionel Pop, a căzut, 
din joacă, într-o fintînă, fără 
să se izbească decit de apa 
care-l trăgea spre adine. Cițiva , ...... . . . u

cum 
să-l

Tinerii-la înalta școală 
de educație comunistă 
a șantierelor patriotice

...Și iată că în timp ce la Lotru se succed una după alta premierele diferitelor lucrări, fiecare anunțînd în felul ei apogeul acestei temerare opere realizate la cea mai mare hidrocentrala de pe cursul rîurllor interioare ale țării, mai la vale, pe Olt, ies din anonimat și captează atenția noile cascade de lumină plasate la Rm. Vîlcea, Govora, Dăești și Riureni.

cetățeni, adunați în pripă, s- 
încurcat reciproc, neștiind ci 
să intervină mai repede __ . 
salveze. Trecind tocmai atunci 
pe acolo, Toader Șchiopu, șeful 
postului de miliție, s-a repezit 
la lanțul fintinii, s-a legat cu 
el de mijloc, a coborit repede 
fi l-a scos pe băiețel fără 
suflare. Se produsese moartea 
clinică. Tot milițianul l-a 
așezat repede pe copil cu capul 
in jos, pe spatele tractoristului 
Nicolae Mărgău, i-a făcut ma
saje pentru a-i scoate apa în
ghițită, apoi respirație artifi
cială și... Și, la un moment dat, 
micuțul a scos un țipăt. Semn 
al vieții. Ionel trăiește !

SighișoaraUnul din monumentele Sighi- șoarei se numește „Chip". Muiți oaspeți ai orașului se opresc in dreptu-i, admirindu-1. De la un timp însă, nu mai e chip să admiri „Chipul". Și aceasta, pentru că în fața lui s-au format a- semenea gropi, incit au devenit un pericol și pentru pietoni, și pentru circulația auto. Nici după ultima tamponare între autocisterna 31—MS—2 811 și autoturismul 1—MS—7 431, edilii Sighișoara! n-au catadicsit să astupe gropile. Probabil că n-au avut încă de-a face cu ele. Altfel nu ne putem închipui că monumentul „Chip" trebuie văzut cu orice chip 1
Pe „credit"

Se vede treaba că V. Kerekeș 
din comuna Turț (Satu-Mare) 
se bucura de mare credit din 
partea conducerii cooperativei de 
credit din localitate, de vreme 
ce i se încredințase soarta fon
dului social al membrilor aso- 
tiați intr-o dublă calitate, incom- 

atibilp cu legea : și de contabil, 
și de casier. Intr-un timp record, 
V. K. a sustras sume atit de 
mari incit, dacă ar mai fi fost 
lăsat citeva luni să-și facă. de 
cap, cooperativa de credit rămi- 
nea doar cu... creditul pe care 
i-l acordase lui. Că de bani avu
sese el grijă. Dar și instanța a 
avut grijă, dîndu-i 8 ani închi
soare, cifră care coincide și cu 
numărul exact de „controale" e- 
fectuate de revizori și contabili. 
Or fi fost și ele făcute tot pe... 
credit.

Librarul
milionar cînd pe o Mureș,S-au Împlinit 10 ani de Pavel Bonta lucrează autolibrărie din Tg. fiind și șofer, și librar. Mii și zeci de mii de oameni din satele mureșene, prieteni ai cărții, îl cunosc, îl așteaptă. „Jubileul" coincide și cu o cifră rotundă : în cei zece ani, Pavel Bonta a vîndut sătenilor 1 000 000 de cărți. Circa 300 pe zi. O adevărată performanță 1
O „porție" 
de atenție

Planuri și perspective mari se între văd pe cursul Oltului. La intrarea în sediul Comitetului județean Vîlcea al P.C.R. îți ține calea o machetă care ilustrează la scară redusă schița unei biografii viitoare a acestor ținuturi. Pentru a aduce la scară naturală o asemenea machetă, s-au concentrat importante eșaloane ale constructorilor și montorilor hidroener- geticieni. Un detașament experimentat, format pe șantierele hidroenergetice — cu o bogată carte de vizită de la Bicaz—Argeș—Porțile de Fier— Lotru — și-a stabilit, deocamdată, noul domiciliu la cele patru porți de zăgăzuire ale Oltului, acolo unde durează rădăcini de oțel și beton la temeliile luminii și puterii. Ceea ce nu este și nu poate fi consemnat însă pe macheta amintită este structura umană, spirituală a celor care și-au făcut legămînt să prindă în captivitate caii putere ai Oltului. Ea este intr-un proces perpetuu de modelare, șantierul constituind o școală a educației comuniste pentru toți cei aflați aici, dar îndeosebi pentru tinerii care și-au ales ca profesori, ca exemple de urmat pe „veteranii" altor șantiere, membrii de partid care își fac o îndatorire de conștiință din a educa noile generații ale constructorilor.Pentru o orientare în acest spațiu uman am făcut, cum era și firesc, un prim popas la comitetul de partid al șantierului I.C.H. Olt. într-un moment al discuției cu tovarășul Constantin Dobrin, secretarul comitetului și unul dintre veteranii șantierelor hidroenergetice, cu școala muncii Începută ca brigadier la Bicaz, ne-au căzut ochii pe o diplomă de onoare a C.C. al U.T.C., înrămată, pusă la vedere. Pe diplomă, cu majuscule, numele interlocutorului.— Ați depășit, se pare, cu destui ani vîrsta limită pentru membrii organizației U.T.C. Cum vă explicați totuși că tinerii nu v-au uitat ? ...îl iscodesc.— Cind am primit diploma mi s-a spus : „Ne-ați ajutat mult în privința educării tineretului ; să ne ajutați tot atit, sau poate și mai mult, în continuare". Cu alte cuvinte, diploma este de onoare, dar îmi creează și îndatoriri... Am pus-o la vedere ca să nu le uit nici o clipă. Pe șantierul nostru termenele de execuție și tineretul sînt cele două mari probleme față de care orice și oricit am face rămînem mereu cu sentimentul că mai avem... restanțe.Cine cunoaște viața șantierelor cu asprimile ei s-ar putea întreba de ce • oare' în fața «unor cifre căra exprimă o stare-de ordine și disciplină bună tovarășul Dobrin rămîne, totuși, nemulțumit ? In prima lună a acestui an, adică în iarnă (cînd condițiile de muncă pe șantier sint așa cum le știm, poate cele mai grele din an), s-au angajat pe șantier 79 de sala- riați — în covîrșitoarea lor majoritate tineri — și au plecat, din diferite motive, 6. Prin urmare, șantierul reține oamenii cu forța unui magnet, nu este un loc de vilegiatură in care se intră pe o ușă și se iese pe alta.Statornicia oamenilor pe șantier, omogenitatea colectivelor, disciplina nu sînt atribute care se cișțigă ia întîmplare ori care vin de-a gata. Ele sînt rezultatul unui proces de dezvoltare a răspunderii comuniste față de muncă, de educație revoluționară, concepută, condusă și coordonată de organizația de partid. 11 oprim, la întîmplare, pe unul din tinerii pe care-i Intîlnim pe coronamentul barajului hidrocentralei de la Rm. Vîlcea. Citeva date biografice : nume și prenume — Cosma loan ; vîrsta — 20 de ani ; pregătire — muncitor necalificat ; vechime în muncă — de cîteva ori. cite două luni pe diverse șantiere din țară ; aici, de 6 luni fără Întrerupere și, după cum mărturisește, și-a găsit rostul și făgașul.— Ce te-a reținut, ce te-a legat de acest șantier ? — îl întreb.Răspunde simplu, dezinvolt :* „De la început mi s-a pus o întrebare care mi-a plăcut : în ce meserie vrei

să te califici, băiete ? Mi-am ales o meserie și acum mă pregătesc ; în brigadă, la școală ; cam greu, dar e o treabă serioasă și. mă țin de ea".Anul trecut s-au calificat, prin cursurile de pe șantier, în diferite meserii — 150 de tineri. In 1974 trebuie calificați 350 de oameni. Adică, 350 de tineri. La comitetul de partid este urmărit zilnic, cu minuțiozitate, deopotrivă graficul lucrărilor și mersul școlarizării ca o „anexă" firească a îndeplinirii planului. Secretarul comitetului de partid, trecînd prin șantier, cu treburile lui, se străduiește să cunoască cit mai muiți din noii angajați, după nume și prenume,
viața de partid

zăbovește lingă ei și, spre surprinderea multora, îi dojenește pe cei care cu o zi înainte au lipsit de la școală sau au luat o notă prea mică.— Prima condiție pentru a te face înțeles de tineri este aceea de a te prezenta în fața lor... tinăr, cu gîndu- rile, cu aspirațiile și de ce nu și cu acele întrebări specifice virstei — mărturisește tov. Dobrin. Este un motiv de mîndrie și bravură pentru fiecare tînăr să știe că a pus mina, umărul la o lucrare care va schimba fața locurilor, creînd în preajma Oltului o nouă imagine, alta decît cea învățată nu de mult din manualele de geografie. Și de această realitate trebuie să ținem seama cît mai mult in procesul educativ.Laconic, un „punct" din planul de muncă pentru trimestrul I a.c. al comitetului de partid prevede intre obiectivele activității de partid și acela „de a urmări modul cum este asigurată și folosită forța de muncă pe șantiere". Mai clar, mai precis, această prevedere se traduce prin aceea că mai muiți comuniști, intre care șeful biroului personal, vicepreședintele comitetului sindicatului, șeful compartimentului salarizare și contabilul-șef au primit sarcina ne linie de partid de a urmări ca fie-

care salariat să fie repartizat în formații de lucru, nu la intîmplarc, cum se nimerește, ci după criterii cit mai judicioase, adică ținîndu-se seama de nevoile șantierelor, aptitudinile oamenilor, pregătirea lor, astfel ca aportul fiecăruia la locul de muncă încredințat să fie cît mai mare. „Vin băieți tineri să se angajeze — ni se explică. Unii dintre ei au deprins acasă cîte ceva dintr-o meserie sau alta. Nu-i mai repartizăm în echipe la întîmplare. Fiecare este testat și plasat acolo unde poate obține rezultatele cele mai bune pentru el, pentru noi toți".Noi și noi eșaloane de tineri se adaugă mereu colectivului care crește, se întregește, se fortifică. Aproape o treime din colectiv reprezintă nucleul de bază, oameni cu școala altor șantiere hidroenergetice ; echipele unor veterani ai șantierelor ca fierar-betoniștii lui Constantin Pîrvu, dulgherii Iui Vasile Ghinuță, beto- niștii lui Gheorghe Bănică și-au ciș- tigat un nume de faimă, atit pentru că știu să formeze meseriași de clasă, cît și oameni în înțelesul deplin al cuvîntului.— Cînd te apuci să construiești o hidrocentrală ai în față un proiect, o machetă — spune betonistul loan Ionescu, cunoscut și sub numele de „milionarul" după excavațiile făcute și betoanele turnate in trupul atîtor baraje. Cînd te apuci însă de o asemenea lucrare te mai gîndești și la un alt gen de proiecte și machete decît cele din beton-armat, la altfel de construcții decît cele care rămîn trainice în urma ta...Am intuit tilcul gîndurilor comunistului loan Ionescu atunci cînd a- veam să aflu că pe aceste șantiere ale Oltului muiți tineri sint Iuați sub girul unor membri de partid experimentați și ajutați cu sfatul, cu exemplul personal să se formeze ca muncitori de nădejde, ca oameni cu o inaltă conștiință comunistă a datoriei. Spune desigur multe faptul că la primirea în partid, a celor mai apți și merituoși tineri. organizațiile de bază se orientează cu precădere spre cei care se afirmă în brigăzile de bază, la locurile de muncă cheie, la cei care au răspunderi deosebite pentru soarta planului și de care depinde, în ultimă instanță, înălțarea ctitoriei de lumină. Ei și muiți alții devin comuniști fiindcă i-au întîlnit pe cei în stare să miște oamenii și munții, au făcut cunoștință cu comuniștii.
Constantin MORARU
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Concedii și excursii 
oficiileprin 

județeneIn aceste , .județene de turism din Întreaga țară se pot procura bilete la odihnă și tratament, in cele mai cunoscute stațiuni balneoclimaterice. Astfel, pentru petrecerea concediilor de odihnă se pot procura bilete pentru stațiunile Borsec. Bușteni, Mo- neasa, Păltiniș, - • -naia, Sovata, nyos, Lacu-Roșu, iar pentru ment se pot procura pentru Borsec, Bazna, Buziaș, Căciulata, Călimănești, Eforie- Nord, Olănești, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sovata, Sinaia, Sîn- georz-Băi. Slănic-Moldova, Co- vasna, Balvanyos, Moneasa, Geoagiu-băi.Pentru posesorii biletelor la odihnă și tratament în stațiunile sus-menționate, tariful de transport pe C.F.R. și I.T.A. este redus cn 50 la sută. Copiii pină Ia 14 ani beneficiază de o reducere de 50 la sută la tariful de cazare și masă.în această perioadă, oficiile Județene de turism organizează excursii pe diferite itinerare în țară șl străinătate.

de turismzile, prin oficiile

Predeal, Si- Tușnad, Balva- Izvoarele (Maramureș) , trata- bilete

Sezonul pe litoral 
începe în luna maiIh aceste zile, prin oficiile județene din întreaga tară s-au pus in vînzare bilete de odihnă pentru stațiunile de pe litoral, în serii de cîte 12 zile, cu începere de la data de 14 mai. în perioada 14 mai — 15 iunie, tarifele sînt substanțial reduse față de perioada următoare.Posesorii biletelor la odihnă obținute prin oficiile județene de turism beneficiază de reducerea cu 50 la sută la tariful de transport pe C.F.R. Procurarea biletelor se face la sediile tuturor oficiilor județene de turism din tară, precum și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.
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Noi magazine și locuințe la Craiova Foto : S. Cristian

tăcu
Dialog strict autentic între echipa de control și Both Eugen, bucătarul șef al noului restaurant „Bodoc" din Sf. Gheorghe :— Cite porții de ciorbă rănească și cîte de fasolecostiță afumată trebuia să faci azi din bucatele primite ?— Cite 10 porții din fiecare.— Și cite-au ieșit ?— Cite 17 din fiecare. Am greșit.— De ce n-ai greșit să faci 7 In loc de 10 ?Acum, după amenda primită, bucătarul drămuiește totul, după rețetă, ca la De fapt, are și elDe fapt, are Măcar de n-ar

totul, farmacie, rețetar. mai uita de el.
Pină la 
ultimul leu

Cinci tineri din Copal .zic 
— Mănăștur (Maramureș), pe 
numele lor V. Munciși, Oc
tavian Pop, loan Leș, I. Vasiac 
și Gh. Ghipșe, s-au pornit in 
miez de noapte să cinte și să 
chiuie ca la nuntă. Citeva lu
mini s-au aprins pe la geamuri, 
oamenii au inccput să-i suduie 
fi dinii să-i latre, dar 
să trezească tot satul, 
ultimul om. Văzind 
reușesc, s-au dus pe un 
aprins un foc mare.

ei voiau 
pină la 
că nu 

deal, au 
____  __  , și au 

început să strige cil ii țineau 
gura : „Săriți, arde, foc !“ Să
tenii, treziți din somn, au aler-
gat cu toții să dea o mină de 
ajutor. Și, odată cu satul, a 
venit la locul cu pricina, și mi
liția. Cum cei cinci au vrut să 
trezească satul pină la ultimul 
om, au plătit și amenda pină la 
ultimul leu.

RubricO redactata de 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții ..ScinteH'
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• Colectivul Atelierului CJ.R. — Titu a sărbătorit recent, într-un cadru festiv, ieșirea la pensie a comunistului Vasile Bunea. în cei 45 de ani de activitate la calea ferată, Vasile Bunea a calificat la locul de muncă 150 de tineri, dintre care muiți sint astăzi fruntași in producție. (Gh. Muscăloiu. secția L. 10 C.F.R. — Titu).
• Din magazinele de specialitate ale Capitaleilipsește mulineul, o ață pentru brodat, pe care gospodinele și mai ales elevele și profesoarele o caută de cel puțin o lună, dar nu o găsesc. Nu știm din vina cui, a unităților producătoare sau a comerțului 7 (Maria Ionescu, București). •
• Pentru evitarea risipei de energie electricăpr0* pun gospodarilor orașului să revadă modul de funcționare a stațiilor de repompare a apei potabile, amplasate în centralele termice de bloc și in întreprinderile industriale. în prezent, electro-pompele utilizează — după părerea mea — o cantitate prea mare de energie electrică față de cerința de apă a orașului. (Vasile Năvirlie, Craiova).
• Cetățenii din Boteni - Argeșvor înfăptui in acest an> prin muncă patriotică și contribuție bănească, o serie de lucrări edi- litar-gospodărești : construcția unei case de nașteri, a unei școli (in satul Lunca) amenajări de trotuare pe sute de metri lungime și a unui teren de sport. Se preconizează economii- în valoare de peste 500 000 lei. (Ion Ghinescu, comuna Boteni, județul Argeș).
• 17 524 148 lei 1 Aceasta este valoarea lucrărilor de înfrumusețare a orașului, efectuate anul trecut de cetățeni ai municipiului nostru, în cadrul întrecerii patriotice. Supunem cifra atenției celor care, pentru a sădi o floare in fața blocului unde locuiesc, așteaptă dispoziții „de sus". (Gh. Zaiț, Iași).
® Numai pasager pe ruta Urlați - Ploiești să nu 

fii! Autobuzele sint arhipline, iar navetiștii rămîn pe jos. în ultimă instanță, apelează la autobuzele ce vin de la Valea Cucului, Apostolache și din alte localități, spre Ploiești. Din păcate, șoferii o dată ii iau, de zece ori nu 1 (Stelian Constantin, Ploiești).
• Pentru fertilizarea solului, ’“««wh întreprinderii agricole de stat din Sînnicolau-Mare au administrat pînă acum îngrășăminte azotoase pe o suprafață de 2450 ha însămînțate cu grîu, 600 ha cu orz, 130 ha cu masă verde. Paralel cu aceste lucrări, au fost stropite cu insecticide 75 ha livadă. (Gh. Negricioiu, Sinnicolau-Mare, județul Timiș).

Consiliul național pentru protecția mediului înconjurător
(Urmare din pag. I)liilor populare județene șl cea a municipiului București, pentru protecția mediului. Comisiile locale au dublă subordonare, față de Consiliul național și față de consiliul popular județean respectiv.' co/ă^raâiiî ’ t'on.shtal uafionăf 

pentru a imptine ' respectarea 
legii de protecție a mediului și 
cum se vor stabili relațiile cu 
unitățile ce au in subordine u- 
mtăți poluante ?— Colaborăm cu toate ministerele și organele centrale pentru promovarea acțiunilor de protejare a mediului. Relațiile sint direct cu ele, înțelegind prin aceasta că primim de la organele respective toate datele privind realizarea obiectivelor industriale, de servire sau de sistematizare, ce urmează a fi avizate de Consiliul național din punctul de vedere al protecției mediului împotriva acțiunilor poluante. Cit privește moștenirea trecutului, problemele urmează să fie rezolvate în timp, să sperăm destul de scurt, pe baza unor programe elaborate In comun.

— Pentru ape există un or
gan specializat, cum se va e- 
xercita controlul asupra po
luării atmosferice și a celei so
nore ?— Va trebui. In acest sens vom depune toate diligentele, să crească rolul autocontrolului Ia toate departamentele. Bineînțeles, nu ne vom li

mita la aceasta. De asemenea, va trebui să fim sprijiniți într-o măsură însemnată de organele sanitare, de specialiștii acestora, de laboratoarele toxicologice, de alte organe locale în efectuarea unor determinări de specialitate, mult mai frecvente și cu o periodicitate stabilită, pentru exercitarea unui control permanent asupra ]5ririCipaliIqr pară'metri calitativi ai mediului ambiant.... f . .
— Care sint primele acțiuni 

concrete ce vor fi întreprinse 
de consiliu ?— Am prevăzut ea, încă în anul 1974, să realizăm un studiu preliminar cu privire la situația protecției mediului înconjurător în Republica Socialistă România ; acest studiu va folosi și ța elaborarea unui program național pentru perioada 1976—1980 Și a liniilor directoare pentru perioada 1980—1990, în acest domeniu, In concordanță cu dezvoltarea economică și socială a țării. De asemenea, ne-am propus să analizăm modul in care s-au elaborat și realizat de către organele centrale și locale programele privind protecția mediului înconjurător în zonele obiectivelor economice, sociale intrate în funcțiune, și să adoptăm măsurile ce se impun pentru protecție în legătură cu toți factorii de mediu. Ne propunem să analizăm, in cursul acestui an, împreună cu unele ministere e- conomice care au unități poluante, precum și cu Comitetul pentru problemele consiliilor populare (in ce privește aspectele de sistematizare a așezărilor urbane și rurale), problemele de protecție a mediului și prevenirea deteriorării acestuia. Un alt

studiu pe care ne propunem să-1 realizăm pină la 30 iunie a.c. se referă la fundamentarea și stabilirea indicatorilor de calitate pentru protecția mediului înconjurător împotriva dlferiților factori poluanți. Termenul este obligatoriu, ținînd seama de activitatea ce se desfășoară în vederea stabilirii indicatorilor pe Întreaga ■ econdmie penlril cincinsWl ur- nrător. Ne propunem ca tn continuare — și aceasta a rezttitat din prima întîlnire a biroului nostru executiv — să realizăm unele metodologii, metode și aparaturi, cu caracter de unicitate și valabilitate, pentru înregistrarea corectă a nivelurilor de poluare a atmosferei, a apei, a solului și a subsolului, a poluării sonore, pe întreg teritoriu] tării în mod unitar. Aceste acțiuni le vom realiza cu ajutorul institutelor de cercetare și proiectare din diferite ministere și organe centrale. Poate că nu este lipsit de interes să arătăm că ne-am gîndit și la rolul important al propagandei in acest domeniu. A combate eficient poluarea depinde în mare măsură de cunoașterea implicațiilor economice și sociale pe care le are sau le poate avea deteriorarea mediului. Astfel, pentru Început, vom trece imediat la organizarea unor cicluri de prelegeri la cursurile postuniversitare, iar apoi, dar tot în acest an, în colaborare cu Ministerul Educației și Invă- țămîntului, vom urmări introducerea în programele analitice ale tuturor treptelor învătămîntului — elementar, mediu, de Specialitate, universitar — a unor lecții axate pe necesitatea protejării mediului.
Interviu realizat de
Al. PLAIEȘU

Cine era, 
în realitate,

șoferul ?

Și 
eu

cu
pe Ilie Deca. Pen- altul decît... el în4, proces la urgen- Constantin Alexan- respectiv, fostul sa-

— Ascultă la mine, nea Ilie ; e o afacere pe cinste. Perfectă !— Zău ?— Dacă-ți spun ! Dumneata iei căzile le treci peste gard, în locul fixat. Iar vin și le ridic.— Și dacă ne prinde ?La care Constantin Alexandru — cel propunerea — pufnește în rîs :— Păi cine să ne prindă ? Poate doar... paznicul ? 1Rîsul îl molipsește și tru că paznicul nu era suși 1Judecătoria sectorului (e. In boxă, Ilie Deca și dru — fostul paznic și,lariat la întreprinderea de mase plastice- București. In urma înțelegerii de mai sus. cei doi infractori au sustras numai într-o singură seară — 30 ianuarie a.c. — 21 căzi de baie pentru copii. Iar acum, în instanță, încearcă s-o „scalde" : ba că nu și-au dat seama de gravitatea faptei, ba că au greșit... Ceea ce-i nedumerește nu este insă nici exactitatea și rigoarea rechizitoriului, nici pedeapsa pronunțată de instanță (primul 2 ani închisoare, al doilea — 2 ani și jumătate), nici indignarea sălii. Pentru a- semenea fapte — asemenea sancțiuni ! Ei caută să priceapă cum de au fost prinși, cînd totul părea atît de perfect ? !

Simplu și pilduitor : chemat sa transporte obiectele sustrase, șoferul Mihai Ruste, salariat la I.T.B.. a sesizat că lucrurile nu sînt curate. Și-atunci, firesc, și-a făcut datoria : a anunțat miliția. Acest „amănunt" le scăpase infractorilor : că, în calitatea sa de om al muncii, și șoferul se număra printre proprietarii bunurilor furate 1
Portretul

scump plătit
I — Ai luat cunoștință de rechizitoriul procuraturii și știi pentru ce ești trimis în judecată : înșelăciune, furt, uz de fals... Ce ai de spus ?— Faptele așa s-au petrecut, onorată instanță, dar de ce atîta procesu’ ? Am găsit gură cască și uituci care lăsau cabinele mașinilor descuiate și fraieri gata să-mi dea bani pentru tot ce le promiteam. Totul era să-mi dau seama după ce se dădeau în vînt, că restu’ era o nimica toată 1...Șofer pe la diferite întreprinderi, șef de atelier, mecanic... Dar cîte identități nu „împrumutase" Ion Șerban din Voinești. județul Dîmbovița 1 Sustrăgea acte și foi de parcurs din cabinele autocamioanelor și, după ce le măsluia, căuta chilipirgii dispuși să cumpere „pe sub mină". De pildă : „Am. zicea el, o mașină plină cu lemne, dar m-a amendat miliția. Dă-micinci sutare și ți-o aduc dumitale. Uite, pină mă întorc, îți las drept zălog foaia de parcurs". Și credulul rămînea cu o simplă foaie de hirtie fără nici o valoare...Epilogul ? El — 5 ani închisoare, ei — fluierînd a pagubă. Pe deasupra, și „pictați" de infractor în felul de mai sus. Le-o fi plăcînd portretul ?

repede

Străina
din tren

și omenia 
de pe peron

din tură, electricianul Grigore Ghejan l-a luat acasă la el să-1 adăpostească. Acum băiatul se află ocrotire.Pentru donat cu damnată urmează recțională.
internat într-o instituție defaptaatîta la un an închisoare, pedeapsă ce să fie executată prin muncă co-sa, femeia care și-a aban- cinism copilul a fost con-

Aventura lui

fost jefuit ! — aîn fața primuluiToni, Ani șl „Baroana", pe nu- adevărate Gheorghe Dumitrache, și Georgeta Dumitru — toți trei
— AmMarinicăAcum,mele lorAna Nițăfără ocupație, dar cu antecedente penale — sînt chemați in fața instanței pentru a da socoteală.Reclamantul, aventurosul Marinică, are și el de dat socoteală în fața unei instanțe severe : propria sa conștiință.

prins să se vaite milițian întilnit.

femeie nu rechizitoriulEleganta sionată de cum in documentul acuzării n-ar vorba de propriile-i fapte... Dimpotrivă, în liniștea sălii, sfidind privirile asistentei, Lidia I. rostește cu o anume agresivitate :— Eu i-am zis să se ducă la taică-su, dar dacă nu m-a ascultat treaba lui !......Cu citva timp in urmă, Lidia I. (domiciliată în București, strada Dobrici nr. 83), și-a luat de mînă băiatul, Ștefan, in vîrstă de 11 ani, și a plecat la Reșița. Scopul călătoriei ? Să-și găsească soțul, de care era despărțită in fapt de aproape 8 ani, și să-i „paseze" lui copilul. Nu intrăm în detaliile reintîlnirii dintre soți ; fapt e că pe la ora 22, mama și băiatul s-au întors in gara Reșița. Ea s-a urcat în vagon, iar el a rămas pe peron plîngînd ; mama îi interzisese categoric să o urmeze. In momentul in care trenul s-a pus în mișcare, copilul, disperat, a început s-o strige și a dat să se agațe de scara trenului. Sub privirile uluite ale ceferiștilor aflați pe peron, mama l-a amenințat că dacă se urcă în tren o să-1 arunce intre linii ! Intervenția promptă a unui om de inimă iat în brațe chiar dezechilibrase — aTrenul a plecat, pe peron un copil buzunar și nemîncat de mai bine de 10 ore... L-au luat ceferiștii, l-au hrănit, l-au culcat tn dormitorul lor. Dimineața, cînd a ieșit

părea deloc impre- procurorului. Ca și fi fost

— care l-a prins pe bă- in clipa cind acesta' se evitat un accident tragic. In gara Reșița a rămas plîngînd, fără un ban in

Marinică la Din caietul
„Motanul grefierului
negru“

Pentru Marin C. ziua aceea de ianuarie se anunțase plină de surprize plăcute. Mai întîi intrase în posesia unei frumoase sume de bani — aproape 4 000 de lei. Apoi, seara, la restaurantul „Motanul negru" făcuse cunoștință cu Toni, cu Ani și cu „Baroana". Toni, băiat Simpatic (mai ales după ce văzuse teancul de bani) se pricepea de minune să toarne în pahare ; Ani și „Baroana", două „pisicuțe", îi torceau la ureche cuvinte de pierzanie. Și dintr-o dată Marinică a uitat că e om serios, că e așteptat acasă — pe scurt...— Să vină un taxi 1 — a mai apucat să comande Marinică. Și grupul „vesel" a plecat la hotel. Marinică nu mai știe nici cum a urcat scările hotelului, nici cum a ajuns in pat. Cind s-a trezit dimineața, mahmur, nici urmă... de amici I Iar o dată cu ei ii dispăruseră și banii. Inimi simțitoare, pungașii îi mai lăsaseră totuși ceva mărunțiș, atit cit să ajungă pină acasă cu tramvaiul.

„Precizez că în bufet n-am fost cu mașina și nici n-am observat că sint în stare de ebrietate pină cînd un tovarăș milițian nu mi-a dat să suflu în fiolă".(Din declarația șoferului Mihai Văduva, arestat pentru conducere in stare de ebrietate. Dosar 592/1974 aflat pe rolul Judecătoriei Rm. Vîlcea).„Recunosc faptele, în sensul că am servit cu lipsă la măsurătoare, însă consider că pahare'e sînt de vină, fiind mai mici și nu eu care am avut încredere in capacitatea lor normală.Este adevărat șl faptul că ulterior acestei abateri am fost mutat disciplinar la altă unitate unde am fost surprins iar cu lipsă la gramaj, dar de data asta cinzecile au fost mai mici decît legală...". »(„Apărarea" lui Nor Ion, fostla bufetul „Podului". Judecătoria sectorului 6, dosarul nr. 915/1974).
cred că măsurabarman

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

y
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MAI SINT 15 ZILE PlNA LA 
ÎNCHEIEREA primului trimestru

PENTRU ECONOMISIREA COMBUSTIBILULUI

Panou de onoare
• Cu două săptămini în urmâ, la Combinatul siderurgic din 

Galați a intrat în funcțiune primul cuptor al noii oțelârii elec
trice. latâ un prim bilanț: recent, a fost obținută cea de-a 
1 000 a tonă de oțel electric.

• La Combinatul siderurgic de Ia Hunedoara, în lunile ia
nuarie și februarie, față de aceeași perioadă a anului trecut, 
s-au economisit circa 20 000 tone combustibil convențional și 
5 milioane kWh energie electrică.

• Sondorii din bazinul petrolifer al Moldovei au reușit să 
foreze, peste prevederile planului pe primul trimestru, 2 500 
metri în straturi de rocă dură.

• în două luni și jumătate, colectivul exploatării miniere 
Leurda din bazinul Metrului a realizat o producție suplimen
tară de lignit de peste 13 000 tone. Exploatările miniere Lu- 
poaia și Pioștina au obținut un plus de circa 14 000 tone lignit.

• Laminatorll de la Uzinele de țevi din Roman au produs 
suplimentar, de la începutul anului, 1 600 tone de burlane și 
prăjini grele de foraj cu caracteristici tehnice superioare celor 
fabricate pînă acum.

• Întreprinderea forestieră de exploatare șl transport din 
Rîmnicu-Vîlcea a realizat pină ieri, peste sarcinile de plan, 
1 800 mc bușteni de fag, 700 mc bușteni de ste|ar, 500 mc 
bușteni de rășinoase, 400 mc cherestea de diferite esențe, 
1 200 mc lemn pentru celuloză și alte produse.

• La întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală au fost 
introduse de curînd în fabricația curentă o serie de noi sorti
mente, depășindu-se, de pe acum, programul de asimilări pe 
anul 1974.

• înregistrînd un ritm zilnic de producție superior celui pla- , 
nificat, colectivul întreprinderii textile din Slatina a fabricat, 
suplimentar, de la începutul acestui an, o cantitate de 30 000 
mp țesături.

• La Buzău a început să producă de curînd o nouă unitate 
a industriei materialelor de construcții. Colectivul noii între
prinderi s-a angajat să realizeze parametrii proiectați cu două 
trimestre înainte de termenul prevăzut în proiecte.

Constructorii de utilaj greu din Brăila au început acest an sub auspiciile unui puternic avînt în activitatea productivă, care a generat și cunoscuta chemare la întrecere către celelalte întreprinderi cu profil asemănător din tară. Entuziasmul și hărnicia lor și-au găsit acoperire în numeroase fapte rodnice de muncă : depășirea planului pe primele două luni la otel lichid și aliat cu 260 tone, la lingouri cu 430 tone, realizarea sarcinilor la export și investiții, livrarea cu mult timp înainte de prevederile contractuale a unor importante utilaje și instalații pentru diferite unități industriale. Astfel, pentru industria de materiale , refractare au fost expediate înainte de termen, cu o lună pînă la 4 luni, a- semenea importante utilaje cum sînt redactorul de 1600 kW, conca- soare, valfuri fine, silozuri farfurii și virole de cuptor. O serie de obiective industriale aflate in construcție (întreprinderea de aluminiu Slatina, fabrica de acid sulfuric de la C.F.A. Brăila ș.a.) au primit cu mult mai devreme fată de prevederile contractuale : chesoane. cuve de electroliză. cadre anodice. organe de asamblare, scrubere-epuratoare ș.a. Printre beneficiarii constructorilor de mașini brăileni, cărora li s-au expediat mai repede unele utilaje contractate. se numără și Combinatul siderurgic Galați (6 vagoane de turnare pentru oțelăria bloc II, 3 separatoare de șlam pentru furnalul nr. 4), precum și unități din industria prelucrării lemnului.Cu toate aceste rezultate pozitive, sarcinile de plan la producția globală în lunile ianuarie și februarie nu au fost îndeplinite cu 10.5 milioane lei, iar la producția-marfă — cu 13 milioane lei. Ponderea cea mai mare în aceste nerealizări o dețin utilajele rutiere, în principal, instalațiile hidraulice. La acest sortiment, în cele 2 luni s-a acumulat o restanță

de 51 excavatoare, iar în 13 zile din martie, alte 30. în hala fabricii există o mare aglomerare de asemenea utilaje aflate în diferite faze de montaj : circa 30 la număr. Cele două linii tehnologice sint blocate, fiecare avînd cite 7 excavatoare care își așteaptă rîndul, pentru a li se executa operațiunile cuvenite. Cum de s-a ajuns la această situație ?— Un utilaj atît de complex cum este excavatorul implică, firesc, executarea unor subansamble și părți
ÎNTREPRINDEREA „PROGRESUL" DIN BRAILA:

„AȘTEPTĂM LIVRAREA 
MATERIALELOR PREVĂZUTE 

IN CONTRACTE"

componente de către alți parteneri cu care cooperăm — ne spunea ing. Flore» Mălăin inginer-șef al întreprinderii. Esențial este însă ca aceste subansamble și părți componente să le primim la timp, pentru că orice întîtziere ne dereglează producția, ne creează greutăți adesea greu de trecut. Ca în momentul de față. Noi, pînă Ia sfîrșitul trimestrului, trebuie să recuperăm restanțele de pină acum și să fabricăm, concomitent. producția la zi prevăzută in plan. Ajungem astfel, în martie, la un „vîrf" de producție fără precedent în istoria întreprinderii. In ce ne privește, lucrurile sînt clare, sîn- tem pregătiți să facem față acestui efort suplimentar. Așteptăm. însă sprijinul mai activ al colaboratorilor noștri. Ne oprim asupra unuia din aceste contracte : P. E. 101/1974, încheiat cu „Tractorul“-Brașov. Ce stipulează el ? „Livrarea pieselor se va face eșalonat trimestrial, con

form celor de mai sus, în cantități egale lunare". Cum se respectă „cele de mai sus", fiind vorba de role și lanțuri șenilă ? La role duble, „datoria" din ianuarie-februa- rie se ridică la 160 bucăți, iar pină la 9 martie nu s-a livrat nimic ; la role simple, restanța însuma 255 bucăți, iar la lanțuri șenilă 57 bucăți. Deși s-a elaborat de către' conducerea ministerului de resort, împreună cu părțile interesate, un grafic privind livrarea zilnică — în martie — a cite 5 seturi cu- prinzînd fiecare 30 role duble, 50 role simple și 10 lanțuri șenilă, în vederea recuperării restanței pînă la 21 martie, totuși acesta nu a fost respectat, furnizarea făcîn- du-se, pînă la 13 martie, sporadic și incomplet.— Greutăți similare ne creează și întreprinderea „Republica" din București, care pină acum nu ne-a livrat nimic, în virtutea contractului 043/74, din unele tipodi- mensiuni de țevi, iar la altele cantitățile expediate sînt de regulă sub prevederile contractuale — ne spunea inginerul Va- sile Anghel, director tehnic. întreprinderea de țevi Roman a reușit o frumoasă performanță prin asimilarea unor sortimente de țevi, pe care altădată le importam ; în schimb, la un alt tip de țevi, circa 25 la sută din cantitățile primite sînt rebuturi sau au adausuri mari de prelucrare. Tuturor acestor furnizori, ca și întreprinderii metalurgice Mija (pentru diferențiale) și întreprinderii „Mecanoexport", care ne garantase că pînă la 10 martie ne a- sigură necesarul la anumite subansamble pentru întreg trimestrul, dar n-a făcut-O, le solicităm înțelegerea și sprijinul, deoarece împreună purtăm răspunderea pentru realizarea integrală a planului pe acest trimestru.
Valeriu STOIU
corespondentul „Scînteii"

în laminoarele de la Combinatul siderurgic din Galați, de Ia întreprinderea de țevi din Roman și în alte cîteva unități siderurgice, la cuptoarele de încălzire și tratamente termice a început să fie folosit un nou tip de arzător — arzătorul toroidal, conceput de specialiști din siderurgie. De menționat" că introducerea noilor arzătoare s-a făcut din mers, fără oprirea producției. Efectele economice obținute : reducerea consumului de gaze naturale, sporirea randamentului utilajului și diminuarea necesarului de materiale refractare. La nivelul unui an, de pildă. în laminorul de tablă de la Galați, prin utilizarea Arzătorului de tip toroidal se economisesc peste 2 500 tone de combustibil convențional. în prezent, specialiștii au în vedere realizarea unei game largi de arzătoare cu debite de la 5—300 mc pe oră, destinate cuptoarelor pentru laminoare, tratamente termice, forjă, în turnătorii, precum și în industria ceramicii.
CORELAȚII Șl CALCULEîn ultimii trei ani, producția globală a cooperativei agricole din Vadu-Săpat, județul Prahova, a crescut cu 6,7 milioane lei. în aceeași perioadă, valoarea unei norme de muncă de categoria I a sporit de la 35 lei la 62 lei. Calculul prețului de cost a fost unul din factorii hotărîtori pentru îmbunătățirea activității economice. Și iată cum. Cunoașterea structurii elementelor de cheltuieli, pe fiecare produs în parte, a permis intervenția activă pentru reducerea, în primul rind, a ponderii cheltuielilor neproductive. în 1970, bunăoară, cheltuielile comune, calculate pe tona de produs, reprezentau 16 lei la griu și 11 lei la porumb. La acestea se adăugau cheltuielile generale : 17 lei la griu și 12 lei la porumb. Totodată, s-a observat că ponderea cheltuielilor cu îngrășămintele chimice, adică tocmai a celor care contribuiau direct la sporirea producției, era destul de mică. Datorită măsurilor luate, structura prețului de cost a fost mult îmbunătățită. Astfel, cheltuielile comune pe tona de produs au fost reduse cu 8 lei la griu și 3 lei la porumb, iar cele generale — cu 12 lei și. respectiv, 7 lei. Prezentăm experiența cooperatorilor din Vadu-Săpat gindindu-ne că. anul acesta, calcularea prețului de cost se generalizează în toate cooperativele agricole și astfel de analize vor fi utile și altor unități.
CUNOAȘTEȚI NOILE UTILAJE AGRICOLE ?

Un lot de convertizoare de sudură de 315 amperi — la ultimul control (foto nr. 1). Echipa de lăcătuși Condusă de Marin Marin verificînd un grup electrogen de 125 kWA (foto nr. 2). 
Lăcătușii Ion Păsu și Marin Ciot (foto nr. 3) și bobinatoarea Mihaela Rusu (foto nr. 4) — trei nume, dintre multe altele, de la panoul de onoare al întrecerii socialiste.Foto : S. Cristian

Mașina de distribuit nutrețuri (M.D.N.-5) lucrează în agre- gat cu tractorul U-650, fiind folosită pentru transportul de la platformă și distribuirea în leslele din grajduri a nutrețurilor verzi tocate sau însilozate, a concentratelor și a furajelor combinate. Microfișă tehnică : sarcina utilă : 5 tone, volumul util — 11,4 rțietri cubi, debitul de distribuire a furajelor verzi tocate — pină Ia 30 kg pe metrul liniar. Prin introducerea acestei mașini, cheltuielile de transport și distribuire a nutrețurilor se reduc cu 5 la sută față de folosirea remorcii 2 R.T. 5.
SE AȘTEAPTĂ UN RĂSPUNS

Specialiști de la ‘Schela ■ de foraj din Craiova au folosit pen- xn’lt’ tw realizarea eOloahei ufrtei sonde de adîneime medie, nertWti ' prima dată, un amestec de ciment și Ceritișă provenită din procesul tehnologic al termocentralei de la lșalnița. Noua metodă a permis diminuarea cu o treime a consumului de ciment, cantitate din care se pot obține prefabricatele necesare construirii a 28 apartamente. Potrivit afirmațiilor specialiștilor, noul procedeu se poate generaliza, procentul de cenușă putînd ajunge, pentru anumite structuri, pină la 50 la sută. Un singur lucru rămine insă de rezolvat : schela craioveană solicită ca amestecul respectiv să se prepare chiar în fabricile de ciment, întru- cît unitățile de foraj nu dispun de condițiile tehnice necesare pentru a obține o uniformitate optimă a amestecului, granu- lația prescrisă ș.a. Pe cînd răspunsul ?

PRODUCȚIA
9

FIZICĂ
(Urinare din pag. I)rli de acumulatoare în plumb, locomotive electrice și Diesel pentru linii magistrale, locomotive electrice de 5100 kW, locomotive Diesel hidraulice de 1 250 CP, unități de pompare, autoturisme de oraș, țesături din lină și tip lină, încălțăminte cu fețe din piele și, parțial, la alte produse importante pentru economie.Ceea ce se impune, în prezent, este ca pretutindeni acolo unde au fost întocmite planuri de măsuri să se albă în vedere că, pentru înlăturarea răminerilor în urmă, singurul termen admis este : imediat. Spunem aceasta întrucît dacă. intr-o serie de întreprinderi concentrarea eforturilor se situează încă sub nivelul impus de necesitatea recuperării grabnice a restanțelor, acest lucru se datorește în bună parte și faptului că, prin planurile de măsuri întocmite, se prevăd termene largi, insuficient de mobilizatoare. Ne referim, îndeosebi, la unele produse din industria electrotehnică, la anumite utilaje tehnologice pentru industria chimică ș. a., la care termenele prevăzute pentru lichidarea Integrală a restanțelor depășesc chiar sfîrșitul trimestrului I a.c. în asemenea cazuri, intensificarea eforturilor de concepție și organizare în vederea intrării mai rapide în ritmul normal al producției trebuie să constituie unul din obiectivele esențiale ale activității din această perioadă. Cu cit se va apropia momentul recuperării în întregime a restanțelor, cu atît necesitățile economiei în ce privește produsele respective vor fi mai rapid satisfăcute.De maximă importanță pentru îndeplinirea ritmică a planului, pentru recuperarea restanțelor, se dovedesc a fi, în continuare, respectarea cu strictețe a contractelor de cooperare, derularea ritmică a acestora. Deși, de regulă, programele de cooperare din punctul de vedere al termenelor prevăzute pot fi considerate perfecte,

totuși, în practică se constată că, în parte, subansamblele, piesele și reperele sosesc cu mare intir- ziere de la furnizori, provocînd numeroase dereglări în producție la beneficiari. în asemenea situații s-au aflat, în primele două luni din acest an, întreprinderea „Electromu- reș“ din Tg. Mureș, care nu a primit toate motoarele contractate cu întreprinderea de motoare electrice din Pitești ; de asemenea, întreprinderii de strunguri Arad nu i-au fost livrate unele subansamble, ritmic și integral, de către „Electroprecizia" Săcele și întreprinderea mecanică Cugir. In cadrul anchetei noastre la întreprinderea „Progresul" din Brăila — anchetă pe care o publicăm in ziarul de azi — sînt subliniate neajunsurile pe care le în- tîmpină acest colectiv ca urmare a nerespectării contractelor de către furnizorii unor importante piese. Aceste exemple demonstrează de ce trebuie să se înțeleagă că sarcinile asumate prin contractele de cooperare fac parte integrantă din obligațiile de plan și, ca atare, ele trebuie realizate fără nici o a- batere.Organelor județene și orășenești de partid, organizațiilor de partid din întreprinderi, conducerilor centralelor și ministerelor le revine îndatorirea de a sprijini efectiv și permanent comitetele oamenilor muncii in soluționarea tuturor problemelor cu care acestea se confruntă. Pentru aceasta, e necesară mutarea centrului de greutate a activității în întreprinderi, în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, a- colo unde se hotărăște de fapt soarta producției, acordîndu-se tot sprijinul in aplicarea măsurilor menite să garanteze realizarea planului, recuperarea grabnică a restanțelor existente la un produs sau altul. Concomitent, organelor și organizațiilor de partid le revine sarcina de a desfășura o intensă muncă politică de masă, concentrînd energia și capacitatea creatoare ale colectivelor spre îndeplinirea ritmică a planului la toate Sortimentele.
Pină 13 sfîrșitul primului trimestru au mai rămas 15 zile. De 

aceea, fiecare oră este deosebit de prețioasă și trebuie folosită din 
plin în toate întreprinderile, lucrindu-se la randamentul maxim 
de care ele dispun, in vederea îndeplinirii integrale a planului și 
recuperării în totalitate a restanțelor înregistrate. Desfășurînd larg 
Întrecerea socialistă, valorificînd pe deplin rezervele existente, 
toate colectivele de întreprinderi să considere o sarcină de onoare 
Încheierea primului trimestru al anului cu toate sarcinile econo
mice indeplinite.

...O placă comemorativă și o firmă. Placa spune că „de pe aceste locuri, unde era cîmpul Cotrocenilor, s-a înălțat prima oară in văzduh Aurel Vlaicu îh ziua de 17 iunie 1910, cu aeroplanul cu motor inventat, construit și pilotat de el", iar firma că ne aflăm la întreprinderea de mașini electrice București.„Zborul" de la un însemn la altul e atît de brusc incit nici o punte de legătură între ele nu pare a fi posibilă. Și totuși, acum 25 de ani, cînd, intr-o magazie aproape părăsită, o mină de oameni semnau actul de înființare a întreprinderii, reparînd primela motoare electrice, ei porneau pe drumul unei performante cu nimic mai puțin îndrăznețe decit acea memorabilă izbîndă a feciorului de țărani din Bin- ținții Orăștiei.Privim unul din cele patru strunguri care alcătuiau atunci principala „forță tehnică" a întreprinderii și ne gîndim la cele peste 500 de tipuri de mașini electrice expediate astăzi de pe porțile ei, pentru a-și lua locul in exploatările miniere, pe locomotive și nave maritime, pe macarale și poduri rulante sau in cabinele de acționare a asccnsoare- lor. Urmărim drumul străbătut de-a lungul acestui sfert de veac de către cei ce îmbrățișaseră atunci meseria de constructor de mașini electrice și constatăm că mulți dintre ei sint acum autori de invenții și perfecționări tehnice intrate in patrimoniul industriei electrotehnice. Comparăm o fotografie a primelor motoare arse și rebobinatea- cum 25 de ani cu o hartă pe care sint însemnate țările unde I.M.E.B. exportă acum produsele sale și. dintr-o dată, mașinile electrice care se „nasc" aici, pe dealul Cbtrocenilor, ne apăr ca niște lungi șiruri de mesageri ai tehnicii moderne. cunoșcuți in aproape tonte colturile lumii...Și nu este vorba doar de o simplă metaforă. Pentru că, iată, un motor de macara din seria 1950 așezat lingă „omologul" său de astăzi. Primul are o greutate specifică de 40 kg pe kilowat. Al doilea a fost supus la ..o cură de slăbire" pină la 17.5 kg, incit cu greu chiar și un specialist ar putea bănui gradul lui de rudenie cu celălalt.

Este doar un aspect desprins dintr-o realitate complexă numită acțiunea de modernizare și asimilare a produselor noi, despre care ne-a vorbit pe larg ing. Eugen Nicolescu, conducătorul compartimentului construc- tor-șef. „Modernizarea, cel puțin în domeniul nostru de activitate — ne spune interlocutorul — nu este o modă, ci o condiție vitală, de care depinde adaptarea permanentă a mașinilor la cerințele, mereu altele, ale acestei epoci în care tehnica evoluează atît

industriei electrotehnice. Specializată încă de la început in producția de mașini electrice, ea și-a păstrat cu consecventă profilul, raportindu-1 și redi- mensionindu-l neîncetat în funcție de virtuțile de e- sență marcate de progresul tehnic rapid în această ramură industrială. Din acest punct de vedere, meritul principal al colectivului de aici nu mai pare a fi refacerea handicapului' ce-1 despărțea de cele mai renumite firme în materie din străinătate, ci strădania sa

priu-zisă a produsului se apropie atît de mult de însăși concepția lui. Aioi toată lumea care muncește, în același timp, învață. Azi nimeni nu poate rămine la ce a fost ieri. în fiecare compartiment se produc schimbări de parametri în serie. Rezultatul acestor perpetue metamorfoze ? An de an. colectivul întreprinderii de mașini electrice și-a îndeolinit și depășit sarcinile de producție, onorîndu-și cu promptitudine obligațiile a- sumate. De unde rezultă o

ZBORUL DE...
CURSĂ LUNGĂ

însemnări despre înnoirea și modernizarea produselor 

la întreprinderea de mașini electrice București

de repede. De aceea, produsele care suportă această operație nu mai seamănă cu cele dinaintea lor decit prin titlu și domeniu de utilizare. Convertizoare- le de sudură de astăzi, supuse unui șir de 4—5 modernizări, sînt, practic, alte produse, față de cele pe care le realizam acum 20 de ani. în domeniul nostru de activitate, aceste schimbări structurale în «viața» mașinilor survin cam după o perioadă de 5 ani, în timpul căreia se acumulează elemente tehnice noi, capabile să ducă la realizarea unor produse cu o economie (de materiale. îndeosebi) de cel puțin 15—20 la sută față de cele pe care acestea le înlocuiesc. Un calcul relativ simolu arată că, în acest context, întreprinderea noastră modernizează 40—50 de produse pe an, in afara ceJornoi pe care le asimilează".Un ritm care spune a- proape totul despre coordonatele tehnice și umane ale activității acestei întreprinderi situate pe un loc prestigios in ansamblul

continuă de a-și consolida performanțele, de a fi mereu, umăr la umăr, printre animatorii marii competiții de „cursă lungă", in care este imposibil să te încadrezi fără efortul de a fi mereu la curent cu tot ceea ce aduce nou tehnica modernă. în anul viitor, ca urmare a intensificării acțiunii de modernizare și diversificare a fabricației, peste 90 la sută din produsele întreprinderii vor fi, în comparație cu producția anului 1970, tipuri noi. realizate în conformitate cu standardele străine de mare circulație. De fapt. în prezent. majoritatea produselor reprezentative ale întreprinderii au trecut cu succes probele de omologare la diverse institute de specialitate din străinătate.Străbătind halele Întreprinderii de pe dealul Co- trocenilot‘ nu e greu să-ți dai seama de existența, printre constructorii de mașini electrice, a unei mîndrii aparte, specifice unei ramuri industriale „de vîrf". în care execuția pro-

concluzie practică deosebit de importantă : ofensiva generală pentru asimilarea noului in producție creează cele mai sigure premise pentru o eficiență e- conomică ridicată.— Cine analizează bilanțurile noastre economice — afirma dr. ing. Constantin Răduț, directorul întreprinderii — nu poate să nu remarce îndeosebi modul cum ne-am îndeplinit sarcinile calitative ale producției. Fabricăm în condiții economice avantajoase o gamă foarte largă de mașini electrice, care își găsesc utilizare în toate sectoarele economiei naționale, dar care, in același timp, sint tot mai mult solicitate și peste hotare. Anul trecut noi am depășit planul la export cu 5,7 milioane lei valută, iar în acest an ne-am propus să înregis-1 trăm o creștere numai Ia acest indicator cu 64 la sută. Nu este deloc întîm- plător faptul că astăzi peste 45 Ia sută din întreaga noastră producție este destinată diverșilor parteneri de peste hotare. în anii următori, ponderea acesteia

va înregistra creșteri și mai mari, pentru că tehnicitatea din ce în ce mai înaltă a produselor românești asigură o valorificare mai bună a lor pe piața externă.întreprinderea de mașini electrice București a început să-și exporte produsele numai de 10 ani. în toate atelierele sale insă, conlucrarea tot mai largă și mai fructuoasă cu partenerii de peste hotare este considerată o activitate de tradiție. Astăzi, circa 400 de tipuri de mașini realizate în unitate pornesc spre 50 de țări ale lumii. Anul acesta, întreprinderea va fi prezentă, cu produsele sale, la 18 tîrguri și expoziții internaționale. In nomenclatorul produselor realizate pentru export, pe care ni-1 prezintă pe larg ing. Aurel Militaru, șeful serviciului de resort, figurează la loc de frunte numeroase produse introduse în fabricație în acest an : grupuri de medie frecvență de 2 500 herți, cu o putere de 300 kilowați (realizate după o concepție originală, pe baza unor invenții românești, una dintre ele avîndu-1 ca autor pe inginerul Victor Bunea. de la serviciul constructor-șef) ; convertizoare de sudură de 315 amperi ; generatoare de sudură pentru cuplare cu motoare termice de 125 amperi ; motoare antiex- plozive și motoare asincrone cu inele colectoare, a- vind puteri și gabarite corelate cu normele internaționale D.I.N. ; motoare pentru trolii de ascensoare, o serie nouă de motoare pentru macarale cu sau fără frînă inclusă ; motoare de curent Continuu : o gamă largă de alternatoare ș.a.m.d.O adevărată „explozie de premiere" tehnice, cu performanțe net superioare predecesoarelor lor. care, în treacăt fie spus, au întrunit nu o dată aorecieri elogioase din partea beneficiarilor din tară și de peste hotare. Un buchet reprezentativ de produse care ilustrează, în chin elocvent, ridicarea la putere a resurselor creatoare ale unui colectiv aflat în plină competiție pentru menținerea acestora pe treapta cea mai de sus a tehnicii noi, în plină întrecere cu el însuși în scopul depășirii neîncetate a performantelor realizate.
Dumitru TtRCOB

NOTE

24 de km 
pentru... 
2 pașiPe adresa subredacției „Scînteii" din Brașov a sosit o scrisoare semnată de Iosif Farcaș, șef de birou desfacere de la IMAIA Codlea. Despre ce este vorba în ea ? Printr-o decizie din anul 1970 ‘a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor a fost închis traficul de coletărie din stația Codlea, fără a se ține seama de volumul ridicat de mărfuri pe care întreprinderile ce se găsesc la cîteva sute de metri de gară le primesc și le expediază în toate colturile țării. Ca urmare a acestei măsuri, unitățile din Codlea au fost șl sînt obligate să-și transporte mărfurile cu mijloace proprii în stația Brașov triaj, cale de circa 24 km.— Nu trebuie să fii neapărat economist ca să-ți dai seama că această măsură este păgubitoare, apreciază semnatarul scrisorii. Dacă calculăm că numai întreprinderea noastră folosește zilnic două autocamioane, care parcurg circa 96 km, înseamnă că numai intr-un an noi consumăm aproape 10 000 litri benzină. Iată pentru ce se impune ca stația C.F.R. Codlea să fie redeschisă atît pentru traficul de coletărie, cit și pentru cel cu conteinere. Și încă ceva : întreprinderea noastră nu este cea mai mare din Codlea.Un calcul arată că numai două din ele — și anume „Colorom" și I.M.A. — consumă, anual, prin cursele care se fac între Codlea și Brașov circa 60 000 litri benzină, cantitate care ar putea fi economisită în cadrul redeschiderii traficului de coletărie.Demersurile făcute de întreprinderile din Codlea la toate nivelurile — oraș, județ, centrale industriale, ministere — au rămas, deocamdată, fără efect, deși întreprinderile interesate s-au angajat să-și aducă contribuția pentru redeschiderea traficului de coletărie prin gara Codlea.Oare nu sînt suficient de convingătoare argumentele pentru a determina ministerul de resort să examineze problema și să ia o decizie ?
Nîcolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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Epoca !n care trăim poartă amprenta accentuată a caracterului constructiv concret. Din această dominantă rezultă un anumit comportament uman, linia călăuzitoare, obiectivul și voința de creație opusă e- lementului minor subiectiv, dar nu și forței de iradiere a ego-ului fără de care nu se poate realiza ansamblul. Nu ne putem lipsi. în eforturile de asimilare a noilor date aduse de vremea noastră in continuă schimbare, de acea energie rezultată din dezintegrarea atomului psihic. A- ceasta este o trăire proprie, supusă legilor interioare ale omului ; de ea ține și evantaiul multiplu al trăirilor sufletești, infinitele nuanțe ale vieții interioare ; dar, totodată, energia personalității creatoare asimilează straturile de viață cele mai bogate în conținut, le transformă in material indispensabil operei, în normă și unealtă a perfecțiunii artistice. Este vorba de totalitatea vieții concrete, vastă și mișcătoare, In care reprezentările mitice nu se pot substitql deck arbitrar chemării viguroase a realității prezente. Acelora care identifică e- moțiile cu înclinațiile mitice și admiră extaziați infinitatea lumii stelare li se poate spune că nu au atins încă pe departe cu fruntea smerită marile probleme ale vieții. în critica literară tendința întîlnită sub lozincile : deliteraturizarea poeziei ți delirizarea genului liric confundă esența vieții emotive cu un surogat fantastic subțiat. Cu ce pot fi înlocuite emoțiile lirice ? Cu artificii stilistice, cu anularea imaginii ți sterilitatea expresiei sau cu un joc alcătuit din cuvinte, toate împreună străine unei adevărate modernități, ca un om rătăcit de gindurile cele mai nobile ale epocii lui ? Din- tr-un asemenea mod de gindire rezultă zădărnicia încercărilor antipoetice, ostile contactului permanent cu lumea în care trăim, contrazicînd înseși aspirațiile cititorului,' preocupat dintotdeauna să se regăsească cu întreaga sa complexitate în operele timpu

lui său. Astăzi se vorbește cu predilecție despre o literatură cu adresă precisă. Elementul acesta unic nu ajunge, rămîne doar o parolă. Important este însă de a nimeri ținta. Astfel de trăgători dorian literaturii noastre în continua ei ascensiune.Din punct de vedere spiritual poporul nostru are nevoie, după cum călătorul

centrului într-o direcție sau alta. Se vorbește în a- ceastâ privință despre respingerea învechitului, a perimatului, despre învingerea tradiționalului sau a convenționalului în sensul a ceva osificat, dacă îndepărtarea de la tradiție se intenționează a fi subliniată mai hotărît. Ca în- tr-un rezervor se adună cele mai variate mijloace

PENTRU CA 
OPERA LITERARA 
SĂ POATĂ EXISTA...

însemnări de Franz LIEBHARD

la drum lung de pîine ți apă înviorătoare, de hrană literară, care să fie Oferită în așa fel încît să nu perturbe, prin mutații hazardate, compoziția, fizionomia și mai ales aspirațiile legitime ale unei culturi. Aceste mutații se pot produce în două direcții : în direcția conținutului și in direcția formei. Ambele e- ventualități pot tulbura neobișnuit sau chiar să distrugă opera. Ca opera să poată exista, ca să se afirme ca un produs social, este nevoie de echilibrul conținutului * și al formei, iar centrul trebuie situat ca punct de repaus în mijlocul tuturor frămintărilor în regiunea echilibrării pozitive a tuturor tensiunilor între extremități, care sînt determinate de mutația

de expresie și de stil, cău- tind să le învingă fără a ține seama că se produc o Îngustare și o sărăcire, care vin în contradicție cu îmbogățirea existenței din zilele noastre. Unde s-ar mai putea descoperi sensul, începutul unei creșteri noi, sursa de inovații, care dă naștere noilor dimensiuni artistice ale e- pocii 1 Mersul înainte în toate domeniile, atit in cel material cit și cel spiritual, este o lege fundamentală, care odată recunoscută pune stăpinire pe om și nu mai poate fi despărțită de acesta, asemenea aripilor la călciiele zeilor, acel mijloc de zbor cu care aceștia au străbătut văzduhul în continua lor călătorie spre culmi și soare. Acest lucru poate fi, fără

Îndoială, experimentat, dar nu prin a considera moștenirea pozitivă ca un balast al poeziei. Acest lucru nu se referă numai la tehnici literare, nu numai, să zicem, la folosirea rimei sau cultivării măsurii ritmice. Din păcate se răs- frînge și asupra substanței operei, deoarece, prin tendința unora de înlăturare a cuceririlor prețioase ale tradiției, prin divulgarea aspirației spre permanent și clasic al oricărei literaturi, se pierd mari forțe emoționale, ca și cum omul zilelor noastre nu ar necesita acea înflăcărare sufletească, acel entuziasm fără de care nu există mărețe acte istorice. Din fericire glasurile „teoreticienilor" de acest soi sînt din ce în ce mai rare și neluate în seamă — așa cum este normal să se în- tîmple 1Să ne reîntoarcem la om, realizatorul și totodată consumatorul tuturor lucrurilor pe care epoca le produce cu timpul prin nelimitata ei forță creatoare. Aceasta se referă atit la obiecte materiale, cit și la cele spirituale. Nu poate exista o interpretare a fenomenelor de gindire și simțire care nu ia in considerare in primul rind omul, necesitățile lui, precum și participarea lui, în cele din urmă, la creația literară. Ași cum conținutul diferitelor genuri literare se referă la om. la viața și străduințele lui. și forma are valabilitate prin legăturile ei cu omul, fă- găduindu-i lumea ideii și a simțirii. Trebuie să vorbim neobosit! despre valoarea umană a literaturii și să-i asigurăm un ecou cît mai mare. Omul hotărît și curajos s-a lepădat de temerile timpurilor de demult. Anxietățile prăbușirii pe care le ațîță propagandiștii deznădejdii se izbesc de zidurile umanității socialiste. A contribui la înflorirea literaturii care face din umanitate, din omul eliberat și constructor cea mai înaltă chemare a sa mi se pare menirea eternă a maeștrilor cuvîntului.

PROGRAMUL I

Ș,30 Deschiderea programului 
• Gimnastica pentru toți.

8,40 Cravatele roșii.
9,33 Film serial pentru coplf : 

„Comoara din 13 case". Epi
sodul VII.

10,00 Viața satului.
11,15 Ce ștlrfc și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
15.00 Magazin sportiv.
16.40 Film serial : „Eneida" — Epi

sodul III.
17.40 Cîntare patriei. Concurs co

ral lnterjudețean.
18,55 Publicitate.
19,00 Lumea copiilor. Năzdrăva

nii... la școală.
18.30 Telejurnal • Săptămîna po

litică internă șl internaționa
lă în imagini.

20,00 Reportajul săptămînii : Șta
feta.

20,20 Film artistic : „Cu buzunare
le goale, dar cu inima plină". 
Premieră pe țară, 
ție a studiourilor 
grafice din R.F.G.

21.45 Al 24-lea festival 
ușoară de Ia San

pre...

Coproduc- 
cinemato- 
și Italia, 
de muzică 
Remo. Cu 

Rosana Fratello, Little Tony, 
Gilda Glugliani. Orletta Berti, 
Domenico Modugno, Mtlva, 
Al Bano, Iva Zaniclii, Ema- 
nuella Cortese, Ana Melatto. 
Prezintă Corrado si Gabriela 
Farlnone. Regia : Enrico 
Moscaletto.

22,25 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

10,(W — 11.45 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu". Diri
jor : Isaac Karabtchewskl 
(Brazilia). Solistă : Martha 
Kessler. Festival Johannes 
Brahms. In program : Uver
tura Academica. Rapsodia 
pentru alto, cor bărbătesc și 
orchestră și Simfonia a Il-a. 
In pauză : Viața muzicală în 
actualitate.
Film serial pentru copii : 
„George". Episodul „George 
face o excursie".
De pe scenele lirice ale țârii. 
Copeilia de Delibes. Interpre
tează baletul Teatrului Mu
zical din Constanța. Soliști : 
Isabela Aguletti, Iuliu Filip, 
Gheorghe Moțpan, oltea Mo- 
roșan, Ion Zgaverdea. 
Film serial : „Columbo".

20,00

20,23

21,20

cinema
• Păcală • Patria — 9,30: 12,30;
16,30; 20, FAVORIT — 9,30; 12,30; 
16; 19.
• Fantastica aventură a lui
„Neptun* : BUCUREȘTI — 8,45;
11; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Al șaptelea cartuș : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Prințul Bob : CENTRAL — 9,13; 
lț,3p.î 13,45; .16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11,15,
• Șase viteji colindă lumea : 
DOINA — 12,30; 14,30; 16,30; 18,30
• Program de filme documen
tare : DOINA — 20,15.
• C’idul : SCALA — 9; 12,45; 16,30; 
20,15.
• Proprietarii : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30. FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Cintecul Norvegiei : CAPITOL
— 9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• Întoarcerea lui Magellan : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : LIRA — 
15,30; 16; 20.15, Floreasca — 15,30; 
18; 20,15.
• Aurul negru din Oklahoma ; 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Trecătoarele iubiri î COSMOS
— 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI —
15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre înalta societate —
14.30, O femeie care știe ce vrea
— 16,30, Costică, Mitică și fanto
ma — 18,45, Lungul, scurtul și so
lidul — 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Misterioasa prăbușire : VICTO
RIA — 8.43; 11,15; 13,43; 16,15; 18,30; 
ÎL, COTROCENI — 14; 16; 18; 20, 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.

• Nu trișa, dragă : VTTAN — 
15,30; 18; 20.

Luna furioasă î ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20.15.
• Joe Kidd : LUMINA — 8,30;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45: 20,45, 
POPULAR — 15.30; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor s GRI-
VITA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 8,45; 11; 13,30;
16; 18.30; 20,45.
• Oamenii de pe „Flamingo" : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Omul cu creierul transplantat : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
PACEA ~ 15,30.
• Intfmplări cu Cosa Nostra : 
PACEA — 17,43; 20.
• Insula misterioasă : DACIA —
9: 11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,30,
MOȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• ‘Marele vals (ambele serii) : 
UNIREA — 11; 15,30; 19, VOLGA 
— 10; 13; 16; 19,15.
• Semurg, pasăre* fericirii : 
MUNCA — 10.
• Jandarmul se însoară î MUN
CA — 1.6; 18; 20.
• Judo ; DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.15.
• Veronica se întoarce : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.

S Ultimele șase minute : CRIN- 
AȘI — 16; 18,15.

? Misiunea secretă a maiorului 
ook : PROGRESUL — 15,30; 18;

20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul român — 
sala Studio) : Recital de sonate 
susținut de Victoria Basta — 
vioară șl Doina Micu — pian -y 
18, (la sala mică a Palatului) : 
Muzică clasică vleneză în inter
pretarea Qulntetului „Concertino" 
— 20.

• Opera română : Lucia di Lam- 
mermour — 11, Don Quijotte — 
19.
• Teatrul de operetă : Suzana
— 10,30, Vînt de libertate — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Furtuna — 19,30, (sala Comedia) : 
Prizonierul din Manhattan — 10,30, 
Dona Diana — 15,30, Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
10, Fata Morgana — 15, Mutter 
Couraje — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : între noi doi n-a fost 
decît tăcere — 10, Pygmalion — 
15, Leonpe și Lena — 20, (sala
Studio) : Noile suferințe ale tjnă- 
rului „\V‘‘ — 10, A douăsprezecea 
hoapte — 15, Valentin și Valen
tina — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea — 10,30, Vreți să jucați cu 
noi ? — 15,30, După cădere — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
10, Oratoriu Dimitrie Cantemir —.
19.30, (sala Studio) : Gaițele — 16, 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița Roșie
— io, Comedie cu olteni — 15,
Liola — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ha
rapnicul fermecat — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
— 11., (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi - 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 11, Dibuk —
19.30.
• Studioul I.A.T.C. „I.L. Cara- 
giale" : Labdacizii — 20.
• Teatrul sațiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): „Pardon... 
scuzați... bonsoar !" — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : 
Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ton Vasilescu" : „Reflectorul re
vistei — 10 ; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu clntece — 
16,30; 19,30.
e Circul „București" : Intilnlre 
la circ — spectacol Internațional
— 10; 16; 19,30.

r

ORIZONTURILE
SATIREICele două săli ale galeriei „Simeza", din Bulevardul Magheru sînt în permanență pline de oameni care rid cu poftă. Aici e expoziția caricaturiștilor ; se poate spune deci că un prim țel al ei a fost atins. Caricaturiștii, acești ostași ai zim- betului, înarmați cu creioane ascuțite și purtind în raniță radiere, se desfășoară în trăgători prin paginile ziarelor și revistelor, ale broșurilor și bimensualului de specialitate, iar o dată pe an se adună în careu și înalță mindri, in colectiv, pavilionul artei lor atit de populare.Ce arată expoziția din acest an 1 Că domeniul dispune de artiști dotați, spirituali și cu un pronunțat sentiment civic. Că numărul lor e în creștere — lentă, dar creștere — iar stilurile se diversifică. în sfirșit, că au prins ceva mai multă, inimă satirică. Mai ales această particularitate se cuvine subliniată, cită vreme se constată încă un decalai simțitor între nevoia socială — afirmată cu tărie — de umor și satiră și producția mică, neconcludentă, de atari lucrări literare și artistice. Gopo satirizează mușcător, intr-o suită de mare finețe grafică, temporizarea catastrofală a unor organisme sanitare. Eugen Taru batjocorește rizind, pe liniaturi elegante, alergia la critică, megalomania, obtuzitatea, Fred Ghe- nădescu încriminează direct ceea ce legea obișnuiește a numi „nedreaptă luare". Adrian Andronic ghidează o zeflemea subțire împotriva ridicolelor războaie dintre orgoliile administrative, Constantin Cazacu edifică o savuroasă metaforă comică a nesuferitei grosolănii : dintr-o gură e- normă ies, în valuri, măgari, porci, draci. Caricaturiștii lucrează mai toți în spirit pamfletar și în forme eficiente, abilitate ca atare de exercițiul publicistic, arătindu-se neimpă- cați față de anomalii ale comportării, tare morale, manifestări asociale, prejudecăți stagnante, față de tot ceea ce contrariază idealul socialist. Una din caricaturile dedicate problemelor internaționale (Junta, de N. ClaUdiu)

SALONUL
CARICATURIȘTILOR

ROMÂNIA-FILM prezintă pe STEVE MCQUEEN 
în filmul

LE MANS"

Producție a studiourilor americane. Regia 
H. Hatzin. Muzica : Michel Legrand
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amintește că strălucita tradiție a graficii românești militante are temeiuri a fi continuată azi.în numeroase cartoane se simte un efort proaspăt de generalizăre, manifestare specifică a tendinței spre universalizare. Un interesant desen al lui Avram Anton înfățișează un om care, cățărîndu-se pe tulpina trandafirului, spre floare, ss lasă sfișiat de spini ; aici simbolul plastic închide în el o tragicomedie umană. A. Poch, prezentind remarcabile o- biecte caricaturale, expune, sub titlul Adam, un picior de a cărui gleznă e legat cu lanț și inel de fier un măr.Helga Unipan e sensibilizată, în formule elocvente, de primejdia reală a poluării atmosferice. Ivan Kinev infamează prostia, gratuit răutăcioasă : pe pista unei curse de alergări cu garduri sînt săpate, intr-unui din gropi. Două preg-culoare, perfide nante și profesionale desene de Cik atestă că uneori savanți-copii predau cunoștințe unor colegi octogenari, după cum și un savant matu- salemic poate avea ca auditoriu, pentru complicata sa expunere, preado- lescenți.Formula plastică originală, siguranța desenului, libertatea fanteziei în compoziție, profunzimea implicației critice vădesc maturizarea multor artiști, sub toate raporturile, sub acel al expresivității în primul rind. V. Crăiță Mindra, V. Timoc, Constantin Ciosu, Neagu Georgescu, Bour, por- tretiștii Alexandru Clenciu și V. Va- siliu (cu remarcabile măști ale unor scriitori și artiști), Octavian Andro- nic își stăpînesc acum arta cu virtuozitate, iar unii se exprimă, îndrăzneți, în modalități moderne, elemen- tarizînd expresia, dar subliniind idei bogate, cuprinzătoare. Ultimul, de pildă, a creat o sinteză memorabilă, cu grupul său de trei oameni ce pășesc alert spre un loc de muncă, doi ducînd pe umeri cite un hîrleț, iar al treilea o lingură enormă.Fără îndoială că Ion Dogar Marinescu, unul din cei tineri, e un exponent al modernității autentice, creațiile sale fiind totdeauna surprinzătoare prin ineditul imaginii, de un laconism nu mai puțin surprinzător și cu o mare putere asociativă. Pe acest drum pășesc și Hoval, Demol, A. Paven, Constantin Marinescu (autorul unei umbrele cu tijă lungă și pălărie foarte mică, intitulată „Confort III"), V. Crișan (un om cu trombon, cîntînd aria „îmi iau angajamentul !“), G. Badea, Ion Da- videscu, O. Covaci — poate și alții, mai evazivi.Ca o trăsătură distinctivă a personalității in această artă se impune, in expoziție, umorul, hazul bogat și specific, adică realizat atit prin modul de ilustrare a unor legende spirituale, cit și prin comicul desenului însuși. în această privință. Matty Aslan poate fi socotit astăzi un maestru. Plini de haz sînt și Gheorghe Chiriac (un maeștru mecanic „mulge" de benzină automo-canic „mulge" de benzină bilul aflat în atelierul de reparații — caz foarte frecvent ; pe ușa deschisă a unei săli de ședință iese spăsit, în inamiciția generală manifestă, un țap... ispășitor) sau Nell Cobar, expunînd remarcabile parabole, cum e desenul intitulat Samson și Dalila — o leoaică deși- rînd, ca pe o flanea veche, coama leului adormit (firul de lină, autentic, e suprapus desenului), mai tînă- rul T. Pali, amintind prin foarte populatele și mustoasele sale caricaturi de Dubout, remareîndu-se tenacitatea urmăririi comicului la ultimul detaliu, Pompiliu mitrașcu, G. Badea.Desenele prea întunecate și impersonale ale lui Mihai cele încă tributare manierei (Anton Dragoș), colajele nu îndeajuns de pregnante (Adrian Dragomi- rescu), compoziția sumară (D. Negrea), motivul comic firav (Prim Mihai Pinzaru — desenînd cam stîngaci un arici nu cu ace, ci cu agrafe — Gh. Marinescu, Gabriel Badiu, V. Anesia, N. Corneliu — cu structuri insuficient elaborate) sînt colțurile mâi umbrite ale acesței manifestări de orientare solară. Li s-ar mai putea cere caricaturiștilor de cutezanță ironică.Pentru ceea ce ne-au trebuie ■să-i felicităm salonul lor umoristic iși merită numele și-și justifică pe deplin existenta.
Valentin SILVESTRU

prin pină Du-cam Grosu, altora

și un spordăruit acum, cu căldură :

Carnet 
cultural

EDITURA „FACLA" 
LA ARADLa Arad s-au desfășurat manifestările reunite sub genericul Zilele editurii „Facla" din Timișoara, organizate cu concursul centrului de librării Arad. în prima zi, la liceul „loan Slavici" și la librăria „loan Slavici" au avut loc în- tilniri între cititori și autorii unor lucrări apărute recent la editura „Facla". A doua zi a fost dedicată cărții științifice și a prilejuit o interesantă întilni- re a unui numeros public cu acad. Coriolan tirăgulescu, cu prof. dr. docent Pius Brinzeu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, rectorul Institutului de medicină din Timișoara, cu alți oameni de știință timișoreni. (Constantin Simion).

„ROMÂNIA - ȚARĂ 
LATINĂ"Luni, ora 19, la librăria „Eminescu" din Capitală va avea loc lansarea lucrării „România — țară latină", în prezența autoarei, Maria Pia Veccht Scriitoarea va fi prezentată publicului de acad. Eugen Jebeleanu. Vor fi prezenți reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Uniunii scriitorilor și Centralei cărții, ai Asociației Italo-Româ- ne și ai Ambasadei italiene din București.

„SILVANIA 74"Noul local al Casei de cultură 
a sindicatelor din orașul Zalău a găzduit deschiderea celei de-a treia ediții a lunii culturii și educației socialiste, intitulată „Silvania ”14“. Acțiunile și manifestările politico-ideologice și cultural-educative ce se vor desfășura în toate localitățile județului sînt închinate celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al XI-Iea al P.C.R. (Vasile Rusu).
O NOUĂ BIBLIOTECĂ 

LA CLUJîn centrul Clujului a început construcția unui nou local pentru biblioteca filialei Academiei din Cluj, posesoare a unui fond . de cărți de peste 600 000 volume, 2 milioane manuscrise și alte documente de mare valoare pentru știința și cultura românească. Clădirea, cu o suprafață utilă de 5 000 metri pătrați, va adăposti depozitele <Je cărți, laboratoarele-de tratare a cărților și documentelor, ateliere de multiplicat, o legătorie, săli de studiu și de lectură etc. (AI. Mureșan).
„MANUSCRIPTUM" 

NR. 1A apărut de curînd nr. 1 (14) pe anul 1974 al publicației de istorie literară „Manuscrip- tum“. Rețin atenția cîteva secvențe eminesciene referitoare la biografia poetului. La capitolul „poezie, proză, teatru" sint publicate poeme ale debutului lui Lucian Blaga și două capitole din romanul inedit al lui Ion Agîrbiceanu, „Prăbușirea". în intimitatea noutății ne mențin și fragmentele de „Jurnal" de Ion Codru-Drăgușanu, ca și versurile și „Scrisoarea deschisă" ale poetului Mace- donski. Relații interesante aflăm despre Mateiu I. Caragiale, Oscar Walter Cisek sau din amplul comentariu fotografic al personalității lui Anton Holban. Sumarul este completat de substanțialele destăinuiri ale unor scriitori contemporani în cadrul tradiționalelor întilniri de la „Rotonda 13“ și de studiile u- nor istorici literari dedicate fenomenului literar românesc.
EXISTĂ 0 TERAPIE
(Urmare din pag. I)Cercetări ample, efectuate în laboratoarele americane amintite, au adus date noi ce confirmă acțiunea bună a acestei substanțe. S-a demonstrat, de pildă, că diferența fundamentală Intre Gerovital și alte substanțe inhibitoare de acest tip constă în aceea că toate celelalte, combinindu-se cu mono-amin-oxidaza existentă în organism, formează componenți toxici pentru organism, pe cind Gerovitaluj H3 este singura substanță ce inhibă mono-amin-oxidaza sub o formă ireversibilă și netoxică. Alte cercetări recente, publicate in revista științifică „The Lancet". Boston, Mass and London, aduc precizarea că mono- amin-oxidaza poate fi considerată enzima depresiunii, iar în februarie 1973 s-a confirmat, prin cercetări de mare finețe, că mono-amin-oxidaza poate fi considerată și enzima îmbătrânirii. După 45 de ani ea devine mai activă, accelerînd procesele de îmbătrinire. Or, s-a demonstrat că Gerovitalul inhibă activitatea „enzi- mei îmbătrinirii" și, prin aceasta, cercetătorii americani au confirmat rezultatele obținute in lumea intreagă, explicind mecanismul intim, la nivel molecular, al medicamentului românesc. Se poate vorbi deci și despre o terapie a bătrîneții, cu rigoarea |ti- ințifică a deceniului nostru.

— Ce părere aveți in legătu
ră cu neîncrederea cu care a 
fost primit, la început, Gerovi
talul ?— Nu este prima dată cind lumea privește cu scepticism un medicament. Penicilina, descoperită de A- lexander Fleming, în anul 1931, a fost 20 de ani ridiculizată și s-a izbit de neîncrederea corpului științific din Anglia și din alte țări, pentru ca acum să fie considerată una dintre cele mai mari cuceriri ale medicinii contemporane.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

adnotări • adnotări • adnotări,• adnotări • adnotări • adnotări

Inițiativă editorialăInițiativa Editurii enciclopedice de a tipări în anii din urmă cîteva ample monografii bibliografice dedicate unor mari personalități din cultura noastră constituie un eveniment notabil. Este vorba de patru mari lucrări enciclopedice, închinate lui M. Kogălniceanu, A. D. Xenopol, Nicolae Băl- cescu și loan Slavici. Primele trei (apărute de altfel într-o coproducție cu Editura militară) vizează domeniul istoriografiei naționale, ultima fiind începutul unei serii care servește istoriografia noastră literară. Toate cele patru lucrări sînt exemplare sub aspectul scopului propus : de a cerceta — metodic și cuprinzător — fondul documentar și arhi- vistic privitor la viața, opera și activitatea unor proeminente personalități care stau la temelia culturii române moderne. Și totuși, autorii (Al. Zub — pentru Kogălniceanu și Xenopol, Horia Nestorescu-Băl- cești — pentru Nicolae Băl- cescu, și colectivul format din T. Bugnariu, I. Domșa și D. Vatamaniuc — pentru Slavici) nu au făcut numai o operă de inventar minuțios (cu excepția lucrării Bălcescu, de o mai mică întindere, toate celelalte lucrări cuprind între 5 000— 8 000 posturi bibliografice, rezultatele acestei investigări, care atinge adesea exhaustivul, întinzindu-se pe 

durata unui secol și jumătate) prin parcurgerea a zeci de mii de periodice și a tuturor surselor documentare existente referitoare la ce au scris autorii studiați și la tot ce s-a scris despre ei. Ceea ce constituie originalitatea acestor lucrări și a muncii autorilor este faptul că toate informațiile transmise sînt adnotate.Deși nu e constituită ca o colecție, profilul unitar
Manualul de anatomieCu cîtva timp în urmă, în această rubrică s-a publicat o intervenție a doctorului Nicolae Opreanu din Cluj, care semnala absența din librării și din planul de apariții al editurilor de specialitate a unor manuale de anatomie pentru studenții mediciniști. Se făcea, totodată, un apel specialiștilor in materie, pentru unirea eforturilor in vederea realizării unei asemenea cărți. în legături’ cu aceeași temă, prof, dr docent Emil Repciue, de la Facultatea de medicină din București, a trimis re dacției o scrisoare, in care pe lingă unele precizări referitoare la posibilitățile de studiu și informare in domeniul anatomiei, de care dispun studenții facul

al volumelor amintite atestă o serie distinctă în ansamblul editorial actual. Deficitar ni se pare doar ritmu' de apariție cu 1—2 volume anual. Ar fi de dorit ca acțiunea aceasta să continue intr-un ritm mai susținut, cu atit mai mult cu cît planul editurii vizează și alte mari personalități ale culturii naționale (Hasdeu, Pârvan, Eminescu, Alecsan- dri, Delavrancea, Densusia- nu, Agîrbiceanu, Călinescu, Camil Petrescu ș.a.).
Petre PINT1L1E

tăților de medicină și cititorii interesați de aceste probleme, face și o serie de observații cu privire la condițiile elaborării și tipăririi unui tratat reprezentativ de anatomie. Cităm din scrisoare :„Fiecare centru universitar, respectiv fiecare catedră de anatomie din a- ceste centre, voia să aibă cartea sa și a refuzat colaborări de orice fel. Dovadă este puzderia de trăite litografiate, la laș' ’raiova, Cluj, Timișoara ș 3ucurești. Majoritatea a- cestor tratate sînt insuficient ilustrate, iar ilustrațiile care există sînt cel mult semi-schematice, deci de redusă valoare informativă. Textele cuprind multe pasaje Împrumutate 

din tratate străine (Testut 
și Paturet, mai ales), defectuoase sub raportul formei și fără respectarea nomenclaturii internaționale... O oarecare parte din situația nesatisfăcătoare se datorează refuzului cadrelor noastre de predare din unele centre de a accepta nomenclatura internațională, deși la București și Cluj numărul studenților străini este în creștere, iar

Căile afirmăriiObserv la cite un tinăr pictor manifestări ce vorbesc despre lipsa de modestie. Nu pretind că modestia, absolutizată, ar fi o calitate indispensabilă unui artist. Dar există, se impune totuși o anumită reținere, sobrietate a faptelor și cuvintelor, o anumită limită in autoreclama pe care unii tineri se ostenesc să o întrețină cu privire la lucrările lor. Cu atit mai mult cu cit ea nu-i poate ajuta cu nimic la realizarea unei etici artistice, atit de necesară dezvoltării oricărui talent.Un . artist tinăr poate progresa pe drumul artei sale, nu dacă iși vede fotografia publicată în, cit mai multe gazete, nu dacă dă interviuri (deși n-a terminat institutul decit de cîtiva ani și nu prea are ce spune), ci dacă știe să trudească asupra operei cu ade

literatura medicală sovietică și americană, mai des consultată, o folosește".Bucureștiul, ca de altfel și alte centre — se spune în încheierea scrisorii — are mai toate capitolele gata de imprimare și depinde doar de planificarea editurilor dacă ele vor vedea sau nu lumina tiparului în anul viitor.
Florica DINULESCU

vărat, să-i dea frumusețe șl durabilitate.Am văzut un astfel de pictor care, la 22 de ani, dădea un interviu plin de semne de infatuare. Un altul, deși expunea pentru prima dată, găsea, de asemenea, că i se cuvine să se lanseze în tot felul de afirmații încă neacoperite in aurul faptei artistice. Altul, deși cu operă puțină, se preocupa insistent de aflarea unei relații in presă pentru a spune, el, lucruri nemaipomenite despre destinul artei, in loc să învețe, in continuare, cu modestie și muncă la școala culorilor. Toți acești tineri — desigur, excenții — poate că ceea ce cred a a- vea de spus nu au reușit să exprime în operele lor. Dar atunci ce rost mai au interviurile, autoreclama ? Datoria primă a unui artist e să trudească într-atit incit, prin talentul său. să 

facă opera să vorbească, să-1 exprime. Mesagerul ideilor și sentimentelor u- nui artist este opera in- săși.Există o anumită discreție care arată și califică pe un adevărat artist. Și, trebuie s-o spunem, nu interviul consacră un talent, ci numai și numai opera sa. care dacă este autentică se impune. Ceea ce fiecare tî- năr ar trebui să știe. Să nu se înțeleagă din aceste rînduri că am fi refractari prezentei tinerilor pictori in presă prin interviuri. Pledăm doar pentru mă
0 istorie literară

in imaginiPe canalul doi al emisiunilor de televiziune se poate vedea in fiecare vineri emisiunea Biblioteca pentru toți. Prin ea. televiziunea a încercat să popularizeze in mod sistematic și consecvent . scriitorii români și creația lor. Biblioteca pentru toți a televiziunii este de fapt o istorie literarâ în imagini. Fiecare scriitor este prezentat telespectatorilor de specialiști. de obicei în cadrul unui dialog între doi universitari. Sînt prezentate momentele biografice reprezentative, datele esențiale ale operelor. Pentru a face mai vie prezentarea 

sură. modestie, calități intrinseci marilor artiști. Numărul interviurilor, declarațiilor publice ale unui Brâncuși, de pildă, nu pare a fi fost prea mare. Nu am putea interpreta acest fapt ca pe o lecție pe care marele artist ne-a dat-o ? Desigur, atunci cind artistul și-a constituit o operă, interviurile sale vor avea autoritate, se vor sprijini pe realitatea creației, vor fi inspirate de o atit de necesară etică a muncii și modestiei.
Nicolae BRANA

se recurge adesea la actori care citesc, recită sau interpretează. Evoluția din ultima vreme a emisiunii arată că realizatorii ei și-au dat seama că monotonia procedeelor poate pînă la urmă îndepărta publicul, deși materia fiecărei emisiuni ră- mine in sine interesantă Tendința diversificării mijloacelor și-a făcut loc cu succes : sînt intervievați cei care i-au cunoscut pe scriitori, se proiectează filme documentare din locurile natale, se face apel la documente. Emisiunea despre Liviu Re- breanu, pentru a ne referi 

la etapa ultimă de lucru, a prezentat intr-un reușit film documentar atmosfera locurilor natale ale scriitorului. Numărul din BPT, închinat cenaclului Sbură- torul, a intervievat pe cîți- va dintre foștii membri ai cenaclului lovinescian, pro- ducînd un interesant document de istorie literară. Poezia lui Ion Pillat a prilejuit. pe lingă obișnuitele capitole informative ale emisiunii, și un film cu o frumoasă imagine (datorat operatorului Dinu Tănase) inspirat de poezia lui Ion Pillat : „Aci sosi pe vremuri". Un pas înainte s-a făcut odată cu realizarea peliculei Sub pecetea tainei, care-și propunea dificila misiune să redea cititorului ceva din sugestia prozei lui Mateiu Caragiale. Regizorii filmului. Stere Gulea și A. Cătălin Bălea- nu, au învins dificultățile speciale ale întocmirii a- cestui film, propunîndu-ne finalmente o imagine posibilă. sugestivă a prozei lui Mateiu Caragiale.Soluția emisiunii de a apela în mod constant la imagine, de a rezolva filmic problema comunicării cu spectatorul său nu poate fi decit un real serviciu adus acestuia și literaturii române. Difuzată și marți pe programul unu. Biblioteca pentru toți este o e- misiune care promite.
M. COSTEA
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomâniaAdresez sincere mulțumiri Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii I-opulare Bangladesh și vă transmit, la rîndul meu, aceleași sentimente cordiale.Sînt convins că relațiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre se vor întări și mai mult în viitor.Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire, de continuă prosperitate poporului român prieten.
MUHAMMADULLAH

Președintele Republicii Populare 
Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Vă sînt recunoscător pentru amabilele felicitări și bunele urări adresate cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru.Amintindu-mi de plăcuta vizită în România, la invitația domnului președinte Nicolae Ceaușescu, sînt fericit să afirm că noul guvern britanic își va consacra cele mai mari eforturi pentru dezvoltarea pe mai departe a excelentelor noastre relații bilaterale și va căuta să coopereze cu guvernul român pentru promovarea cauzei păcii și securității internaționale, căreia ambele guverne îi acordă atîta importanță.
HAROLD WILSON

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI CU TEMA:

„Metode și tehnologii moderne in exploatarea ovinelor"La Constanța, Ia Stațiunea centrală de cercetări pentru creșterea ovinelor Palas a avut loc simpozionul „Metode și tehnologii moderne în exploatarea ovinelor".La încheierea lucrărilor, participants la simpozion au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se scrie, între altele : Expunerea prezentată de dumneavoastră, tovarășe secretar gene

ral, la recenta Conferință pe țară cu cadrele de conducere din agricultură, reprezintă pentru noi un veritabil program de dezvoltare a agriculturii.Ne angajăm — scrie în încheiere telegrama — să realizăm efectivele de peste 20 milioane ovine, cu o producție medie de 5 kg lină și cantități sporite de lapte și carne.(Agerpres).

La București au luat sfîrșit, sîmbătă, lucrările Conferinței europene de planificare sanitară națională, organizată de Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății — O.M.S. — în colaborare cu Ministerul Sănătății.Timp de cinci zile au fost dezbătute probleme ale planificării sani

tare. precum și aspecte ale evaluării programelor de sănătate publică. S-a urmărit totodată transmiterea de informații cu privire la cele mai noi date despre planificarea sanitară și efectuarea unui schimb de vederi referitor la metodele și sarcinile în acest domeniu etc. (Agerpres)

Primiri la Consiliul deTovarășul Ilie Verdeț, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri, a primit, sîmbătă la amiază, pe Vasil Tanov. ministrul transporturilor al R. P. Bulgaria, care se află într-o vizită în țara noastră.In cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaboră-
*Sîmbătă la amiază, tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe Emerick Blum, directorul general ai întreprinderii „Energoinvest" din R.S.F. Iugoslavia, care se află într-o vizită în țara noastră.în timpul convorbirilor, care au avut Ioc cu acest prilej, au fost dis-

Miniștririi în domeniul transporturilor dintre România și Bulgaria.La întrevedere a luat parte tovarășul. Emil Drăgănescu, vicepreședinte .al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.A participat Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.
*cutate probleme privind colaborarea economică dintre întreprinderea iugoslavă și unități economice similare din țara noastră.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte Pe- tar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București. (Agerpres)

Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit din partea speakerului Camerei Comunelor din Marea Britanie, Selwyn Lloyd, mulțumiri pentru felicitările transmise cu prilejul realegerii sale.
★George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare domnului Garret Fitzgerald, ministrul de externe al Republicii Irlanda, cu ocazia Zilei naționale a a- cestei țări.
★BUcureștiul va găzdui, în a doua jumătate a lunii iunie, lucrările Congresului Internațional de Marketing, organizat de Federația Internațională de Marketing și Asociația Română de Marketing — Aro- mar. Și-au anunțat participarea a- proape 500 de specialiști din țară și de peste hotare. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HOCHEI FOTBAL:

Campionatul european 
al hocheiștilor juniori

© Finala grupei B a revenit echipei R. F. Germania • Juniorii 
noștri, pe locul al doileaPe patinoarul artificial „23 August" s-au încheiat ieri întrecerile grupei B a campionatului european al hocheiștilor juniori. Finala pentru locurile 1—2, la care au asistat circa 5 000 de spectatori, și-au disputat-o aseară reprezentativele R. F. Germania și României, singurele neînvinse în meciurile preliminare. Victoria a revenit sportivilor vest- germani, cu scorul de <10—3 (2—0,4— 1, 4—2).în celelalte partide decisive de ieri s-au înregistrat următoarele rezultate : pentru locurile 3—4 : Bulgaria—Norvegia 8—2 ; pentru locurile 5—6 : Danemarca—Iugoslavia5— 3 ; pentru locurile 7—8 : Austria—

Franța 5—3 ; pentru locurile 9—10: Ungaria—Italia 6—1.
★In localitatea vest-germană Bad Neuheim s-a disputat meciul revanșă dintre selecționatele Poloniei și R.F. Germania. Hocheiștii vest-germani au terminat învingători cu 10—6 (3—1, 1—3, 6—2). în prima partidă, disputată la Garmisch Partenkirchen, scorul a fost egal : 1—1. • La Lyon, în grupa C a campionatului mondial au fost înregistrate următoarele rezultate : Elveția — Italia 4—2 (1—I. 1—0, 2—1) ; Ungaria — R.P.D. Coreeană 10—2 (2—1, 6—0, 2—1) ; Bulgaria — Australia 11—4 (2—0, 6—1, 3—3) ; Franța — R.P. Chineză 6—2 (1—2, 4—0, 1—0).

ACTUALITATEA LA TENIS• Ilie Năstase,Gorman și Cliff DrysdaleIlie Năstase, Tom Okker. Tom . ----- s-au calificat pentru semifinalele turneului internațional de tenis de la Washington. Năstase s-a calificat in dauna australianului Tony Roche, accidentîrtdu-se, a abandonat, rezultatele celorlalte partide sferturilor de finală : Okker — Ries-

7—5, 1—6, 6—3 ; Gorman7—6, 6—3 ; Drysdale —sen lici 6—3, 6—3. — Pi-Proisyfinalăcare, Iată ale

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICn IRLAJE^

Excelenței Sale
Domnului ERSKINE CHILDERS

Președintele Republicii Irlanda. DUBLINCu ocazia Zilei naționale a Republicii Irlanda, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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• Partidele sferturilor de din cadrul turneului internațional de tenis de la Sao Paulo s-au încheiat astfel : Arthur Ashe — Harold Solomon 6—1, 3—6, 6—1 ; Bjorn Borg — Ion Țiriac 6—0, 6—1 ; Thomas Koch — Mark Cox 6—3, 6—4 .
V-ați înscris dobînda în libretul de economii?Iată o întrebare pe care o adresează tuturor depunătorilor însăși Casa de Economii și; Consemna- țiuni. După CUm se Știe, la tncețiu- tul fiecărui ăh. presa publică invitația pe care Casa de Economii și Consemnațiuni o adresează depunătorilor săi de a se prezenta la unitățile C.E.C. pentru înscrierea dobinzilor ce li se cuvin pentru sumele păstrate pe libretele de economii. De ce este necesară o asemenea Invitație ? Există o perioadă anume in care sc înscriu dobînzile ? Ce semnificație are dobinda înscrisă pe libretele de economii ? La aceste întrebări, tovarășul Ion Spănțulescu, directorul contabilității generale a Casei de Economii și Consemnațiuni, face următoarele precizări :„Invitația adresată milioanelor de depunători pentru a vizita unitățile instituției noastre are, în primul rînd, scopul ca depunătorii înșiși să cunoască, direct și concret, cu cit au crescut economiile

lor băneai, păstrate pe libretele de economii, datorită dobinzilor st acordate de '■ noastră se adreșgăZă la.jtocepuțțrl ' fiecărui an se exiSIicuși.pfin aceea că tocmai stabilește, nile efectuate, dobinda pentru anul expirat, întrucît dobinda, cum bine se știe,' este anuală. Odată stabilită, dobinda se înscrie, la 31 decembrie, în fișele de cont ale titularilor unde se adună cu sumele depuse și formează noul sold al depunerilor.Deși nu există un termen limită de înscriere a dobinzilor, operațiunile de înscriere în librete sau de plată efectivă efectuîndu-se oricînd și în mod obligatoriu cînd se lichidează libretul, este necesar ca depunătorii să se prezinte, in limita timpului lor disponibil, la unitățile C.E.C. pentru a li se înscrie în librete dobînzile pentru anul expirat. Totodată, depunătorii sînt ru-

C,E..q. -Că'invitai adrc'ș&sză la .Ancăpttjțjid se explică'și.pNn.Jîn această perioadă se in funcție de operațiu-
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î,'cU prilejul efectuării unei operă- ițiuhi de; depunere •Sa^ț’testrtuire. ~,s- > '
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gați să solicite salariaților C.E.C. înscrierea în librete a dobinzilor 'cu prilejul efectuăriipnei operă- f îh continuare, ioVarășui Ion Spănțulescu precizează că dobînzile, ca și depunerile la C.E.C., sînt imprescriptibile, titularii libretelor păstrîndu-și dreptul de proprietate și de dispoziție asupra acestor sume, fără limită în timp".Din precizările făcute rezultă clar că dobinda reprezintă, în fapt, un factor de cointeresare materială a depunătorilor, beneficiul populației, prin aceeași de credit, tuează și
întrucît ea este pe care îl acordă statul instituție specializată, care efec- operațiunile de primire și restituire a depunerilor : Casa de Economii și Consemnațiuni. Fără discuție, dobînzile care se a- cordă depunătorilor la C.E.C. contribuie la sporirea economiilor lor bănești, constituind și o răsplată a spiritului lor de economie.

• în sferturile do finală ale turneului internațional de tenis de la Calgary (Alberta), columbianul Jairo Velasco a dispus cu 6—4, 6—2 de maghiarul Balazs Taroczy, iar vest- gejmanul Karl Meiler l-a înțrecut pi .S—?> Re australianul Kim•Warwick. ffozîiltâîe din proba de dublu : Moreno, Higueras (Spania) — Ball. Giltinan (Australia) 7—6, 6—4 ; Austin, Bohmstedt Sântei, Toma Ovici 6—2, 6—4. (S.U.A.) — Ion(România) 4—6,
probei de dublu• în turul trei al din cadrul turneului de tenis pentru juniori de la Sofia, cuplul român Mihai Tăbăraș, Laurențiu Țiței a învins cu 6—4, 6—4 perechea Todorov, Jeljazkov (Bulgaria).

în meciurile de ieri 
UN GOL. PE ORĂ!Ieri după-amiază, la Arad și la București (pe stadionul Giulești), s-au desfășurat două din cele nouă partide ale etapei a XX-a a diviziei A de fotbal : U.T.A. — Steaua și, respectiv, Rapid — Steagul roșu. Ambele partide, prezentind un mare interes pentru fiecare dintre formații, au avut o desfășurare strînsă, pe alocuri „aprinsă", în care, din păcate, jocul în sine s-a situat la un nivel destul de modest. Frecvența golurilor : un gol... pe ofă.Partida de la Arad s-a încheiat CU victoria gazdelor, singurul gol fiind marcat de Broșovschi, în min. 76. în general, meciul acesta a fost lipsit de șuturi precise, de cele mai multe ori atacurile devenind ineficiente încă înainte de a se putea trage la poartă.în Giulești, 1—1. Amîndouă golurile s-au marcat în prima repriză. Steagul roșu a deschis scorul în min. 16, prin Anghel, iar Rapid a egalat în min. 40, prin. Neagu. Față de dominarea ce au exercitat-o aproape permanent, rapidiștii se pot declara nemulțumiți cu acest rezultat. Nemulțumirea lor ar trebui să fie legată insă de calitatea jocului ce-1 practică, departe încă de a le asigura „dezlipirea" de zona periculoasă a clasamentului.Evident, cu victoria realizată ieri, U.T.A. a intrat in grupul „urmăritoarelor" liderului, totalizing acum 23 de puncte, cu unul mai mult de- cit. Steaua. Prin prisma clasamentului și fotbaliștii brașoveni apar cu un anumit beneficiu de pe urma partidei de ieri : un punct în deplasare, după jocul greu și marea victorie cu actualul lider, contează, firește, foarte mult.Pentru astăzi, șapte meciuri, fiecare anunțind o luptă echilibrată. Gazdd satfj.’.^paspeți, cu‘^’o^f^ir ’ ffiâiî' bine kau mai slabe în clasarrien.t, j toți .fotbaliștii sint încă in perioada „marilor speranțe". Chiar dacă unii 3peră la titlu, alții la evitarea retrogradării. Dar iată programul acestor partide : Universitatea Craiova — Politehnica Timișoara (în toamnă : 2—9), A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo (1—5), C.S.M. Reșița — F. C. Argeș (1—1), F. C. Constanța — Jiul (1—0), C.F.R. Cluj — Politehnica Iași (0—1), F. C. Petrolul — S. C. Bacău (0—1), Sportul studențesc — Universitatea Cluj (1—2 ; pe stadionul „Republicii", de la ora 16). I. D.

La 17 martie se sărbătorește Ziua națională a Republicii Irlanda, prilej pentru poporul irlandez de a trece în revistă realizările obținute și de a aprecia perspectivele de viitor. Denumită „Țara verde", pentru întinsele-i pășuni și vegetația bogată favorizate de un climat insular blind, Republica Irlanda are o istorie în care predomină luptele pentru independență și unitate națională, eforturile unui popor harnic și hotărit să meargă pe calea progresului și dezvoltării de-sine- stătătoare.Pe această cale a pornit Irlanda imediat după proclamarea independenței, în 1921, la scurt timp după încheierea primului război mondial. Trebuia învinsă înapoierea economică, datorată faptului că timp de secole Irlanda deVenise o „anexă agrară" a Angliei. Deși lipsită de principalele minereuri necesare dezvoltării industriale, ca fierul și cărbunele, Irlanda a reușit prin eforturi proprii, ca și prin extinderea schimburilor și a relațiilor de cooperare internațională, să obțină rezultate încurajatoare în procesul industrializării. în ultimii ani, in urma prospectărilor geologice, au fost descoperite zăcăminte de zinc și plumb, ceea ce pare să reanime speranța de a se identifica și alte resurse naturale. Trecerea în proprietatea statului a bogățiilor naturale a constituit baza dezvoltării industriei naționale.Așa cum este cunoscut, întreaga insulă este împărțită în 32 de comitate ((county), dintre care 26 formează Republica Irlanda; stat independent, iar celelalte 6 sînt cunoscute sub numele de Irlanda de Nord sau Ulster, parte componentă a Marii Britanii. Unitatea naționa

lă, care constituie o veche năzuință a irlandezilor, capătă, în condițiile actuale, noi perspective pe calea contactelor și înțelegerii. După cum a declarat ministrul de externe al Republicii Irlanda, Garret Fitzgerald, „reunificarea este o propunere viabilă dacă este tratată în mod realist". Acordul semnat anul trecut la Sunningdale. intre guvernele Republicii Irlanda. An-, gliei și Irlandei de Nord este destinat să netezească terenul in vederea realizării treptate a unității irlandeze.între Republica Socialistă România și Republica Irlanda s-au dezvoltat relații de colaborare și cooperare economică, de conlucrare fructuoasă la O.N.U. și în alte organisme internaționale. Un moment important în evoluția relațiilor ro- mâno-irlandeze l-a constituit scurta vizită efectuată de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, in decembrie anul trecut, cînd, în drum spre S.U.A., a avut loc o escală pc aeroportul internațional Shannon din Republica Irlanda. Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a vizitat întreprinderile zonei industriale Shannon, dintre' care unele întrețin bune relații de cooperare cu România, fiind întîm- pinat și salutat cu deosebită cordialitate. Se poate aprecia, cu deplin temei, că există toate premisele unei dezvoltări mai intense și în domenii multiple a colaborării dintre România și Irlanda, în interesul reciproc, în interesul cauzei destinderii și securității, pe continentul nostru și în lume.
P. NICOLAE

Ziua solidarității cu lupta poporului Zimbabwe

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 martie. în țară : Vreme în 
general umedă, mai ales la îhceputul

intervalului, cînd și cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 5 și plus 5 grade, iar cele maxime 
între 2 și 12 grade. In București : Vre
me relativ umedă. Ceiul va fl varia
bil, mal mult noros. Temporar va 
ploua. Vînt moderat. Temperatura 
Ușor variabilă.

Astăzi este Ziua internațională de solidaritate cu lupta poporului Zimbabwe pentru independență și drepturi democratice, împotriva discriminării rasiale.De pețțțgu opt ani, mai precis dîh noiembrie 1963,. cînd rasiștii de la Salisbury și-au autoproclamat „independența" față de Marea Britanie — act în virtutea căruia un grup infim de coloni albi guvernează în Rhodesia, dominînd și asuprind peste 5 milioane de africani — a- ceastă țară trăiește Sub imperiul legislației excepționale. Vechilor „legi" coloniale li s-au adăugat o serie de prevederi draconice. ce-și propun să infrîngă rezistența populației față de politica si practicile rasiste. între acestea se află și așa-zisul „regulament cu privire la

menținerea ordinii și respectarea legilor", în baza căruia poliția și organele represive au arestat și condamnat mii de africani. în fața acestei situații, poporul Zimbabwe s-a ridicat hotărit la luptă. tiftfe 'irabrață cșle mai' diferite forme: de la greye, demonstrații și acte de sabotaj, pînă la acțiuni de guerila. în ultimul timp, relevă agențiile internaționale de presă, luptătorii Zimbabwe au dat lovituri puternice trupelor rho- desiene. provocindu-le pierderi însemnate în oameni ■ și echipament militar.Năzuințele spre o viață demnă, independentă a patrioților a- fricani, lupta lor pentru sfărîmarea cătușelor coloniale se bucură de sprijinul tuturor forțelor iubitoare de pace și libertate.în spiritul politicii

sale consecvente de solidaritate țu lupta popoarelor împotriva colonialismului, neoco- lonialismului și rasismului. pentru libertate și independență, pentru afirmarea ființei lor naționale — poziție reafirmată cu toată vigoarea și în cursul’ recentelor vizite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în Liberia, Argentina, Guineea — România socialistă a condamnat cu hotărire regimul ilegal de la Salisbury, practicile inumane șl măsurile1 de reprimare a popu- lațifei africane, care își revendică dreptul imprescriptibil la autodeterminare. Poporul român, care urmărește cu simpatie și solidaritate lupta poporului Zimbabwe pentru libertate și independență. își reafirmă sprijinul deplin față de cauza lui dreaptă.
(Urmare din pag. I)date prin politica fermă a României — de sprijinire neabătută a dreptului tuturor popoarelor de a fi stăpine pe destinele lor, de a-și organiza viața și a-și determina prezentul și viitorul potrivit propriei lor voințe.Toate acestea creează un teren propice extinderii multilaterale a relațiilor României cu țările în curs de dezvoltare. O contribuție de însemnătate capitală la înfăptuirea coordonatelor stabilite in acest sens de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale I’.C.R. au adus vizitele întreprinse in ultimii ani de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in numeroase state din Africa, Asia și America Latină : martie—aprilie 1972 — în opt țări ale Africii ; august — septembrie 1973 — în șase țări din America Latină ; februarie 1974 — în patru țări arabe ; martie 1974 — în Liberia, Argentina, Guineea. Acoperind întinderi vaste ale planetei, populate de sute de milioane de oameni, itinerarele urmate de conducătorul partidului și statului nostru, dialogurile purtate cu șefi de state, de partide, cu reprezentanții cei mai autorizați ai vieții sociale au constituit tot atîtea acțiuni politice de anvergură, soldate cu rezultate strălucite atît pe planul relațiilor cu fiecare dintre țările vizitate, cit și pe planul vieții internaționale in ansamblu.Pretutindeni in aceste țări, conducătorul partidului și statului nostru a fost intimpinat cu însuflețite și entuziaste manifestări de stimă, cordialitate și prietenie. în toate aceste manifestări, în înaltele onoruri și distincții conferite oaspetelui român și-au găsit o puternică și semnificativă expresie prietenia și prestigiul de care se bucură pe meridianele lumii România socialistă, realizările ei in făurirea vieții noi, politica sa externă iubitoare de pace, sentimentele de prețuire și înaltă considerație față de personalitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de lupta și munca sa neobosită pentru promovarea idealurilor cele mai înaintate ale umanității. Este semnificativă in acest sens declarația făcută de președintele Peron care, sinteti- zind aprecierile și sentimentele poporului argentinean față de oaspetele român, releva „înaltele calități de om de stat ale președintelui Ceaușescu, care, prin inter

mediul unei acțiuni dirze, a știut să conducă poporul și țara sa pină la ocuparea meritatei poziții, pe care o are în prezent România, in rîndul națiunilor lumii".Unul din obiectivele esențiale urmărite în relațiile reciproce cu statele in curs de dezvoltare este amplificarea cooperării în scopul promovării largi a progresului economic și social. în acest sens, în cadrul dialogurilor ce au avut loc in cursul vizitelor, o atenție deosebită a fost acordată problemei reducerii și lichidării, decalajului ce separă țările in curs de dezvoltare de cele industrializate — problemă de stringentă actualitate, de soluționarea căreia depind esențialmen- 
1

te pacea și progresul omenirii. Nu poate fi ignorat faptul că decalajele economice, departe de a se atenua, prezintă, dimpotrivă, o tendință de accentuare. După calcule existente, dacă lucrurile vor evolua ca pînă în prezent, peste aproximativ două decenii și jumătate raportul dintre populația țărilor subdezvoltate și populația celor dezvoltate va fi de 5 la 1, in timp ce raportul dintre produsul național brut pe locuitor va fi de 1 la 20.Așa cum se subliniază în documentele partidului nostru, de o importanță capitală in soluționarea problemelor subdezvoltării este a- firmarea deplină a suveranității statelor asupra avuțiilor și resurselor naționale, a dreptului lor inalienabil de a le valorifica în interesul propriu. Aceasta este o cerință obiectivă, un imperativ al vremurilor noastre, reprezintă una din marile idei ce acționează ca forță motrice a progresului în lumea contemporană. Sînt cunoscute discuțiile și confruntările ce au loc în prezent în lume, in jurul materiilor prime și resurselor de energie, care constituie îndeobște mari avuții ale țărilor în curs de dezvoltare. în cursul vizitelor a fost relevată în mod deosebit însemnătatea dezbaterii intr-un cadru larg a problemelor privind materiile prime și energia, produsele industrializate și agricole, subliniindu-se că acestea trebuie să-și găsească 

soluții în cadrul O.N.U., pe baza justiției și împotriva exploatării. In această ordine de idei. România și-a exprimat sprijinul față de inițiativa Algeriei în vederea convocării Unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a Națiunilor Unite pentru examinarea problemelor folosirii raționale a bazei de materii prime și resurselor de energie.în valorificarea cu succes a resurselor de care dispun țările în curs de dezvoltare, o însemnătate esențială au eforturile propriilor lor popoare, conlucrarea strînsă dintre ele, colaborarea lor cu statele socialiste, cu ce- lalte țări ale lumii, sprijinul 

din partea statelor avansate pe plan economic. Este nu numai o premisă a progresului, dar și un drept legitim al țărilor 
tn curs de dezvoltare de a participa activ la schimbul mondial de valori materiale, de a avea acces neslinjenit la cuceririle progresului științific și ale tehnologiei moderne.în concepția partidului și statului nostru, amplificarea raporturilor României cu țările în curs de dezvoltare este menită, totodată, să contribuie la afirmarea principiilor noi, de legalitate și echitate in viața internațională. Tocmai datorită faptului că se află pe calea dezvoltării, aceste țări sînt în mod vital interesate în promovarea normelor de legalitate și etică in viața internațională, în satornicirea unui climat de justiție care să le pună la adăpost de politica de forță și imixtiune, să le asigure un cadru favorabil pentru construcția pașnică, în afirmarea noului tip de raporturi între state,. întemeiate ne respectul indeoendenței naționale, neamestecul în politica internă și externă a altor state, deplina egalitate. în drepturi, stimă și avantaj reciproc. Sînt unanim cunoscute și se bucură de o largă apreciere internațională eforturile desfășurate de România pentru întronarea fermă a acestor norme și principii în relațiile dintre state, pe toate meridianele. O nouă mărturie în acest 

sens au oferit-o documentele semnate de tara noastră cu prilejul recentei vizite — tratatele de prietenie și cooperare cu Argentina și Guineea, acte de importantă istorică, precum și Declarația solemnă cu Liberia și comunicatele comune încheiate cu cele trei țări — care enunță larg și consacră aceste principii, marcind astfel, împreună cu documentele similare îndheiate, anterior cu numeroase țări din Europa. Asia, Africa și America Latină, o valoroasă contribuție a României la democratizarea relațiilor internaționale.Aportul statelor în curs de dezvoltare la afirmarea principiilor de legalitate internațională, poziția 

lor în sprijinul procesului de destindere, al dezarmării, lichidării colonialismului, atitudinea rațională adoptată față de diferite probleme internaționale acute, hotă- rirea cu care se pronunță pentru o colaborare economică largă, eliberată de orice piedici și discriminări — toate acestea ilustrează rolul crescînd pe care sînt chemate să-1 joace țările mici și mijlocii pe arena mondială. Pornind tocmai de la aceste considerente, in cadrul convorbirilor avute în timpul recentelor vizite, în documentele adoptate a fost puternic reliefată necesitatea participării, pe baza deplinei egalități în drepturi, a țărilor în curs de dezvoltare, în aceeași măsură ca țările dezvoltate, la soluționarea problemelor de ordin economic și financiar, ca și în genere a problemelor de oricare altă natură cu care este confruntată comunitatea internațională. înseși dimensiunile și profunzimea acestor probleme imptmînd cu stringență abordarea lor de către toate statele, indiferent de mărime, potențial sau orînduire socială.în multe dintre statele aflate pe calea dezvoltării independente au loc — după cum se știe — profunde prefaceri economico-sociale, se inițiază măsuri progresiste, democratice în diferite sectoare de activitate. se studiază diferite perspective ale căilor -de dezvoltare, numeroase dintre aceste state ma

nifestînd opțiuni pentru socialism. Pentru statele respective, contactul cu o țară socialistă, cum este România, colaborarea economică, schimbul de experiență și de idei cu noi acționează ca un stimulent al acestor orientări. în cursul tuturor vizitelor întreprinse în aceste țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, infățișind aspecte importante ale muncii, preocupărilor și realizărilor poporului român, a evidențiat în permanență avantajele orîndui- rii socialiste, a superiorității căii de dezvoltare socialistă, capabilă să asigure progresul rapid, in cele mai variate domenii, al edificării vieții noi. Hotărîrea Comitetului Executiv relevă cu satisfacție că succe

sele poporului român în opera de făurire a socialismului sînt tot mai larg cunoscute și apreciate în lume, Că sporește continuu interesul popoarelor față de experiența României în construcția social-economi- că socialistă, crește prestigiul tării noastre pe glob. Intensificarea legăturilor noastre cu aceste state servește nemijlocit interesele bilaterale și, în același timp, contribuie la întărirea tendințelor spre schimbări sociale structurale cu caracter Înnoitor,O mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor noastre cu țările in curs de dezvoltare o au legăturile promovate de partidul nostru cu partidele conducătoare, cu toate forțele sociale, progresiste, democratice, înaintate din aceste țări. Contactele și intîlnirile avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cursul ultimelor vizite, cu conducători de partide comuniste s-au dovedit deosebit de valoroase pentru ■ dezvoltarea colaborării dintre P.C.R. și aceste partide, contribuind totodată la cauza unității mișcării comuniste internaționale. în același timp, se dezvoltă cu succes contactele dintre P.C.R. și alte forțe progresiste. democratice din țările respective ; este ilustrativă pentru acest larg evantai de relații afirmarea comună a dorinței amplificării legăturilor între P.C.R. și numeroase alte formațiuni politice — de la Uniunea Socialistă Arabă din 

Libia la Uniunea Civică Radicală din Argentina, de la Partidul Baas Arab Socialist din Siria la Partidul Socialist Progresist din Liban.Amplificînd raporturile cu aceste țări pe linie de partid, P.C.R. subliniază. totodată, necesitatea obiectivă pentru progresul fiecăreia dintre țările m curs de dezvoltare de a realiza unirea tuturor forțelor naționale, înfăptuirea unei largi colaborări a forțelor politice in cadrul cărora trebuie incluse și partidele comuniste — detașamente de nădejde ale luptei antiimperialiste, pentru independență și o viață mai bună.România socialistă, urmărind cu sentimente de caldă simpatie și so

lidaritate năzuințele de prosperitate ale popoarelor din țările în Curs de dezvoltare, este- puternic preocupată de adincirea colaborării cu toate aceste țări, de sprijinirea e- forturilor ce le fac pentru asigurarea progresului lor economic și social. Caracterul fructuos al acestei politici și-a găsit o elocventă ilustrare și cu prilejul ultimelor vizite ; Hotărîrea Comitetului Executiv arată că vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în cele trei state prietene, convorbirile purtate cu conducătorii acestora au dus la identificarea de noi căi în vederea dezvoltării și mai susținute a unei fructuoase și strinse conlucrări, reciproc avantajoase, de natură să asigure progresul multilateral al țărilor noastre, să contribuie la lichidarea mai rapidă a decalajelor ce le despart de țările avansate din punct de vedere economic. Expresie concretă în acest sens sînt numeroasele acorduri și înțelegeri de colaborare și cooperare in domeniile economic, teh- nico-șiiințîfic, cultural etc., cum ar fi Acordul general de cooperare e- conomică și tehnică încheiat cu Argentina, protocoalele și convențiile semnate cu Guineea și Liberia, care deschid noi și vaste perspective cursului ascendent al relațiilor dintre România și țările respective. Semnificația acestor acorduri, ca și a tuturor documentelor semnate, nu se li

mitează Ia cadrul bilateral : prin principiile echitabile ce le promovează, prin avantajele reciproce generate, ele definesc un exemplu de relații noi, de colaborare cu adevărat fertilă, de sprijin mutual pentru progresul fiecărei națiuni, pentru abolirea definitivă a politicii imperialiste de inechitate și asuprire, pentru o politică de înțelegere și conlucrare între popoare. Este de aceea necesar ca forurile de resort din țara noastră să ia măsurile ce se impun în vederea trecerii fără intîrziere la a- plicarea in viață a acordurilor și înțelegerilor convenite să asigure maximă operativitate în înfăptuirea prevederilor acestor documente.Este cunoscut faptul că țările în curs de dezvoltare, deși au structuri politice distinețe, prezintă deosebiri atît pe planul orientării ideologice, cit și al politicii externe ce o înfăptuiesc, reprezintă în ansamblu o uriașă forță antiimperialistă. Practic, ele s-au constituit ca state în focul luptei împotriva dominației coloniale, a asupririi străine, iar întregul proces de dezvoltare economi- co-socială pe care îl parcurg se realizează în și prin luptă împotriva imperialismului. De aceea, etosînt profund interesate în eliminarea din viața internațională a oricăror acte de forță și imixtiune, in promovarea destinderii, colaborării șl păcii. Astfel, politica noastră de adincire a legăturilor cu aceste țări răspunde pe de-a-ntregul intereselor consolidării frontului mondial antiimperialist, cauzei păcii și securității Internaționale. Dezvoltînd larg raporturile cu statele In curs de dezvoltare. România socialistă va acorda, totodată, și de aci înainte întregul său sprijin mișcărilor de eliberare națională, luptei pentru abolirea definitivă a colonialismului și neocolo* nialismului, cauzei libertății și independenței tuturor popoarelor.Corespunzînd Intru totul voinței și intereselor fundamentale ale poporului român, eforturile desfășurate de partidul și statul nostru pentru întărirea continuă a solidarității, prieteniei militante și colaborării cu țările aflate pe drumul afirmării independente, succesele dobîndite în promovarea acestui obiectiv se înscriu ca o contribuție valoroasă a României socialiste la întărirea forțelor progresului în lume, a întregului front antiimperialist, lă cauza păcii și cooperării rodnice între națiuni.
B. STOIAN



0. N.U Aristides Pereira despre

Obiectivele politicii interne și externe
ale Republicii Guineea-Bissau

Condițiile ds aderare 
a Marii Britanii la Piața 

comună nu pot fi renegotiate

Ceremonia instalării
noului președinte al Braziliei

Adoptarea unui proiect de re
zoluție în Comitetul pentru 

decolonizareNAȚIUNILE UNITE 16 (De Ia corespondentul nostru, C. Ale- xandroaie). — Comitetul O.N.U. pentru decolonizare și-a încheiat dezbaterile generale asupra situației din teritoriile aflate sub dominația colonialiștilor portughezi, prin adoptarea unui proiect de rezoluție supus aprobării de un grup de 16 state.Rezoluția — care exprimă concluziile esențiale ale dezbaterilor și sintetizează propunerile de măsuri a- vansate de cei peste 20 de delegați care au luat cuvintul în cadrul acestora — reafirmă dreptul inalienabil al popoarelor Angolei și Mozambicu- lui la autodeterminare și independență, precum și legitimitatea mișcărilor de eliberare națională din aceste teritorii. în, același timp, documentul condamnă guvernul Portugaliei pentru refuzul de a se conforma rezoluțiilor pertinente ale O.N.U. și îi cere să pună capăt imediat războaielor coloniale și tuturor actelor de represiune îndreptate împotriva popoarelor angolez și mozambican.Totodată, rezoluția lansează un apel către toate guvernele statelor, către O.N.U. și organismele sale să aeorde un ajutor material, politic și moral sporit popoarelor Angolei și Mozam- bicului, în special zonelor eliberate, și cere acelor.. state membre ale N.A.T.O., care acordă ajutor militar, economic și financiar regimului de la Lisabona, să înceteze acest sprijin.
KURT WALDHEIM

„Lichidarea discriminării ra
siale — imperativ al zilelor 

noastre"NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). într-un mesaj întocmit de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, se face apel la Întreprinderea unor eforturi din partea comunității internaționale „în direcția unei armonii rasiale adevărate și durabile Intre toate popoarele". După ce sint menționate progresele Înregistrate pe calea lichidării le, în mesaj acest domeniu, făcut, întrucit lumii prejudiciile provocind umilințe și mizerie". Con- damnind discriminarea rasială sub toate formele sale, Kurt Waldheim apreciază că aceasta este total contrară spiritului zilelor noastre și reprezintă o sfidare la adresa tuturor normelor de relații civilizate între ființele umane.

discriminărilor rasia- se apreciază că, în mal există multe de „în multe zone ale rasiale persistă,

r
NEW YORK

ALGER 16 (Corespondență de Ia Mircea S. lonescu). — într-un Interviu acordat ziarului algerian „EI Moudjahid", Aristides Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), a subliniat că, după șase luni de Ia proclamarea Republicii Guineea-Bissau, tinărul stat se structurează, se pun bazele unej dezvoltări economice și sociale planificate a țării. El a arătat că preocuparea actuală a statului este de a da o formă mai organizată ajutorul O.N.U. și ai unor țări, muncii în ramurile productive. sectoarelor economice și sociale, cu și totodată de a ameliora calitatea
„în ce privește agricultura, de exemplu. — a spus Aristides Pereira — noi căutăm să sporite la culturile primul rînd, la orez, și să diversificăm, în același timp, producția agricolă a țării. Crearea, noului stat ne permite să găsim mijloacele și asistența tehnică necesară. Pe planul educației, îmbunătățim organizarea, metodele și mijloacele de formare a tinerelor cadre. în ce privește sănătatea publică, nu sintem decît la începutul activității noastre, urmînd ca în cîteva luni să se opereze schimbări considerabile și în acest sector. Pe planul justiției, noi legi sînt promulgate. în același timp, se structurează aparatul nostru judiciar".Referindu-se la lupta de eliberare a tuturor teritoriilor țării, secretarul general al P.A.I.G.C. a arătat că forțele colonialiste pierd din ce in ce mai mult teren. Războiul este, de acum înainte, purtat pe fluvii, care sînt de o importanță vitală pentru taberele fortificate portugheze. „în ultimul timp — a spus el — noi am redus activitatea dușmanului pe fluvii. După Guiledj, o altă tabără — Copa — de aceeași importanță strategică. a fost eliberată de curînd. Tabăra de la Copa este situată în regiunea Bafata-Gabu. Aceasta este

obținem recolte de bază și, in
cea mai vastă regiune dominată de portughezi. Mai importantă însă este acțiunea noastră politică care se desfășoară în această zonă. îmbinînd acțiunea militară cu cea politică, noi sintem siguri de reușită în această regiune".în continuare. Aristides Pereira a relevat că la aceste succese politico- militare se adaugă și cele obținute pe plan diplomatic : 82 de țări au recunoscut pină acum noul stat al Republicii Guineea-Bissau. care a cerut admiterea sa în Organizația Națiunilor Unite, El a subliniat, de asemenea, că aceste succese diplomatice sînt susținute prin reprezentarea Guineei-Bissau în cadrul unor organizații internaționale. „Noi sîn- tem — acum — a sous secretarul general al P.A.I.G.C. — al 42-lea membru al Organizației Unității A- fricane, sintem membru al F.A.O. și am cerut admiterea noastră în cite- va organisme specializate ale O.N.U. în acest mod, puțin, să ne ; noastră".în legătură lele Capului reira a spus < ,munca politică. „Abordăm cu optimism — a declarat el — noua fază a luptei din această zonă".

— apreciază miniștrii de ex
terne ai Italiei și Franței —ROMA 16 (Agerpres). — La sfîrși- tul convorbirilor lor de două zile, miniștrii de externe ai Franței și Italiei au organizat, sîmbătă. la Bari. o conferință de presă. Potrivit a- genției France Presse. cei doi miniștri au declarat că. după opinia lor, condițiile de intrare a Marii Britanii în Piața comună nu pot fi renegociate. „Noi am stabilit un acord cu guvernul englez — a declarat Aldo Moro. Acest acord a fost acceptat de guvernul britanic și ratificat de parlamentul acestui stat. în prezent pare dificilă renegocicrea a- cestui acord".Același punct de vedere l-a primat și Michel de _______ i ex- Jobert, ministrul externe al Franței.

Mesaj al președintelui * 
R. Nixon adresat cancelaru

lui W. Brandt

, sperăm, puțin cite afirmăm suveranitateacu situația din Insu- Verde, Aristides Pe- că și aici se întărește

ORIENTUL APROPIAT
• Conferința de presa a regelui Hussein • întrevederi H. Kissin
ger—A. Eban ® Convorbirile cancelarului Austriei la Tel AvivWASHINGTON 16 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei, aflat, de la inceputul acestei săptămini, într-o vizită oficială în Statele Unite, a declarat la Clubul național al presei că pacea în Orientul Mijlociu este imposibilă fără retragerea Israelului din toate teritoriile arabe, inclusiv din Ierusalimul arab, ocupate începînd de la războiul din 1967. „Pentru Iordania, ca și pentru Egipt și Siria, scopul principal al participării lor la Conferința de pace de la Geneva constă în a obține pacea prin evacuarea tuturor teritoriilor pierdute în 1967 șl încă ocupate de Israel".

Socialiste, a avut o nouă rundă de convorbiri c.u primul ministru Golda Meir. Au fost abordate, cu precădere, probleme privind posibilitățile de soluționare pașnică a situației din O- rientul Apropiat, in vederea instaurării unei păci trainice în regiune. în legătură cu aceasta, cancelarul austriac și-a exprimat speranța în realizarea unei asemenea perspective.

Sîadiul elaborării 
unei declarații referitoare 
la relațiile dintre S. U. A. 

și „cei nouă"BONN 16 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt adjunct al guvernului vest-german. Armin Griinewald, a declarat că președintele Richard Nixon a adresat un mesaj cancelarului Willy Brandt (R.F.G. deținînd în prezent președinția Consiliului Ministerial al Pieței comune)!Mesajul, al cărui conținut a fost adus Ia cunoștința celorlalte state membre ale Comunității Economice Europene de către cancelarul Brandt, conține aprecierile președintelui Nixon referitoare la stadiul negocierilor privind elaborarea unei ■declarații comune, a „celor nouă" și S.U.A. Conform declarațiilor lui Griinewald. președintele Nixon a afirmat n.r.) nu incit să viitorul scopul semnării
Conform declarațiilor președintele Nixon că „acestea (negocierile — sint încă atit de avansate se poată imediat. prevedea, pentru o întrevedere in acestei declarații".

Inmînarea mesajului adresat de președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, președintelui 

Ernesto Geisel

BRASILIA 16 (De la corespondentul nostru Valentin Păunescu). — In capitala braziliană a avut loc, la 15 martie, in cadrul unei sesiuni speciale a Congresului, ceremonia oficială a instalării noului președinte al țării, Ernesto Geisel, și a vicepreședintelui Adalberto Pereira dos Santos, desemnați de scrutinul electoral din 15 ianuarie pentru următorul mandat constituțional de cinci ani. La ceremonie au asistat, de asemenea, membrii celor 89 de delegații străine sosite la Brasilia în vederea acestui eveniment. Din Republica Socialistă România, la solemnitate a participat o delegație condusă de tovarășul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat.Imediat după rostirea jurămîntului și semnarea documentului sesiunii, senatorul Paulo Torres, președintele Congresului Național, i-a declarat instalați în înaltele funcții pe președintele Geisel și pe vicepreședintele Pereira dos Santos, mulțumind, totodată, delegațiilor străine pentru participarea la această sesiune festivă.Vineri, președintele Braziliei, Ernesto Geisel, a primit delegația Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat. în cadrul întrevederii, conducătorul delegației române a inmînat președintelui Braziliei mesajul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.în aceeași zi, președintele Ernesto

Geisel a primit la Palatul Planalto delegațiile străine participante la ceremonia instalării. Cu acest prilej, conducătorul delegației române a transmis noului președinte al Braziliei, în numele președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialisto România, Nicolae Ceaușescu. felicitări, împreună cu urări de sănătate și succese în exercitarea înaltei responsabilități cu care a fost învestit, exprimînd, totodată, convingerea că bunele raporturi dintre România și Brazilia se vor dezvolta în viitor pe multiple planuri.Președintele Ernesto Geisel, mulțumind pentru felicitările primite, a rugat să fie transmise președintelui Nicolae Ceaugescu urările sale de sănătate, de noi succese în activitatea sa și a poporului român. Noul președinte și-a exprimat convingerea că relațiile de prietenie dintre popoarele brazilian și român se vor dezvolta continuu, iar legăturile dintre Brazilia și România vor înregistra în viitor un curs ascendent, îndeosebi în domeniul colaborării economice.Delegația Republicii Socialiste România a făcut o vizită la Palatul Congresului primită de președintele Braziliei. A cordială, în abordate problemele dezvoltării relațiilor bilaterale româno-braziliene p'e multiple planuri. '

Național, unde a fost senatorul Paulo Torres, Congresului Național al avut loc o convorbire cadrul căreia au fost

DESCHIDEREA CONFERINȚEI MINISTERIALE A 0. P. E. CVIENA 16 (Agerpres). — La Viena s-a deschis, ieri, conferința terială extraordinară țărilor exportatoare (O.P.E.C.). Obiectivul reuniunii îl constituie țurilor la țiței oe al tru al anului 1974. La ____cedentă, statele membre au hotărît
minis- a Organizației de petrol principal al stabilirea pre- doilea trimes- conferința ore-

înghețarea prețurilor în vigoare la data respectivă. Potrivit ultimelor declarații făcute de o parte a șefilor de delegații, unele state membre sugerează menținerea sau chiar reducerea actualelor prețuri. în timp ce altele se pronunță pentru o majorare.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — Ministrul de externe al Israelului, Abba Eban. aflat într-o vizită în Statele Unite, s-a întîlnit din nou, vineri după-amiază, cu secretarul de stat Henry Kissinger, cu care a discutat, timp de citeva ore, despre negocierile in vederea dezangajării forțelor ar- ma»e israeliene și siriene. După întrevedere, Eban a exprimat speranța că aceste negocieri vor avea loc în cursul lunii martie.TEL AVIV 16 (Agerpres). — în cadrul vizitei întreprinse în Israel, cancelarul Austriei. Bruno Kreisky. conducătorul delegației Internaționalei

DAMASC. — între forțele siriene și israeliene de pe înălțimile Golan s-a declanșat, sîmbătă dimineața, un duel de artilerie, transmite A.F.P., Citind un comunicat militar sirian. Comunicatul, precizînd că schimbul de focuri continua sîmbătă după-a- miază, arată că forțele israeliene au încercat avansate rului și pentru a să consolideze pozițiile lor in partea centrală a secto- armata siriană a ripostat contracara aceste încercări.TEL AVIV. - Schimburi de tocuri de artilerie între forțele israeliene și siriene au avut loc, sîmbătă, pentru a cincea zi consecutiv, a anunțat un purtător de cuvînt israelian. El a declarat că artileria siriană a. deschis focul asupra pozițiilor israeliene a- vansate, ceea ce a atras riposta artileriei israeliene.

agențiile de presă transmit:
Adjunctul ministrului afor 

cerilor externe al României, Cornel Pacoste, a făcut o vizită la Moscova, la invitația M.A.E. al U.R.S.S. în cadrul convorbirilor cu N.N. Rodionov, adjunct al ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice, s-a efectuat un schimb util de păreri privind relațiile româno- sovietice, precum și unele probleme internaționale actuale de interes reciproc. Convorbirile s-liu desfășurat într-o atmosferă prietenească, de stimă reciprocă și înțelegere.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:______2_______ _____  ’_____

Demografia in strategia

dezvoltării
Dialog util in pregătirea Conferinței

mondiale a populației

țifică în demografie, publicațiile și studiile ce trebuie elaborate, principiile care trebuie respectate in derularea planului mondial de acțiune etc. Punctul de vedere al delegației române a fost primit cu mult interes de participants la sesiune.„Dezbaterile din cadrul acestei sesiuni extraordinare — ne-a declarat dl. Antonio Carrillo Flores, secretarul general al Conferinței mondiale a populației — ne-au satisfăcut pe deplin. Ca atare, sint convins eă lucrările conferinței de la Bucu-

rești se vor desfășura în același spirit constructiv și de largă comprehensiune a problemelor contemporane și, in ciuda unor inerente diferente de opinii, recomandările importantului forum mondial din capitala României vot permite statelor, in spiritul exercitării suveranității lor, să-și elaboreze politica demografică și economică In concordanță deplină cu interesele, aspirațiile și năzuințele naționale".
C. ALEXANDROAIE

Comunicatul comun pri* vind vizita oficială efectuată în Libia de Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și convorbirile a- cestuia cu Abdel Salam Jalloud, primul ministru al Libiei, arată că cele două părți au constatat dezvoltarea favorabilă a relațiilor iugosla- vo-libiene și și-au afirmat hotărîrea de a extinde toate formele de colaborare dintre cele două țări. Părțile au acordat, totodată, o atenție deosebită evoluției situației din Orientul Apropiat, subliniind necesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate și a asigurării drepturilor legitime ale poporului palestinean.

Un purtător de cuvînt al 
juntei militare chiliene 8 nunțat că Jose Toha, fost ministru al afacerilor interne și al apărării in guvernul președintelui Salvador Allende, a fost găsit mort Intr-o încăpere a spitalului militar din Santiago de Chile, în care era internat. Potrivit declarației purtătorului de cuvînt, care a calificat decesul drept o sinucidere. Jose Toha a fost găsit spînzurat. Jose Toha a fost internat In spitalul respectiv în urmă cu trei săptămini, fiind adus din Insula Dawson, unde era deținut împreună cu alte personalități din guvernul Unității Populare.

Sesiunea extraordinară a comisiei populației, ale cărei lucrări s-au încheiat vineri seara la palatul Națiunilor Unite din New York, a constituit ultima etapă a pregătirilor pentru Conferința mondială a populației, care va avea loc la București intre 19—30 august. Obiectivul esențial al actualei sesiuni l-a constituit definitivarea rapoartelor principale care vor. fi supuse atenției conferinței din august,„Această reuniune internațională pregătitoare — ne-a declarat președinta comisiei populației, Mercedes Conception (Filipine) — a examinat, intr-un spirit constructiv, principalele puncte de pe agenda conferinței de Ia București, fapt care a permis identificarea unei convergențe de opinii și poziții în problemele majore ale demografiei. Desfășurarea dezbaterilor ne îndreptățește să privim cu optimism conferința de la București".La succesul dezbaterilor comisiei ■ contribuit, în măsură esențială, Însușirea de către majoritatea co- vîrșitoare a delegațiilor celor 27 de state participante a conceptului potrivit căruia problema fundamentală a omenirii este cea a dezvoltării. După cum au subliniat numeroși delegați, între care cei ai României și ai altor state, politica demografică nu este un scop în sine, ci face parte integrantă din strategia dezvoltării economice și sociale a națiunilor ți nu se poate substitui acesteia.încercările cîtorva delegații de a pune pe primul plan soluții demografice, constind în programe de reducere a natalității, in locul acelora care prevăd măsuri pentru asigurarea dezvoltării social-economice, au rămas fără ecou în sala de dezbateri, întrucît statele în curs de dezvoltare, vizate de aceste „soluții", sînt tot mai convinse de faptul că problema lor majoră nu este așa-zisa „explozie demografică". Ceea ce le preocupă este, în primul

rînd, creșterea economică, extinderea educației, aplicarea cuceririlor științei și tehnologiei moderne la dezvoltare, renovarea structurilor sociale arhaice, utilizarea rațională și completă a resurselor naturale și umane. „Acestea — spunea reprezentantul Ecuadorului — sint căile pentru soluționarea problemelor populației, pentru depășirea stadiului de subdezvoltare și înscrierea pe orbita progresului social-economic".Dezbaterile au relevat necesitatea lărgirii cooperării internaționale în aceste domenii, evidențiindu-se că „eforturile trebuie îndreptate în principal spre sprijinirea programelor de dezvoltare, spre convertirea în slujba progresului a marilor rezerve nefolosite sau investite in scopuri neproductive".tin alt punct important al dezbaterilor l-a consituit conceptul potrivit căruia politica demografică a fiecărui stat este un atribut inalienabil al suveranității sale — și, ca atare, nu poate fi concepută sau admisă nici o ingerință, întrucit ritmul de creștere a populației depinde de condițiile specifice din fiecare țară, de obiectivele urmărite în strategia dezvoltării.Acestea sînt, în esență, considerentele care au dictat ca „Proiectul planului mondial de acțiune în domeniul populației" — destinat a deveni cei mai important document al conferinței de la București — să fie conceput în conformitate strictă cu principiul respectării depline a dreptului suveran al fiecărei țări de a-și elabora și aplica propria sa politică demografică, în conformitate cu necesitățile sale, iar cooperarea internațională, foarte utilă în acest domeniu, să se exercite numai la cererea țărilor interesate.în intervențiile delegației României în cadrul sesiunii au fost prezentate propuneri concrete — care au fost incluse în documentele ce vor fi avansate conferinței de la București — vizînd cercetarea știin-

LONDRA

Purtătorul de cuvînt al 
M.H.E. al R.D. Vietnam 8 dat publicității o declarație de protest în legătură cu faptul că S.U.A. livrează forțelor armate ale administrației de la Saigon avioane militare . „F-5", mult mai moderne decît cele aflate în prezent in dotarea armatei saigoneze. în declarație se arată că este vorba de o încălcare a Acordului de la Paris privind Vietnamul, care permite înlocuirea armamentului părților numai cu arme cu caracteristici similare celor existente. Un reprezentant al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la conferința consultativă de la Paris a celor două părți sud-vietnameze a protestat, la rindul său, împotriva livrării avioanelor „F-5".

Biroul țărilor nealiniate, alcătuit din cei 17 membri desemnați de cea de-a patra conferință la nivel înalt a acestui crup de state, se va reuni, între 19 și 21 martie, In capitala algeriană, la nivelul mi- •niștrilor afacerilor externe. El va face un bilanț al activităților desfășurate de țările nealiniate, după conferința la nivel înalt de la Alger și va studia modul de punere în aplicare a rezoluțiilor adoptate atunci de șefii de stat sau de guvern participant!. De asemenea, apropiata reuniune va discuta o serie de probleme privind organizarea mișcării țărilor nealiniate.

Un „prim prag"Noul guvern laburist, condus de Harold Wilson, a izbutit să treacă „primul prag", odată cu Începerea dezbaterilor din Camera Comunelor pe marginea programului său, a- nunțat fn mesajul de marți al reginei Elisabeta. Previziunile celor care afirmau că noul cabinet va cădea „în mai puțin de 24 de ore" nu s-au adeverit. în momentul de față se consideră cu o cvasicertitu- dine că, în final, programul guvernamental va obține aprobarea parlamentului.Știindu-se In minoritate în Camera Comunelor, cabinetul Wilson a căutat ca, înainte de a se prezenta în fața parlamentului, să-și consolideze pozițiile pe plan social general. încheierea grevei naționale a minerilor — prin satisfacerea în mare parte a revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă — este considerată ca o primă măsură în acest sens. Ca urmare, sindicatele și-au anunțat sprijinul față de noul guvern. O altă măsură salutată de peste șapte milioane de persoane a fost „înghețarea" chiriilor, într-un moment cînd, potrivit vechii legislații, chiriile urmau să fie din nou majorate. Pe de altă parte, cabinetul a venit și în întîmpinarea patronatului de a tămîna de lucru hotărîrea fostului tor, care redusese dustrie și comerț săptămină — ceea tării pierderi de circa două miliarde lire sterline.în încercarea, de a anihila criticile opoziției, guvernul Wilson a folosit — după cum scrie ziarul „GUARDIAN" — „un ton conci-

cererii se trece la săp- normală, anulînd guvern conserva- activitatea in inia trei zile pe ce a provocat

a fost depășitliant" și a căutat pe cit posibil să evite „punctele controversate", în acest context, „FINANCIAL TIMES" subliniază că programul prezentat în Camera Comunelor este „suficient de vag, incit să spună totul sau nimic" în ceea ce privește intențiile de viitor. Ziarul „DAILY MIRROR" apreciază Ia rindul său că „ambiguitatea" programului s-ar datora și altor cauze, nu numai intenției guvernului de a contracara criticile opoziției. Ar fi vorba, după cum arată ziarul, de faptul că premierul „a încercat să satisfacă toate curentele din partidul său".Desigur, încercarea de a obține girul parlamentului asupra programului nu poate fi considerată integral reușită. Principalul partid de opoziție, conservator, a hotărît să iiftroducă un amendament și să voteze împotrivă. Nu este incă sigur dacă liberalii vor proceda la fel. De asemenea, se apreciază că dificultăți mai serioase sint de așteptat Ia prezentarea bugetului, la 26 martie, cînd vor fi detaliate unele priorități, deocamdată doar abia schițate în „mesajul tronului" și cind partidele de opoziție vor fi puse in fața unor hotăriri concrete. „Abia atunci va 'începe adevărata bătălie" — sublinia comentatorul postului de radio B.B.C.Laburiștii par a nu exclude posibilitatea unei situații excepționale. De aceea, după cum se anunță, guvernul ar fi adoptat măsuri de urgență în vederea pregătirilor pentru eventualitatea unor noi alegeri înainte de termen.

Ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, Valery Giscard d’Estaing, a subliniat că, în prezent, consecințele crizei e- nergetice încep să se mai mult simțite, in în ce privește nivelul și balanța comerțului exterior. Ministrul francez a arătat că jumătate din creșterea prețurilor în cursul lunii ianuarie este datorată exclusiv scumpirii produselor petroliere. După părerea Iui Giscard d’Estaing, spirala prețurilor interne și deficitul comerțului exterior reprezintă, de fapt, o scădere a „puterii de cumpărare a Franței" de ordinul a 2 miliarde de franci.

facă tot special prețurilor

Guvernul malayezian • luat hotărîrea de a revizui acordul cu companiile petroliere străine, pentru asigurarea unui control sporit al statului asupra bogățiilor tării. Hotărîrea adoptată la Kuala Lumpur prevede. în principal, trecerea pe o perioadă de pachetului de treprinderilor acțiuni în naționale. zece ani a mîinile în-
Potrivit 

definitive, registrați după accidentul suferit de un avion „Caravelle" al companiei daneze „Sterling Airways", la aterizarea pe aeroportul Mehrabad din Teheran, este de 15. Restul pasagerilor și membrii echipajului au scăpat cu viață, o parte dintre ei fiind spitalizați.

datelornumărul morților în-

pentru salvarea Sahelului

Nlcolae PLOPEANU
J

BAMAKO 16 (Agerpres). — Șeful statului Mali, colonelul Moussa Traore, a inaugurat, la Bamako, cea de-a doua reuniune a Comitetului permanent interstatal de luptă împotriva secetei din regiunea Sahelului, din care fac parte Volta Superioară, Mauritania, Niger, Senegal. Ciad. Gambia și Mali.în alocuțiunea rostită cu acest prilej, Moussa Traore s-a pronunțat pentru o strinsă cooperare între țările Sahelultii în vederea combaterii secetei din regiune și a lansat un nou apel de solidaritate internațională în legătură cu această problemă. „înaintarea deșertului saharian și a secetei — a spus el — pot fi învinse. Știința și tehno-

oficiale

ne furnizează în prezent mij-logia i " ' ' :___________. ...”toacele necesare. Trebuie să dovedim concret că sintem hotărîți să învingem împreună aceste obstacole, în așa fel incit Sahelul să fie salvat". Totodată, șeful statului ma- lian a arătat că încercarea prin care trec țările din sudul Saharei a ridicat, in termeni dramatici, problema mai generală a dezvoltării acestei regiuni.La reuniunea de la Bamako participă, pe lingă reprezentanții celor șapte țări membre ale comitetului, delegați din partea unor țări care au acordat ajutoare, precum și din partea unor organizații internaționale și a unor organisme regionale și subregionale.

• „TARA FESTIVALU
RILOR" ar fi o denumire potrivită pentru Belgia. Un volum recent publicat, cu prilejul proclamării anului 1974 ca an al folclorului belgian, înșiruie pe parcursul a 706 pagini nu mai puțin de 219 manifestări folclorice anuale, făcind totodată și un inventar al celor 59 de muzee etnografice și de artă populară din această țară. Sărbătorile populare datează din epoci foarte diferite, unele încă de pe vremea romanilor, altele din perioada napoleoniană sau chiar de dată mai recentă. Extrem de atractiv este „festivalul piticilor", desfășurat la sfirșitul lunii iunie, la Oostduinkerke. „Marșuri militare", în amintirea unităților de miliție locale, înființate in sec. 17 pentru stîrpirea bandelor de hoți și tilhari din acea vreme, și întrunirile anuale ale... mușchetarilor și arcașilor de la Louvain și din provincia Liege atrag, de o asemenea, un mare public.

• „HOBBY" la nivel înalt. Mulți dintre oamenii politici occidentali au cite un „hobby", cite o mică pasiune personală, pe care și-o satisfac în timpul liber — cînd îl au. Așa, de pildă, premierul Suediei. Olof Palme, joacă tenis de masă. pe cancelarul Willy Brandt îl atrage pescuitul și vinătoarea, premierul maltez Dom Mintoff preferă echitația, fostului prim-ministru Edward Heath îi place să dirijeze coruri și să practice yahtingul. Cu micile riscuri inerente : răsturnarea ambarcațiunii cu pînze (Edward Heath este întotdeauna. însoțit de un înotător de statură atletică), o entorsă a gleznei său o trintă de pe cal — ceea ce i s-a întîmplat zilele trecute lui Dom Mintoff, în timpul unei partide de călărie. (După un tratament sumar la spital și un repaus de cîteva zile acasă, premierul și-a reluat activitatea normală).
• SE CAUTĂ O „ETI

CHETĂ" PENTRU UN 
MONSTRU MARIN. Pe plaja din Laredo, localitate spaniolă din apropiere de Santander, marea a aruncat în urmă cu două săptămini un „monstru" cu o lungime de 6 metri și o greutate de 800 de kg. Asemănător cu un crocodil gigant, „monstrul" dă ' multă bătaie de cap ihtiologilor, care nu au reușit pină în prezent să-1 încadreze în vreuna din categoriile cunoscute de animale mariție.

• OAMENII DE ȘTI
INȚĂ IN LUME. Almanahul statistic al UNESCO, apărut de curînd la Paris, menționează că în țările din Europa, și America de Nord există 100 pină la 300 de oameni de știință și ingineri la 10 000 locuitori. Acest potențial uman de înaltă calificare este de 25 de ori mai mare decît cel existent in țările in curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină. Datele furnizate de UNESCO pun totodată în evidență efortul tinerelor state de a-și forma cadre proprii de specialiști pentru grăbirea procesului de lichidare a subdezvoltării.

• CEL MAI VECHI 
CRANIU DE PE CONTI
NENTUL AMERICAN. Un craniu de om, apreciat de arheologi ca avînd o vechime de peste 16 000 de ani — cea mai veche mărturie a prezenței omului pe continentul american — a fost descoperit de un scafandru amator la 12 metri adin- cime, într-un curs de apă al unui sistem subteran de canale in apropierea orașului Sarasota (S.U.A.).

• „FASOLE MINU
NATĂ". Comitetul peruan pentru controlul energiei atomice a publicat o lucrare consacrată creșterii conținutului in albumină al fasolei ca urmare a iradierii cu cobalt-60. Lucrarea reprezintă o sinteză a cercetărilor făcute de un grup de savanți peruani, în frunte cu profesorul Julio Lugo Coja. Experiențele au dus Ia concluzia că există posibilitatea de a fi cultivată o „fasole minunată" ' la un anumit grad de radiere, procentul de albumină în fasole crește cu 105—148 la sută. Sint primele cercetări de acest fel în Peru și rezultatele obținute vor avea însemnătate practică, deoarece fasolea este un aliment de bază în această țară.

• PETROLUL - MEDI
CAMENT. In R- s- s- Azer* baidjană se află un zăcămînt petrolier unic în lume. „Aurul negru" extras aici, denumit naftalan, are proprietăți terapeutice deosebite. De cițiva ani, aici funcționează un sanatoriu pentru tratamentul reumatismului, bolilor sistemului osos și ale pielii. în ultimul timp, pentru a veni în ajutorul celor suferinzi, fabrica de medicamente din Baku a început să producă un unguent pe bază de naftalan, deosebit de solicitat atît în U.R.S.S., cit și în numeroase alte țări ale lumii.
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