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Timpul de lucru este excelent în întreaga țară ■

Pentru marele obiectiv ANUL UNEI RECOLTE RECORD Imagine din noua Întreprindere de tricotaje șl perdele din Pașcani Foto : S. Cristian
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S-a încheiat semănatul

Intensificată îndeosebi în cooperativele agricole din Socodor, Zerind, Șicula, Șimand, Vărșand, Vinga, Mănăștur, Felnac, Zimandul Nou.
Constantin SIMION

primelor culturiPrin folosirea rațională și la întreaga capacitate a tractoarelor și a celorlalte utilaje, în județul Arad a fost încheiat semănatul culturilor de mazăre boabe, ovăz, muștar, ră- dăcinoase, ceapă și borceag pe întreaga suprafață planificată. Acum se lucrează intens la insămințarea sfeclei de zahăr, sfeclei furajere și a inului. în total au fost însămîn- țate peste 20 600 hectare, din care 4 200 hectare in întreprinderile a- gricole de stat. Cooperativele a- gricole din Sînmartin, „Ogorul"- Pecica au încheiat semănatul sfeclei de zahăr pe 150 și, respectiv, 60 hectare, iar în cooperativele din Dorobanți și Mișca, această lucrare este pe terminate. Pină la aceeași dată a fost pregătită prin discuiri și grăpat întreaga suprafață planificată pentru semănatul sfeclei de zahăr și florii-soarelui, iar acum se pregătește terenul pentru porumb. Rezultate bune la aceste lucrări înregistrează unitățile din cadrul consiliilor intercooperatiste Aradu- Nou, Sintana, Curtici, Mișca și Neudorf.Paralel cu lucrările amintite, specialiștii din unitățile agricole, țăranii cooperatori și mecanizatorii acordă în continuare multă atenție acțiunilor de fertilizare. Planul de fertilizare cu îngrășăminte naturale — 7 000 hectare — a fost realizat in proporție de sută la sută. Acțiunea continuă pentru a se mai aplica îngrășăminte naturale pe încă 3 000 de hectare. Cu îngrășăminte chimice au fost fertilizate peste 135 000 hectare, din care 7 000 hectare cu grîu. Există posibilități ca, In citeva zile, să fie aplicate suplimentar îngrășăminte pe întreaga suprafață de 79 000 hectare cultivată cu grîu. Este însă necesar ca această acțiune să fie

BOTOȘANI
Pe primul plan — 

plantele tehniceLucrătorii de pe ogoarele județului Botoșani depun, in aceste zile, eforturi pentru a imprima campaniei agricole un ritm cit mai rapid. Cum e ' " bită se pentru lucrare pra’față asemenea, au fost însămințate 5 365 hectare, din care 3 000 ha plante i culturi fura-
și firesc, o atenție deose- acordă pregătirii terenului culturile din prima etapă, ce s-a executat pe o su- de peste 30 000 hectare. Demedicinale, 1900 ha jere.Se muncește intens și în legumicultura. Paralel cu ____ /___„1 L.răsadnițe — lucrare ce s-a realizat pe 31 330 mp — au început insă- mînțările și in grădini, cele mai mari suprafețe realizindu-se la cooperativele agricole din Nicșeni și Botoșani.O atenție deosebită se acordă plantelor tehnice. „Vom cultiva 125 hectare cu sfeclă de zahăr —

semănatul în

BORZEȘTI

spunea Petru Alupoaie, președintele cooperativei agricole Durnești. De pe 100 de hectare ne-am propus să obținem, în medie, 40 tone la hectar. Această suprafață a fost fertilizată din abundență cu îngrășăminte naturale și chimice. Vom interveni Ia timp și bine cu celelalte lucrări, pentru a obține recolta prevăzută".La Văculești,Bostan, secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei, ne-a vorbit de angajamentul ferm al țăranilor cooperatori de aici de a obține producții mari. Lucrările din această campanie a- gricolă sînt avansate : pregătitul terenului pentru însămînțările din prima urgență, grăpatul ogoarelor, fertilizarea culturilor. Asemenea preocupări pentru a face din anul 1974 anul producțiilor record există in toate satele județului Botoșani.

tov. Gheorghe

Tiberîu BRAESCU

VRANCEA

Optimismul din birou...„în județul Vrancea, toate pregătirile pentru campania agricolă de primăvară au fost încheiate — ne declara tov. Nicolae Balosin, directorul general al direcției agricole. Aceasta face posibil ca, lu-
IO vVS& v V

Pregătirea terenului pe hotarele județului Ilfov

crindu-se cu toate forțele, atit pregătirea terenului, cit și semănatul propriu-zis al culturilor din prima epocă — în total 21 350 ha — să se încheie în numai 5 zile". Dincolo de aceste aprecieri optimiste să vedem care este situația în unitățile agricole. în majoritatea cooperativelor agricole nu s-a trecut cu toate forțele la executarea lucrărilor agricole din cîmp. De aici și pericolul ca, în loc de 5 zile, semănatul culturilor din prima epocă să se prelungească cu mult peste timoul optim, lucru confirmat de stadiul executării acestor lucrări pînă la 18 martie. Pină la această dată, deși lucrările au început cu peste două săptămîni in urmă, cooperativele agricole au însămințat doar 23,3 Ia sută din suprafața destinată culturilor din epoca întîi și au pregătit terenul numai pe 67,2 la sută din suprafața prevăzută.Timpul înaihtat reclamă grăbirea lucrărilor de pregătire a terenului. Or, în ziua de 16 martie, bunăoară, cooperativele agricole Nănești, Măi- cănești și Rimniceni nu au scos nici un tractor în cimp la pregătirea terenului și însămînțări. Nu se putea lucra ? Dimpotrivă. O ploaie mică, căzută cu o zi înainte, făcuse ca bulgării să se înmoaie, puțind fi mai ușor sfărîmați cu discurile. „Avem încă timp suficient — este de părere Gheorghe Preda^ ingine- rul-șef al cooperativei agricole Măi- cănești. Cu'utilajele de care dispunem terminăm toate lucrările in citeva zile". Tot în acest fel a încercat să se justifice inginerul de ce nu a început semănatul sfeclei de zahăr, deși temperatura din sol a depășit de mult plafonul optim. .Similar stau lucrurile și în alte cooperative din județ, ceea ce dovedește că nu peste tot s-a înțeles că pentru executarea în bune condiții a tuturor lucrărilor este nevoie să fie mobilizată întreaga forță mecanică și manuală de care dispun unitățile agricole.
Aurel PAPADIUC

colectivelor economice, 
îndeplinirea integrală

a planului
Tn continuarea anchetei „Scînteii" privind realizarea pla

nului pe primul trimestru al anului publicăm azi noi relatări — 
și anume, de la întreprinderea „23 August" din București și 
întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești. Numitorul comun 
al eforturilor: prin fructificarea tuturor rezervelor, a capa
cității colectivelor, la scadență, fără restanță I

(Concluziile anchetei noastre, în pa
gina a lll-a)

ARAD (Corespondentul „Scînteii", Constantin Simion): Acor- dind maximă însemnătate acțiunii de folosire rațională a ehergiei și combustibilului, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile economice ale municipiului Arad au reușit ca, în primele două luni ale acestui an, să realizeze o economie de 18 437 Gigacalorii, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul obținut este și mai semnificativ dacă ținem seama că acesta s-a Înregistrat în condițiile în care numărul consumatorilor a sporit, fiind, printre altele, racordate la rețeaua de termoficare noua fabrică de feronerie, fabrica de P.A.L., noile extinderi de capacități de producție de la întreprinderile de vagoane și de strunguri, blocurile de locuințe de pe Calea Aurel Vlaicu. De reținut este și faptul că toți consumatorii de energie termică, alimentați de centrala electrică de termoficare Arad, s-au încadrat în cotele de energie repartizate.
IN ZIARUL DE AZI ■
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AI i m e ntația
și sănătatea
Un paradox al lumii contemporane: 

subnutriția și supraalimentația

Un important obiectiv 
în construcțiePe platforma petrochimică de la Borzești au început lucrările de construcție a unei noi instalații de sodă caustică electrolitică. Prin realizarea acestui obiectiv se va obține dublarea producției de materie primă pentru fabricarea, in cadrul combinatului de pe Valea Trotușului, a produselor clorosodice.Instalația va fi complet automatizată, ceea ce va

permite chimiștilor de aici să realizeze o productivitate înaltă și în consecință să recupereze cheltuielile de investiții intr-un termen scurt.Pentru a asigura aprovizionarea cu materie primă a noului obiectiv va fi mărită, și capacitatea de transport a saleductu- lui care leagă combinatul petrochimic cu salinele de la Tirgu-Ocna. (Agerpres)

alte 2 000
Nu pentru că a fost de curînd 8 Martie mi-am a- 

mtntit de Ana Borsos, moașa comunală din Brincove- 
nești, județul Mureș. Adevăratul motiv e altul: ci- 
neva mi-a adus vestea că „baba-neni" („tanti moașă", 
cum ii spune toată lumea de prin părțile acelea), care 
va împlini in curind 55 de ani, se pregătește să iasă 
la pensie, după ce a slujit cu cinste, timp de peste 
două decenii, o autentică „meserie a omeniei". Iar 
cu acest prilej o va sărbători întreaga comună.

Socotind că, prin grija ei, s-au născut cam 100 de 
copii pe an, se poate afirma, fără teama de a greși,

t , . . _______

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Ana Borsos a vegheat la venirea pe lume o pestecă Ana Borsos a vegheat la venirea pe lume a peste 2 000 de copii. Adică populația unei comune mijlocii.
— Care e cea mai mare satisfacție pe care ați in- 

cercat-o in anii de cînd profesați 7 am intrebat-o.
— Nu e vorba de o singură satisfacție — îmi răs

punde, mijindu-și ochii a zimbet — căci fiecare copil 
adus pe lume e un prilej de mulțumire. Dar mai sint 
și unele satisfacții, să le spunem așa, speciale. Nici 
nu vă dați seama cum ți se umple inima de bucurie 
cind intilnești, pe ulițele satului, vara in vacanță, pe 
cite un copil care s-a născut sub ochii tăi și sub în
grijirile tale și care acum e coșcogeamite flăcăul sau 
o fată de toată frumusețea, elevi sau studenți la cine 
știe ce,, școală înaltă. Pe Keresztszegi Tibor l-am in- 
tilnAt chiar in vara aceasta: învață la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Tirgu-Mureș și mi-a spus că 
după ce termină institutul vrea să se întoarcă in sat.

...Ingăduiți-mi să folosesc acest colț de pagină ca 
să trimit și eu un ’ ' ’ " '
turi de cele 2 000 
Borsos. Un buchet 
întreruptul miracol 
tuturor femeilor.

buchet de flori primăvăratice, ală- 
flori crescute, pe adresa Anei 
ziua ei și pentru veșnicul, ne- 
vieții de care se leagă numele

de 
de 
al

Victor BIRLADEANU

— Un singur Îmi este clar : să mă duc la pe care am partizat !Cuvintele îi Iui Paul Suditu, solvent al Universității din București, repartizat ca profesor de limbă română la școala generală Stînca, comuna -George Enescu, din județul Botoșani. Situația lui, după cum singur recunoaște, este foarte încurcată — datorită neprezentării la post, va fi obligat să plătească suma de 8 000 de lei drept penalitate pentru nerespectarea contractului încheiat la intrarea în facultate. Contestația i-a fost respinsă de către comisia constituită la Ministerul Muncii.Desigur, nu-i ușor să--ți începi cariera de dascăl într-un sat situat tocmai la capăt de țară. Se pare însă că nu atît dificultățile vieții rurale au influențat decizia lui P.S. — deși au tras și ele

lucru că n-am postul fost re-aparțin ab-
în cumpănă — cit o anumită optică personală asupra practicării profesiunii pentru care s-a pregătit. Astfel, în legătură cu faptul că, la fața locului, i s-a

I-am privit mai atent: arătau acum ca nișt'e țărani sadea !Care va să zică, integrarea unor colegi mai virstnici în viața satului, faptul că și-au
— Și-a găsit aici, în București, un serviciu, ca pedagog la o școală profesională, ceva provizoriu. Oare de asta a făcut facultatea, ca să se pripășească

PE URMELE UNOR ABSENTE
ÎN CATALOGUL PROMOȚIEI 73 (I)

arătat deschis că acolo e nevoie de oameni de nădejde, cărora să le poată fi încredințate munci de răspundere, și nu din aceia care pîndesc mereu un prilej de a pleca din județ, îmi spune :— Mi-au fost prezentați cîțiva profesori care își desfășurau de multă vreme activitatea în comunele boto- șănene. „Cînd au venit la noi, cu ani în urmă, erau niște „nehotărîți“ de București, ca dumneata" — mi s-a spus.

găsit acolo rostul existenței, identificarea lor cu destinul oamenilor printre care trăiesc nu i-au produs interlocutorului meu decit o unică reacție, inhiban- tă, i-au declanșat neliniștitorul gind că ar putea să îmbrățișeze și el o soartă asemănătoare, pe care o respinge aprioric, ca pe o viziune degradantă. In mintea lui de „tînăr civilizat", vinturat pe bulevardele Capitalei, nu încape un asemenea gînd. Stau de vorbă cu mama absolventului.

pe undeva, prin cine știe ce slujbă 7 Eu cred că o să meargă la postul lui, va trebui să meargă acolo, să-și facă meseria pentru care a învățat atî- ția ani.Cită diferență între gîndirea plină de bun simț a mamei și mentalitatea sofisticată a fiului ! Există, din fericire, în acest conflict — care e departe de a fi un „conflict al generațiilor" -r- promițătoare semne ale unei decizii finale constructive. Familia Suditu

Exploatarea miniera Lupenl, al cârei colectiv realizeazâ, zi de zi, importante depășiri 
ale planului și angajamentelor în primul trimestru

A

poate exercita o influență pozitivă asupra hotăririi pe care urmează s-o ia Paul — și cred că este datoare s-o facă.Dar nu întotdeauna se intimplă așa. Alte familii impresionează prin „unitatea" de vederi. De pildă, în cazul Ortansei Dumltriu, ar fi foarte greu de apreciat dacă tatăl o influențează pe fiică sau viceversa. Posesoare a unei diplome de conductor-arhitect, ’ repartizată la Slatina, proaspăta absolventă a reușit să construiască în citeva luni un spectaculos sofism de tipul cercului vicios : se prezintă la post... ca să ceară negație („Am avut motivele mele" — precizează ea, dar motivele cu pricina n-au fost socotite convingătoare nici de
Gheorqhe 
SAS ARMAN

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

y

Cu toate că Terra poate oferi suficientă hrană, iar progresele realizate în știința alimentației ne pun la dispoziție noi resurse — și azi se cunosc mai bine trebuințele nutritive ale organismului în funcție de starea fiziologică, de profesie, de condițiile de mediu — totuși alimentația și sănătatea omului nu au beneficiat decît parțial de aceste posibilități. Așa se intimplă că circa 20 la sută din populația globului nu-și poate satisface senzația do foame și este expusă subnutriției, în timp ce in anumite țări multi oameni sint tot mai amenințați de efectele abuzului de hrană și ale dezechilibrului alimentar.în țările tropicale și subtropicale, disponibilul de alimente este redus cantitativ și mai ales calitativ. Cu toate că aceste țări posedă aproape trei sferturi din numărul de vite existent in lume, din cauza lipsei de pășuni și furaje și a deplasărilor pentru găsirea acestora, nu se realizează decit 1/5 din producția (pe plan mondial) de lapte și numai 1/3 din cea de carne. Consumul de țproteine animale (cu mare valoare biologică) este de 5 ori mai redus în aceste zone decît în țările din zonele temperate. Insuficiența de hrană și mai ales de proteine (cantitativ și calitativ) se repercutează cu prioritate asupra sănătății copiilor. în 77 de anchete efectuate sub auspiciile O.M.S., între anii 1963 — 1973, în 46 de colectivități foarte îndepărtate unele de altele (America Latină, Africa, Asia), s-a constatat că subnutriția a afectat pînă la 80,2 la sută din copii, formele grave (în care greutatea corpului este sub 60 la sută din greutatea minimă normală) reprezentînd pînă la 20 la sută. Studiile asupra relației dintre a- limentație și rezistența la infecții au demonstrat că aceasta este amplu influențată de starea de nutriție. Subnutriția, scăzînd capacitatea de apărare a organismului, permite instalarea mai frecventă și în forme grave a unor boli ca rujeola, tușea convulsivă, varicela ș.a. sau a celor digestive cu complicațiile lor ;

așa se explică de ce subnutriția est» cauza directă sau indirectă a 50—55 la sută din totalul deceselor printre copiii sub 5 ani.Rolul alimentației în apariția a- cestei catastrofe a fost dovedit prin cercetări în care s-a comparat e- fectul măsurilor sanitaro-antiepide- mice și medicale cu acela al acoperirii nevoii de calorii și de proteine. Administrarea unui supliment de lapte praf a redus incidența Infecțiilor și a tulburărilor gastrice, inclusiv mortalitatea, în mai mare măsură decît înseși acțiunile medicale. S-a constatat că lipsa produselor de origine animală duce nu numai la carențe de proteine cu mare valoare nutritivă, ci și de vitamine — cum este vitamina B12 — și a fierului, fapt care determină apariția a- nemiilor nutriționale. Prezența a- cestor anemii a fost întîlnită la 20— 80 la sută din persoanele studiate, prevalența fiind maximă la copii și la femei gestante. Este cunoscut că produsele alimentare de origine a- nimală reprezintă unica sursă de vitamină A activă ; insuficiența sau lipsa lor provoacă o boală specifică — xeroftalmia, care conform anchetelor efectuate sub egida O.M.S., a- fectează pînă la 10 la sută din copiii subnutriți, fiind urmată de cecitate (orbire) în 50—60 la sută din cazuri.în țările industrializate și cu economie încetat formă, tîlnesc noză (Bi, Bi, C), datorate proporției de alimente rafinate (produse din zahăr, de derivate de cereale) și de conserve sterilizate. în Japonia, prin suplimentarea orezului decorticat cu vitamină Bi, morbiditatea prin beri-beri a scăzut considerabil, iar mortalitatea cauzată de acest flagel a fost de 30 de ori mal

avansată, bolile carentiale au de a mai apărea sub această Cu toate acestea, și aci se în- frecvent stări de hipovltami- creșteril

Prof. dr. docent 
Iancu GONȚEA

(Continuare in pag. a IV-a)

LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU DIN SLATINA

SUB TENSIUNE; INSTALAȚIILE
ULTIMEI HALE DE ELECTROLIZĂSLATINA (Corespondentul „Scin- teii", Emilian Rouă). — Eveniment deosebit pe platforma industrială a aluminiului din Slatina : o nouă hală de electroliză, cea de-a VIII-a și ultima din etapele de dezvoltare a întreprinderii de aluminiu a fost pusă sub tensiune. La marele eveniment l-am întîlniț_ printre alții și pe Iancu, care din la „demararea" maistrul Petrică 1965 a participat tuturor halelor de electroliză din cadrul întreprinderii. Alături de el îi tem pe muncitorii Constantin Șerban, Dumitru Triță, Radu Matei, pe șeful de echipă Constantin Răduță de la T.M.U.C.B., pe maistrul Dumitru Constantin și ing. Ștefan Dănică, de la T.I.A.B., pe ceilalți constructori care au

recunoaș- Iosif Iacob,

f

reușit ca, în mai puțin de un an, să ridice la Slatina 3 noi hale de electroliză, adică să mărească producția de aluminiu românesc cu 75 000 tone.— Este un ritm de dezvoltare cu adevărat impresionant — apreciază ing. Ion Buda, directorul general al Centralei industriale pentru metale neferoase și rare Slatina. în 1965 a fost pusă în funcțiune prima hală, cu o capacitate de 25 000 tone aluminiu pe an ; acum, întreprinderea slătineană, odată cu darea în exploatare a celei de-a VIII-a hale, va produce zeci de mii de tone aluminiu anual. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că în noile hale de electroliză gradul de modernizare și automatizare a crescut mult, productivita-

fiind cu 25 la sută mai în cele vechi (haleletea muncii mare decît I—IV).De notat rea" celei de-a VIII-a hale au fost date în exploatare o nouă capacitate la turnătorie, o nouă secție pentru mai buna gospodărire a utilităților, precum și un nou compresor cu o capacitate de 100 mc aer pe oră....Și o informație de „ultimă oră" : aflate sub tensiune, rînd pe rînd, cuvele de electroliză din ■ noua hală trec cu succes probele tehnologice. Aluminiștii din Slatina sînt hotărîți să muncească fără preget pentru îndeplinirea riguroasă a planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.

că odată cu „demara-

v-
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Răspunsurile comuniștilor Ia chemarea conferinței cadrelor din agricultură

INIȚIA TIVE IN MUNCA POLITICĂ 
PENTRU PRODUCȚII SUPERIOARE

mic, norocul
mare

Nesupravegheat de 
Vasilică Pirjoleanu, 
de numai 8 ani, din 
(Bacău), s-a dus să prindă peș
te in canalul care alimentează 
hidrocentrala din localitate. La 
un moment dat, a alunecat pe 
placa umedă de beton și a că
zut in apa adîncă de peste 
6 metri. Din fericire, tocmai a- 
tunci treceau pe podul de tron
soane pilcuri de oameni ve
nind de la gară. Văzindu-l pe 
copil gata să se înece, din mij
locul lor a țișnit un tinăr, s-a 
aruncat in apă, l-a scos cu greu 
la mal și tot el l-a dus repede 
in prima casă, i-a făcut respi
rație artificială, o frectie și un 
ceai cald. Abia mai tirziu, tre
cătorii s-au dumirit că din mij
locul lor lipsea inginerul Ci- 
prian Bostan. Lui ii datorează 
Vasilică viața, iar părinții săi 
— mulțumiri. Au și de ce.

nimeni, 
în virstă 

Racova

Din același
aluat caAbia „intrați !n pîine", distribuitori la întreprinderea de panificație „Titan" din Capitală, Florea Costache și loan Ionescu s-au pornit să-și auto- distribuie o „felie" cit mai mare. Cu acte fictive, ei au distribuit, pe cont propriu, produse de panificație în valoare de 20 864 lei și, respectiv, de 35 584 lei. Cei doi au fost ajutați și de responsabila centrului de pîine din cadrul complexului „Miniș". La rlndul ei, in- . stanța îi va' „ajuta" pe toți trei să-și primească „felia" de deapsă ce li se cuvine. Doar vorba de același... aluat. pe-

e

La Hărman, ca și în celelalte cooperative agricole de producție din județul Brașov, lucrătorii ogoarelor răspund prin fapte chemării Conferinței pe tară a cadrelor de conducere din agricultură de a se acționa cu toate forțele pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor înscrise în planul pe acest an, prin obținerea unor recolte superioare, record.— Imediat după încheierea lucrărilor conferinței, ne spune tov. Petre Duck, secretarul comitetului comunal de partid, am trecut la popularizarea documentelor adoptate, ac- ționînd prin toate mijloacele muncii politice de masă. Cele două cuvîntărl ale secretarului general al partidului, împreună cu chemarea conferinței au fost prezentate într-o adunare populară și la adunarea generală a cooperatorilor. în toate cercurile învăță- mintului de partid, la cursurile invă- țămintului agrozootehnic și la universitatea populară a început studierea, pe capitole, a acestor iniportan- te documente de partid. Gazeta cetățenească a comunei a publicat o ediție specială, iar in cîteva locuri mai frecventate din comună, pe afi- șiere anume amenajate, s-au expus ziarele care au relatat pe larg lucrările conferinței. în două emisiuni de Ia stafia de radioficare s-au citit extrase din documentele conferinței, au fost expuse sarcinile ce revin comunei noastre în lumina lor.Această acțiune operativă a avut ca urmare firească concretizarea unul răspuns clar și realist al cooperatorilor care s-au angajat să depășească rezultatele dobîndite pînă acum și să obțină recolte mai mari la culturile de bază. De cîteva zile, a- tenția întregii comune este reținută de panouri pe care citim : „Dind glas hotărÎTilor conferinței cadrelor din agricultură, cooperatorii din comuna Hărman se angajează să realizeze, peste prevederile planului, 100 kg de grîu, 1 000 kg sfeclă de zahăr, 1 000 kg de cartofi, 1000 kg de legume, Ia fiecare hectar, și să spo

rească cu 130 capete de bovine efectivul de animale".După cum am fost informați, o- biectivele angajamentului au fost detaliate pe ferme și echipe. Ele au fost popularizate concret la stația de radioficare prin explicații date de președintele cooperativei, inginerul- șef și secretarul comitetului comunal de partid și se mențin în atenție prin diverse forme ale agitației vizuale și prin agitatori, care explică, de la om lă om, importanța lor pentru prestigiul cooperativei, pentru creșterea veniturilor cooperatorilor.Dar .ceea ce reține în mod deosebit atenția este că de îndată ce a- ceste obiective mobilizatoare au fost

zați in șir, oamenii săpau canale pentru scurgerea apelor. „Am înțeles din chemarea conferinței, ne spun agitatorii Constantin Constandeș și Teodor Nan, că fiecare palmă de pămînt trebuie folosită în modul cel mai eficient. Iată de ce, la îndemnul organizației de partid, am mers din casă în casă, împreună cu deputății și membrii consiliului comunal al F.U.S.. și am arătat oamenilor importanta acestor lucrări". Munca a- ceasta, de la om la om. pentru dezvoltarea conștiinței țăranilor cooperatori, pentru cultivarea responsabilității lor față de bunul mers al producției agricole a dat rezultate : pînă în ultimele zile s-au curățat ori să-
VIAȚA DE PARTIDstabilite, s-a trecut la o muncă bine organizată pentru Îndeplinirea lor. Ne-am oprit, mai lntîi, în satul Podul Olt, unde se pregăteau pentru insămințări 20 ha cu ovăz și bor- ceag. Cu cîteva zile înainte, la definitivarea planului lucrărilor de primăvară, comuniștii au discutat aici cu toți cooperatorii. Pornind de la chemarea conferinței, s-a stabilit drept cuvînt de ordine : toți cooperatorii să iasă pe ogoare, lucrările să fie de cea mai bună calitate, munca la arat și însămînțări să constituie o expresie a conștiinței noi. socialiste, a atitudinii înaintate fată de muncă în cooperativă. Numai în ziua in care am pregătit rîndurile de față lucrau Ia transportul și împrăștiatul îngrășămintelor, la însă- mînțat, sortat de butași etc. aproape 150 de cooperatori. Destul de mul ți, dacă avem în vedere că majoritatea lucrărilor sînt mecanizate, destul de puțini dacă ținem seama de forțele cooperativei, de iminenta trecere la o muncă foarte intensă pe ogoarele ei.O intensă muncă se desfășura șl pe terenurile supuse inundației. Așe-

pat peste 5 000 ml de canale, «-a trecut la construirea unui dig de 800 ml, din care s-au și executat 200 ml, s-au curățat și fertilizat 150 ha teren de pădure. Totodată, circa 80 de femei ies zilnic la sortatul butașilor de sfeclă pentru sămînță, asigurînd — pe măsură ce timpul va permite — plantarea lor operativă.La comitetul comunal de partid am notat și cîteva obiective de perspectivă, expresie a unor preocupări mai aprofundate pentru organizarea bunului mers al cooperativei. După conferință s-au constituit trei colective care vor veghea la readucerea în circuitul agricol a tuturor pămînturilor abandonate, folosirea la capacitatea maximă a mașinilor și tractoarelor, atragerea la lucrările agricole a întregii forțe de muncă neocupate. Unul dintre aceste colective a depistat și redat agriculturii, pînă în prezent, 6 ha de teren (drumuri, arii de paie, platforme etc.). Deci, șase hectare de recoltă suplimentară. Aflăm, de asemenea, că un alt colectiv a stat de vorbă cu 87 de cooperatori, în bună parte fe

mei, care, avînd soții salariat! la diferite întreprinderi, nu mai participau la muncă. Pentru copiii mici ai cooperatoarelor care și-au reînceput activitatea li s-au asigurat locuri la creșă sau grădiniță.Desigur, realizarea angajamentului cooperatorilor din Hărman cere o muncă susținută, demonstrarea prin fapte că obținerea unor recolte superioare este posibilă. în această ordine de idei reține atenția o inițiativă.— Pentru a susține munca politică de masă consacrată realizării angajamentului cooperativei — ne spune loan Gîrceag, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei — anul acesta vom organiza trei loturi experimentale — 150 ha cu cartofi, 50 ha cu sfeclă de zahăr și 51 ha cu legume — în cadrul cărora ne propunem obținerea unor adevărate producții record : 35 000 kg de cartofi la ha, 40 000 kg sfeclă de zahăr și 31 000 kg legume la ha. Pentru realizarea acestor producții, care trebuie să influențeze modul de a munci și pe celelalte terenuri, organizația de partid a repartizat aici cei mai destoinici comuniști, oameni cu experiență la asemenea lucrări ; vom folosi tehnologii înaintate, majoritatea operațiunilor vor fi mecanizate. La o parte dintre lucrări — executarea mecanizată a răritului și erbici- datului la sfecla de zahăr — vom aduce cooperatorii să asiste pentru a se convinge personal de superioritatea unor metode înaintate. De altfel, pe aceste loturi, vom face și numeroase alte demonstrații practice în prezența cooperatorilor. Vom convinge astfel și mai mult oamenii că agricultura cere permanent o tehnică avansată și vom milita pentru aplicarea ei pe toate terenurile. Numai așa vom da viață angajamentului nostru de a face ca recordurile din anii precedenți să devină producții curente, iar anul 1974 să se încheie cu noi recorduri.
Ioan VLANGA
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Constanța

100 sortimente de hîrtie j 
din paieHîrtie pentru scris, hîrtie pentru tipărit, hîrtie înnobilată și hîrtie acoperită la suprafață cu emulsii metalizate sau anticoro- sive — iată principalele grupe de produse realizate de către colectivul întreprinderii pentru celuloză și hîrtie „Palas" — Constanța, cuprinzînd o gamă de peste 100 de sortimente. 14 dintre acestea au fost realizate In anul trecut, colectivul acestei întreprinderi răspunzînd solicitărilor de colaborare cu unități aparținind unor sectoare foarte diverse ale economiei naționale, în funcție de aceste solicitări și de necesități, întreprinderea constănțeană a produs și produce numeroase sortimente de hîrtie pentru ambalat produse ale industriei alimentare, pentru ambalat produse ale industriei metalurgice, hîrtie necesară în in

dustria construcțiilor civile și altele. Numai producția de hir- tie a anului trecut, realizată de întreprindere, este echivalentă cu o șosea lată de 7 metri, care ar ocoli Pămîntul pe la Ecuator. în acest an, producția globală a întreprinderii va spori cu 22 la sută. Demn de remarcat este faptul că 60 la sută din materia primă folosită de întreprindere pentru producția tuturor sortimentelor de hîrtie o constituie celuloza obținută din paiele furnizate de unitățile agricole din Dobrogea. în felul acesta, se economisește anual un mare volum de masă lemnoasă, valorificată superior In alte sectoare ale economiei.
George MIHAESCU
corespondentul „Scinteii*
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Controlorul
la control

— Biletele la control !
Rind. pe rînd, fiecare pasager 

din trenul București — Timi
șoara prezenta biletul controlo
rului Gheorghe Volintiru': Aces
ta lua tacticos biletul, il cerce
ta cu atenție, il perfora, iar 
apoi se uita cum arată călăto
rul respectiv și, în funcție de... 
„funcția*  pe care o bănuia că o 

1 are respectivul, ii înapoia bi
letul sau i-l reținea ;

I — Biletul dv. îl rețin la mine. 
Mi se pare că e ceva în, ne-,

I regulă cu el. Am să verific și 
I vă comunic.

Intr-una din stații s-a urcat 
I și un controlor al... controlorului. 
I Și, odată cu el, s-a lămurit și 

misterul biletelor reținute. Nu 
ele, biletele, erau in neregulă, 
ci însuși controlorul, care le 

I reținea și le revindea călători
lor prinși fără

I i-a venit și lui 
I ținut.

bilet. Firește, 
rlndul să fie re-

Botez naval
șgntierul navalPremieră la ț, 

din Constanța : la un interval 
de numai o lună se lansează un 
nou cargou de 1920 tone. Eveni
mentul ar fi putut să se con
sume in mod obișnuit, ca și al
tele pînă acum. Iată insă că 
ultima premieră constănțeană a 
fost marcată de două excepții 
de la regulă. Prima : „botezul" 
nu s-a mai făcut cu obișnuita 
sticlă de șampanie, ci cu una de 
vin, din renumita podgorie do
brogeană Nazarcea, al cărei 
nume l-a primit noua navă. A 
doua : nașul a fost, de data a- 
ceasta, nașă, și incă o su- 
doriță, care a lucrat la con
strucția vasului. Cart bun l

Depășire 
cu buclucPus pe fapte mari, ca laPus pe fapte mari, ca la un veritabil raliu, Filimon Curtean ținea strîns volanul autocamionului pe care-1 conducea, apă- sind vîrtos pe accelerator. A trecut fulgerător pe lingă un autocamion de același tonaj cu al lui, dar care mergea cuminte, pe dreapta. Apoi a zburat pe lingă un ‘lingă rlsm. Mintiul pășire,

autoturism. Apoi, pe un altul — tot autotu- Apoi, pe raza comunei Gherlei, la o nouă de- F.C. și-a... depășit propriile previziuni, camionul răs- turnîndu-se intr-un șanț și, o dată cu el, un butoi cu 4 215 tri de vin, care s-au scurs apa Sîmbetei. Acum F. C. mai depășește. Ispășește !
li- pe nu

Între plus 
si minus
*

Control inopinat la cooperati
va agricolă din Căpuș — Cluj :

— Cum stați cu evidenta la 
zi ?

— Păi, atîția miei, atîfia vi
lei, atiția purcei...

— Sigur ?
— Păi, sigur. Poftiți registrul 

de control.
Controlorii au luat registrul 

de control, dar nu mai puțin 
de 11 vitei și 68 de miei i-au 
dat pe îngrijitori de gol.

— Pe ăștia de ce nu i-ați 
trecut in registru ?

. — Păi, să vedeți—
Și ce-a fost de văzut 

zut: un plus de miei 
a creat un minus de 
formă de amenzi.

s-a vă
ii vitei 
lei, sub

Rubricfl redactata de 
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții ..Scinteii'

„Supermagazinul" din comuna Dârmânești, județul Bacău
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I
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Dezvoltarea și modernizarea rețelei
comerciale băcăuanePentru o mai bună aprovizionare a populației cu mărfuri industriale și alimentare, în satele și orașele județului Bacău se desfășoară o amplă acțiune de dezvoltare și modernizare a rețelei comerciale. Ca urmare, suprafața comercială a crescut în ultima vreme cu 12 000 mp. Dintre obiectivele mai importante, nou construite și date în folosință, amintim tomplexul „Orizontul" din noul Cornișa Bistriței din cartierBacău, magazinele generale din Moi- nești, Buhuși și Comănești, magazinele universale din Dăr- mănești, Hemeiuși, Parincea, Tătărăști. Numeroase alte unități din municipiul Gheorghiu-Dej, Slănic

Parincea,Gheorghe Moldo-

va, Tg. Trotuș, Nlcolae Bălces- cu au fost reamenajate și modernizate. Tovarășul Pavel Darie, directorul direcției comerciale județene, ne spunea că odată cu dezvoltarea și modernizarea rețelei au fost introduse și extinse sisteme și metode moderne de vînzare a mărfurilor. în prezent, aproape 70 la sută din volumul de mărfuri se desface în unitățile cu autoservire și prin expunere deschisă. Toate acestea au contribuit la sporirea volumului de mărfuri vindute cetățenilor. De la începutul anului și pină acum, bunăoară, au fost vindute în județ mărfuri în valoare de aproape 240 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 14,3

I f )J

) I i
*

Gheorghe BALTA J
corespondentul „Scinteii*  ț

la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. în prezent se află în construcție noi magazine în orașele Bacău și Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și în comunele Podu Turcului, Agăș, Fîntînele, Oituz și altele. Pînă la sfirșitul actualului cincinal, spațiul comercial al județului va spori cu încă 16 000 mp. Paralel cu aceasta vor fi generalizate sistemul de autoservire în desfacerea mărfurilor alimentare, dublarea numărului de unități cu linii de autoservire în alimentația publică și extinderea acestui sistem și la mărfurile industriale.

(Urmare din pag. Dcătre Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Olt, care a refuzat să-i dea negație, nici de către comisia de litigii din cadrul Ministerului Muncii, care i-a respins contestația). Lă- murindu-se că nu pot conta pe O. D., cei de la Slatina angajează, pe postul respectiv, pe altcineva, iar ei îi întocmesc procesul verbal pentru plata penalității. O. D. contestă procesul verbal, aducînd drept argument suprem faptul că, între timp, postul a fost ocupat. Acum, după ce și contestația a fost respinsă, Or-, tansa caută vinovați și — lucru ciudat — îi găsește pretutindeni, numai în propria ei persoană nu :— Cei de la județ n-au avut nici un pic de bunăvoință ! Dacă mi s-ar fi spus clar, de la început, că nu voi obține negația, m-aș fi prezentat... Dar acum ce să fac — nici postul nu mai e liber !Iar tatăl ii ține isonul : — Nu sînt de acord să meargă decît pe postul care i-a fost repartizat de minister ! (mai exact, de către comisia guvernamentală — n.a.).— înțeleg că, dacă acum i-ar fi pus la dispoziție acel post, s-ar duce la Slatina, nu ?Logica familiei Dumitriu face o rapidă și suplă Întoarcere pe loc :— Asta nu ! Acum, cînd sîntem puși să plătim a- menda, să se mai și ducă acolo ? Categoric, nu — subliniază tatăl. Iar amenda o s-o plătim cînd va începe să lucreze undeva, cînd va avea salariul ei. Doar Constituția il dă, nu-1 așa, dreptul să trăiască !Evident. Dar nu să trăiască oricum, ignorind legile țării și invocîndu-le doar cînd e vorba de drepturi. Legea garantează nu numai dreptul fiecăruia la un loc de muncă pe măsura pregătirii sale, ci și

dreptul tuturor la Învățătură, la a dispune de dascăli competenți, la asistență medicală calificată, la o viață mai bună, garantează șansele tuturor localităților și județelor la prosperitate economică, socială, culturală. Toate aceste garanții pot căpăta viață numai prin contribuția specialiștilor de toate gradele, prin prezența, acolo unde e nevoie de ei, a absolvenților tuturor formelor de pregătire a cadrelor.

tăzi se dau bătăliile decisive pentru un alt viitor, dovedesc o înțelegere exactă a faptului că cele mai mari șanse de a se realiza deplin, ca profesioniști și ca oameni, le sînt oferite tocmai acolo unde țara are nevoie de ei.Totuși, așa cum am arătat și în rîndurile de mai sus, există și excepții. Seninătatea cu care unii dintre ei consideră raporturile sociale în care sînt implicați — adică tocmai acele raporturi care le conferă va

în perete?
Pentru covîrșitoarea majoritate a promoției 1973 a învățămîntului superior a- cest adevăr evident s-a tradus prin prezentarea lor la posturi, unde desfășoară o activitate utilă, făcînd să rodească eforturile depuse pentru pregătirea lor. în schimb aranjamentele lăturalnice, căutarea cu tot dinadinsul a unei soluții la problema — declarată crucială — rămînerii într-un mare oraș, indiferent pe ce postuleț, indiferent cu ce implicații, improvizațiile — toate acestea au consecințe pe termen lung asupra împlinirii unei meniri pentru care au optat odată cu promovarea examenului de admitere în facultate, a- supra propriei formații profesionale. Miile de profesori, medici, ingineri care, an de an, descind în județe socotite altădată zone „rămase în urmă", în locurile unde „nu se în- tîmpla nimic", dar unde as

loarea de om — este surprinzătoare.— Mă întreb dacă, plătind cei 8 000 de lei, voi fi lăsat în pace (? !) — îmi mărturisește Silviu Hera, membru al unei cunoscute formații de muzică ușoară. Eu nu-s bun de profesor și n-am de gînd să mă duc tocmai in comuna aceea, la 30 de kilometri de Slobozia.— Dar, cînd v-ați înscris la pedagogie, nu știați că veți deveni profesor ?— Ce era să fac, de vreme ce conservatorul n-are secție de chitară...Deci, totul e cit se poate de simplu : plătim amenda, și cu asta socotelile noastre cu restul lumii s-au încheiat ! Merită a fi consemnat aici, ca semnificativ, punctul de vedere al părintelui lui Silviu :— Eu am plecat de la țară și știu cum se trăiește acolo. Am muncit din greu ca să ajung unde sînt și nu concep ca fiul meu să se întoarcă acum de unde

am plecat eu. Pe mine nu mă poate convinge nimeni, orice-ar spune.Să ne mai mirăm de fiu 7 Ridicarea treptată a satelor la nivelul de viață și civilizație al orașelor constituie, după cum se știe, un țel cu ample rezonanțe sociale. Atingerea lui presupune modificări în structura? edilitară a satelor, în structura serviciilor publice ; dar construirea unui bloc cu instalație de apă, canalizare și încălzire centrală, sau înființarea unui atelier de reparat televizoare la cooperativa de consum nu rezolvă încă problema. Un asemenea obiectiv pretinde realizarea unei ample osmoze între colectivitățile urbane și cele rurale, pe planul structurii profesionale, al vieții culturale. Integrarea în ființa satului a specialiștilor cu studii superioare este importantă nu numai datorită aportului lor nemijlocit la locul de muncă, ci și prin aceea că vitalizează germenii unei activități culturale elevate.Nu este însă mal puțin adevărat că — pe lingă disprețul „aristrocratic" pentru sat sau provincie, pe lingă cocoloșirile venind din partea unor părinți prea grijulii, pe lingă lipsa curajului de a înfrunta dificultățile anilor de inegnut ai profesiei, cu toată puterea pe care o dă tinerețea — mentalitatea dezertării de la îndatoririle civice a unor absolvenți se alimentează și din „exemplul" cazurilor în care legea este, într-un fel sau altul, ocolită. Prevederile legale privind încadrarea în producție a absolvenților sînt clare ; respectarea lor neabătută are darul să cultive climatul de exigență și corectitudine în care încercările unora de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor sint lipsite de sorți de izbîndă. La întrebarea „cum este menținut acest climat ?“, ne propunem a răspunde într-o anchetă viitoare.
La 19 ianuarie a.c., ziarul nostru a publicat o anchetă cu titlul „De ce trimit oamenii reclamații la «Scinteia» ?". Ea avea ca obiect cercetarea a 52 de scrisori care sesizau că cererile și reclamațiile cu care cetățenii respectivi s-au adresat unor instituții și autorități nu le-au fost rezolvate la timp sau deloc. în finalul acelei anchete arătam — pe baza investigațiilor proprii — că majoritatea reclamații- lor se dovediseră a fi îndreptățite și cu posibilități de rezolvare în termen legal, ceea ce s-a și întimplat. în cazul multora dintre ele, chiar -pe parcursul documentării noastre.în perioada ce a urmat — și ca ecou al anchetei publicate — pe adresa ziarului au sosit, în timp de o lună și jumătate, alte 155 de scrisori care vizează, în esență, același fenomen : nerezolvarea la timp a cererilor, cu care cetățenii se adresează diferitelor instituții. Ce reclamă, concret, de astă dată, cele 155 de scrisori ? 83 — tergiversări în elaborarea unor acte ; 31 — dificultăți in obținerea adeverințelor de vechime în muncă ; 20 — întîrzieri în întocmirea formelor de pensionare sau de stabilire a pensiei ; 12 — diferite probleme gospodărești ; 6 — litigii de muncă ; 3 — instituții care nu răspund deloc reclamațiilor adresate de petiționari....Așadar, pornim din nou pe urmele cîtorva dintre aceste reclamații. (De data aceasta, numărul lor — prea mare — face imposibilă cercetarea tuturor).

n-avea nici o cunoștință (? !). Omul face o contestație. Dar, în loc de răspuns, primește o altă somație pentru... 12 500 lei! în disperare, face o nouă contestație și explică limpede că fiul lui n-are nici o legătură cu amenda respectivă, că n-a lucrat ni-

în 1942, iar presupusul debitor abia in 1958 1Alexandru Nichici e pensionar și, ca orice pensionar, așteaptă drepturile bănești la date bine stabilite. „Vă aduc la cunoștință — ne scria el in urmă cu cîtva timp — că pînă astăzi, 12 decembrie 1973, nu am pri-

solicitudine și respect față de reclamația cetățeanului?— Dv. ați luat cunoștință pînă acum de reclamația cetățencei Genoveva Hor- ghidan ?întrebarea am adresat-o, pe rind, directorului I.G.G.L. Iași, prim-vice- președintelui șl vicepre-

rere, petiționara a solicitat, atît instituției unde lucrează, cit și primăriei, s-o a- jute să se mute intr-o altă locuință. Să reținem, deci, că prima cerere a fost pentru reparație. Ei bine, de-abia după 2 ani de cereri insistente, factorii in drept de la

— în cit timp se eliberează, Ia dv., o adeverință privind cîștigurile -lunare ale salariaților ? — îl întrebăm pe Anghel Ghiță, șeful biroului personal de la I.A.S. Ograda, județul Ialomița.— în nici un caz nu durează mai mult de 3—4 zile.— Dar a lui Soare C. Ion, din județul Vîlcea, cit a durat ?— A. știu la ce vă referiți. N-am nici o vină. Eu așa am înțeles, că mi-a cerut o adeverință de vechime și nu una care să ateste ciștigurile lunare ale petiționarului....Ați putea crede, urmărind acest dialog, că la mijloc e vorba într-adevăr de o simplă eroare, posi

bilă în munca oricui. Dar, primind a doua cerere — in care petiționarul repeta clar de ce fel de adeverință avea nevoie — A.G. a ținut-o în sertar, cum avea să constate corespondentul nostru din acest județ, nici mai mult, nici mai puțin decit... 56 de zile (? !). Mai poate fi vorba, in acest caz, de o simplă eroare ?Nu o dată, din cauza atitudinilor de acest fel, lucrurile cele mai firești iau o traiectorie de-a dreptul absurdă. Iată un exemplu : întreprinderea de transporturi București (I.T.B.) trimite, de pildă, lui Nico- lae Zahan din comuna Simian (Mehedinți) o somație pentru o amendă de 122,15 lei, de care nici el și nici nimeni din familie

De ce trimit oamenii 
reclamații la „Scinteia"...

DUPĂ PUBLICAREA PRIMEI NOASTRE ANCHETE CU TITLUL DE MAI SUS, 
LA REDACȚIE AU SOSIT ALTE 155 DE SCRISORI

ciodată Ia I.T.B. și că e elev in orașul Drobeta Turnu-Severin. Abia după 5—6 săptămini reușește, în fine, să-și recapete liniștea necesară.O eroare' inevitabilă ? NU ! Atit salariatul de la evidența populației — care a indicat nunțele lui N.Z. — cit și funcționarii serviciului de resort al I.T.B., dacă s-ar fi uitat atent a- supra anului nașterii, ar fi constatat că Zahan cel urmărit ca debitor s-a născut

mit pensia ce mi se cuvine pentru luna octombrie. Am făcut cunoscut oficiului de pensii Drobeta Tr. Severin de două ori acest lucru, prin scrisori recomandate, și nu am primit nici un răspuns".Aceeași reclamație. adresată de astă dată prin noi Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale Mehedinți, este rezolvată în cel mai scurt timp posibil. Ce altceva denotă un asemenea răspuns decit o indiferență, o lipsă de

ședintelui de resort al comitetului executiv, primarului municipiului Iași. Răspunsul a venit din partea tuturor de parcă ar fi fost tras la indigo : „da, ne-a reclamat peste tot că nu-i dăm locuință".Inexact ! G.H. a solicitat, începînd din 1971, să se deplaseze cineva la fața locului — la imobilul în care locuia, pe str. Cucului 13 — pentru a decide de urgență luarea unor măsuri de reparație. E adevărat că, paralel cu această ce-

I.G.G.L. au hotărît includerea locuinței in plan pentru reparație. Ca și cum n-ar fi fost îndeajuns o tărăgănare de doi ani. în loc de 2—3 săptămini (cit trebuiau să dureze), reparațiile — începute, in sfir- șit — au intrat în cea de-a șaptea lună ! Era normal, deci, ca in această situație — mutată provizoriu intr-un apartament nou și figurînd prima pe listă pentru case la instituția în care lucrează — petiționara să ceară să rămînă in ac

tuala locuință. Atunci da ce această cerere este socotită „reclamație" și cetățencei nu i se mai acordă, la primărie, solicitudinea necesară ?Am insistăt asupra acestui caz nu pentru dificultatea sa, ci pentru că el putea fi rezolvat, într-un anume moment, fără a mai crea probleme. Neproce- dîndu-se așa, s-a ajuns la tergiversare': o cerere nerezolvată la timp atrage de Ia sine, ca într-o reacție în lanț, un șir de reclamații, angajează un dialog interminabil, obositor.Așa cum spuneam și în ancheta anterioară, „stopurile cardiace" care apar în calea rezolvării unor cereri și reclamații nu se datoresc numai funcționarilor. Există. intr-adevăr, funcționari care au o adevărată „artă" a tărăgănărilor, a complicării celor mai simple lucruri, dar există — și-o spunem fără nici o reținere — și cetățeni care au mania reclamațiilor. Două exemple, dintre multe posibile :Vasile Guran din Tg. Jiu reclamă de trei ani că organele de specialitate ale Centrocoop nu-i eliberează adeverința de vechime pe timpul cit a lucrat ca muncitor la agenția de plante medicinale. Oficiul juridic al respectivei instituții i-a trimis nu mai puțin de 3 răspunsuri clare ca bună ziua : „Dv. ați lucrat în perioada respectivă ca zi- lier și salariații zilieri, conform legislației, nu beneficiază de vechime în

muncă". Dar V.G. nu cunoaște decît „legea" lui șl continuă să reclame. O explicație similară i s-a dat, pentru anularea unei pensii de urmaș, și lui Constantin Gheață din. comuna Negoi. județul Dolj. Numitul însă continuă să fie „nemulțumit", pentru că legalitatea nu este croită după... interesul lui.
★Ne oprim aici cu discutarea celor cîtorva scrisori alese din cele 155. Cu mici diferențe — privind locul sau actul solicitat — celelalte nu se deosebesc prea mult. Facem această precizare pentru că întrebarea din titlul anchetei noastre: De ce trimit oamenii reclamații Ia „Scinteia" ? invită serios la meditație și de-o parte și de alta a ghișeului. Este clar, după cum s-a văzut, că relațiile instituțiilor publice cu cetățenii sînt uneori dereglate, paralizate, atit din cauza unor funcționari neglijenți, indiferenți ori incompetenți (care consideră că fac un favor petiționarilor dacă se ocupă de soluționarea la timp a cererii lor), cit și din cauza abuzului de cereri și reclamații pe care-1 cultivă unii cetățeni. Or, dialogul cetățeanului cu instituția publică va putea funcționa normal si în spiritul unei reale solicitudini numai prin efortul comun al ambelor părți, prin tratarea cu respect reciproc a muncii și problemelor fiecăruia.

Constantin PRIESCU
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• Peste 5 500 tone de cărbune au livrat, în plus față de prevederile pianului, numai în luna martie, MINERII VĂII JIULUI. Ortacii de la Vulcan, Lupeni, Uri- cani, Dilga, Aninoasa au contribuția cea mai de seamă la acest succes.• La ȘANTIERUL NAVAL DIN CONSTANȚA a avut loc lansarea celui de-al 13-lea cargou de 1920 tdw.• Colectivul ÎNTREPRINDERII FORESTIERE DE EXPLOATARE ȘI TRANSPORT DIN ORADEA și-a îndeplinit sarcinile de plan pe primul trimestru al anului. Pînă acum, unitatea a și obținut suplimentar 2 500 mc bușteni pentru furnire, 2 000 mc lemn pentru luloză ș.a.• ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENȚA" DIN BIU. în această cunoscută unitate constructoare mașini s-au realizat, prin autodotare, mașinile și stalațiile necesare echipării halei de utilaje complexe și turnătorie.• 160 tone de combustibil convențional și 57 000 kWh

energie și pină• în luna martie, colectivul ÎNTREPRINDERII DE APARATAJ ELECTRIC PENTRU INSTALAȚII DIN TITU a obținut o producție-marfă suplimentară de 1,2 milioane de lei.• Folosirea mai bună a
electrică a economisit, de la începutul anului în prezent, COLECTIVUL I. M. HARGHITA. Trei luni, trei trepte

Panou de onoare
bușteni de fag, 1 400 mc ce-SI- de in-

capacităților de producție, întărirea ordinii și disciplinei, aprovizionarea corespunzătoare cu materii prime și materiale au permis colectivelor COMBINATULUI DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN BLAJ ȘI I.F.E.T. SEBEȘ să realizeze, în acest an, suplimentar, 2 000 mc binale.• Cu 548 de lei rlț salariat este mai mare productivitatea muncii la ÎNTREPRINDEREA DE AȚA ȘI FILATURA DIN ODORHEIU-SECUIESC. Este o premisă sigură pentru îndeplinirea exemplară a angajamentului de a realiza în 1974. în plus față de plan, o producție globală de 2,8 milioane de lei.• SATU-MARE. LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" din această localitate, în acest an s-au economisit 30 tone de metal.

■ BINE» FOARTE BINE
■ INTEGRAL REALIZAT

Cu prilejul adunării generale a oamenilor muncii, colectivul întreprinderii de .utilaj chimic din Ploiești a făcut bilanțul realizărilor din prima lună a anului : depășirea planului la producția globală cu peste 1 300 000 lei, îndeplinirea sarcinii de creștere a productivității muncii, economii de 443 000 kWh energie electrică, 603 Gigaca- lorii abur, 1,4 tone combustibil convențional. Asemenea rezultate au fost consemnate, în continuare, în februarie, precum și în cele a- proape două decade care au trecut din luna martie.— Chibzuind bine asupra rezervelor noastre interne, ne spune secretarul comitetului de partid, tovarășul Ștefan Nan, ștacheta angajamentului colectivului a fost mult ridicată față de anul trecut. Ne-am propus, bunăoară, să fabricăm și să livrăm in plus beneficiarilor noștri utilaje și piese de schimb in valoare de peste 10 milioane lei, să economisim 350 tone metal, precum și importante cantități de energie calorică și electrică, de combustibili.în secțiile cazangerie și strun- gărie, în hala rulmenților speciali, în atelierele prelucrătoare se lucrează cu entuziasm, cu planul și angajamentele în față. Ne interesăm dacă s-a asigurat baza materială a . realizării ritmice a planului, pe luni, precum și pe trimestrele I și II. Am aflat lucruri demne 'există numai nei, ci municipal de partid, au fost convocați la Ploiești principalii furnizori de materiale și semifabricate din țară și s-a stabilit cu ei, de comun acord, situația aprovizionării, comandă cu comandă, elaborindu-se grafice de livrare cu termene ferme. Aceeași a- tenție s-a acordat respectării contractelor de livrare a utilajelor tehnologice pentru obiectivele care

de reținut : pentru aceasta o susținută preocupare nu din partea conducerii uzi- și a organelor județean și Nu de mult,

In funcțiu-măsuri de urmărirea
*u termene de intrare ne in acest an.— Aplicarea acestor ordin organizatoric, , strictă a termenelor încep să aibăbune rezultate practice — apreciază directorul întreprinderii, ing. Vasile Ciornei. Iată că ne-a și sosit pasta Avăsta, din lipsa căreia băteam pină acum pasul pe loc în realizarea utilajelor din
Strategia realizării an*  
gajamenteior în întrecere 
ale colectivului întreprin

derii de utilaj chimic 
din Ploiești

exemplul personal al comuniștilor, iar apoi printr-un control strict asupra realizării ritmice a planului, a comenzilor și a angajamentului asumat de fiecare om in parte".în pas cu realizarea sarcinilor planificate, secțiile și . sectoarele de producție, comitetul oamenilor muncii acordă maximă însemnătate onorării contractelor, a comen- ' ‘ ‘ piidâ>au ale 5 schimbătoare utilaje com- de adevărat rezultate ar bune dacă s-ar neajunsuri pro-
„INOX". Și comenzile pentru țeavă eliptică, și cele ' ‘ “siderurgic Galați onorate...De la șefii decă realizarea obiectivelor din plan și din angajamentul asumat în întrecere se urmărește zilnic, iar la nivelul uzinei, decadal. Cadrele de conducere sînt repartizate pe sectoare și analizează operativ, în fiecare dimineață și la sfirșitul schimburilor, felul cum s-au executat sarcinile de producție, care sînt neajunsurile, greutățile. Am fost martori, în secția rulmenți, la o scurtă analiză (de 10 minute) în fața instalației C.I.F., la care se produsese o defecțiune. Raportări scurte, indicații precise din partea directorului tehnic, inginerul Nicolae Cal- bur, și ale secretarului comitetului de partid din întreprindere. Acesta din urmă, în drum spre o altă secție, ne-a relatat : „Organizația de partid de la locul de muncă are un mare rol în dinamizarea întregului colectiv. In primul rind, prin

de la Combinatul au început să fieateliere am aflat

zilor către beneficiari. De numai în. ultimele zece zile fost expediate unor șantiere industriei chimice " • • - -de căldură, alte plexe. Tot atit este că aceste putea fi și mai Înlătura o serie de vocate încă de unii din colaboratorii întreprinderii. Bunăoară, în unele secții se simte lipsa unor piese abrazive de polizor ; de asemenea, nu există suficiente cantități de burghie și tarozi. Am mai reținut că unele instalații tehnologice nu se pot livra la timp, întru- cît întreprinderea „Republica" din București nu a trimis nici pînă a- cum 58 tone țevi restante din anul trecut.Secretarul comitetului de partid ne-a spus și el :— Mai notați și următoarea cerință a unității noastre : se impune clarificată urgent problema contractelor pe intregul an la producția realizată de către ția-nord a întreprinderii ; aici, circa 40 la sută din producție nu a avut mult timp desfacere și nu știam pentru cine o fabricăm. Trebuie prevenite asemenea situații, întrucît nu sint de natură să mobilizeze colectivul in îndeplinirea exemplară a planului și angajamentelor, în livrarea la timp și în condiții de înaltă calitate a utilajelor contractate și așteptate la montaj, pe șantierele chimiei.

sec-

Conitantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii”

Pentru întreprinderea „23 August" din București anul acesta sarcinile sint sensibil mai mari, creșteri importante fiind prevăzute la fabricația locomotivelor Diesel hidraulice, la motoare (cu 55 la sută superioare anului trecut), la secția de piese turnate și forjate — cu 40 Ia sută. Se înțelege că, pentru înfăptuirea lor, ritmurile normale de lucru ale anilor trecuți e- rau prea lente. „Startul" producției în acest an a dovedit-o. La sfirșitul lunii ianuarie se înregistrase o nerealizare de 15 milioane lei la producția globală și de 50 milioane la producția marfă. Puși într-o atare situație, colectivul întreprinderii, puternica organizație a comuniștilor de aici și-au unit imediat forțele, s-au jîndu-se ca pină la sfirșitul trimestrului I planul să fie realizat integral, Ia fiecare produs.— Procesul de producție — ne relatează secretarul comitetului de partid al întreprinderii, tovarășul Marin Gheor- ghiță — era îngreunat de a- provizionarea neritmică cu materiale de la combinatele siderurgice din Galați și Hunedoara, de modul cum își respectau contractele de colaborare întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, întreprinderea de mașini grele din București, „Hidromecanica" din Brașov. De aceea, în urma unor contacte directe, unor analize comune cu acești principali furnizori, s-au stabilit grafice de livrare și, spre cinstea lor, în majoritatea cazurilor ei și-au respectat cuvintul dat. Dar producția restantă trebuia recuperată de către noi. de colectivul întreprinderii. în fiecare secție, în fiecare brigadă, hotărârea a fost unanimă : vom face totul pentru a ne realiza integral sarcinile de plan.Urmarea 7 Planul pe luna februarie a fost îndeplinit de întreprinderea „23 August" la producția globală în proporție de 104 la sută, iar Ia producția marfă în proporție de 110 la sută. Acum, în întreprindere se desfășoară o „bătălie" susținută pentru a se recupera integral restanțele apărute în ianuarie. La sediul comitetului de partid al marii unități l-am întîlnit pe tovarășul Marin Enache, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 3. Foarte des vine în întreprindere, cunoaște îndeaproape problemele, într-o scurtă discuție, ne spunea :— Desigur, nu este un fapt pozitiv că au apărut restanțe încă din prima lună a anului. Centrala industrială de utilaj tehnologic și material rulant, ministerul de Te

mobilizat, anga-
îndeplinirea planului 

la întreprinderea 
„23 August" din București

sort nu au acționat cu toată hotă- rîrea pentru a instaura ordinea in relațiile dintre propriile unități. Dar merită remarcat că la „23 August", cea mai mare unitate industrială din sectorul nostru, chiar in asemenea condiții s-au stabilit rapid măsurile pentru recuperarea tuturor restanțelor. Munca politică se duce direct în secțiile de producție, la locurile de muncă, iar fiecare membru al biroului de partid al uzinei răspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce decurg din planul de acțiune întocmit pentru lichidarea restanțelor. După rezultatele înregistrate in februarie și in prima jumătate a lunii martie avem convingerea că planul trimestrial va fi îndeplinit integral.în secția montaj locomotive, unde se finalizează de fapt activitatea a numeroase sectoare din Întreprindere, sarcinile sînt deosebit de mobilizatoare. Pentru a îndeplini pianul trimestrial, aici, in a- ceastă lună, tre- 60 de locomotivebuie montateDiesel hidraulice de diferite tipuri. Un mare efort, o amplă concentrare a forțelor, dacă ținem seama de faptul că într-o lună, in medie, anul trecut s-au montat 25 de locomotive.— Pină acum s-au finalizat 15 — ne relatează ing. Alexandru Radulescu, șeful secției. în scopul intensificării ritmului lucrărilor s-a trecut la montajul pe mai multe linii în paralel. Avînd asigurate optim toate colaborările — motoare, transmisii hidraulice — planul va fi realizat în întregime.Deci, principala problemă o constituie colaborările. La „motoare" discutăm cu ing. Ștefan Sipoș, șeful secției.— Cei de Ia locomotive vor primi toate motoarele necesare. Pentru a răspunde solicitărilor „de vîrf" din luna martie am luat o serie de măsuri organizatorice. Astfel, schim- bul III este complet în sectorul de uzinaj .greu și cartere, la liniile de biele, axe cu came și chiulase. și s-a extins la uzinaj ușor. Pentru scurtarea ciclului de fabricație, a- justajul intermediar este acum integrat în linia de cartere și arbori, în secție s-au diminuat timpii de stagnare a mașinilor cu 25 la sută față de anul trecut....Prin munca tenace a muncitorilor și. tehnicienilor din toate sectoarele întreprinderii ritmul realizărilor s-a accelerat in aceste zile, hotărirea colectivului fiind fermă : pină la sfirșitul trimestrului planul va fi îndeplinit integral.
Dan CONSTANTIN

Lucrătorii ogoarelor
în întrecere cu timpulTimpul prielnic lucrărilor agricole este folosit din plin de oamenii muncii de pe ogoarele județului Ilfov. Ca urmare, pină acum mecanizatorii și cooperatorii au în- sămințat peste 10 000 ha cu furaje și legume din prima epocă și au pregătit 70 000 ha teren pentru celelalte culturi de primăvară. Cu aparatul de fotografiat cîteva muncă pe ogoare.La Balotești se însă- mințează ultimele hectare cu mazăre (fotografia nr. 1). Totodată, mecanizatorii lucrează la pregătirea terenului pentru sfecla de zahăr, floarea-soare- lui și porumb. Ei acordă o atenție deosebită efectuării lucrărilor repetate, pentru

menținerea umidității în sol.La Gruiu, cooperatorii au început plantatul verzei timpurii în cîmp. Pină acum au și plantat 50 000 de fire (fotografia nr. 2).
ILFOV

am surprins aspecte de Toate răsadurile pentru cele 20 ha ce urmează a se cultiva cu legume timpurii sint bine dezvoltate ; în mare parte, răsadurile au fost repicate și sînt gata pentru a fi plantate în solarii și in cîmp.Membrii cooperativei agricole din Fierbinți și-au propus să cultive peste 200 ha cu legume și să Obțină o producție de 2 200 tone legume. Legumiculto-

. rii de aici au luat din vreme toate măsurile necesare. întreaga suprafață de’teren a fost arată și fertilizată din toamnă. în timpul iernii s-a muncit intens. Semănatul in răsadnițe s-a făcut la timp. Totodată, au fost repi- cate 920 000 fire de roșii și 800 000 fire de varză. în prezent se lucrează de zor la reparatul solariilor de pe cele 2 hectare, urmînd să se treacă de îndată la acoperirea acestor? cu folii de polietilenă (fotografia nr. 3).Cu hărnicie și pricepere sA.muncește, în aceste zile frumoase de primăvară, meroase alte agricole din Ilfov.
în nu- unități județul

Florea 
CEAUȘESCUFoto : Sandu Cristian

Minerii și betoniștii care lucrează pe fronturile de lucru create în galeriile Voineșița— Uria, Cerna—Olteț, Cerna—Lun- cavăț, Olteț—Mușetoiu, Rînjeul Mare—Hoteagu, Uria—Găujani, Bistricioara—Luncavăț. Bistri- cioara—Gurghiu, Jiet—Silvei,din cadrul șantierului hidrocen-

tralei de pe Lotru, au realizat un mare volum de excavații, ceea ce a permis înaintarea cu 540 m 1 peste cota prevăzută în grafice pentru această perioadă. Au fost, de asemenea, betonați, in plus, față de sarcinile planificate, aproape 1 400 m 1 de galerie.

în secția polietilena a întreprinderii de prelucrare a maselor plastice 
din Buzâu Foto : E. Dichiseanu

Și de „PECO" depinde,

in mare măsura,
buna gospodărire 

a combustibililor...

in cen- obiective : consumuri in primul casîndu-se

în ampla acțiune inițiată de partid pentru economisirea combustibililor și a energiei se incadrează organic și I.L.P.P. „PECO" Pitești, unitate constituită cu peste un an de zile in urmă. Acționind în lumina hotăririi Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din noiembrie 1973 și a decretului Consiliului de Stat, colectivul nostru a pus trul atenției numeroase revizuirea normelor de specifice de combustibili rind la parcul propriu,autovehiculele necorespunzătoare ; îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații a utilajelor în vederea utilizării lor cu randamente ridicate 1 eliminarea neetan- șeităților de pe toate conductele ; folosirea Ia maximum a iluminatului natural și dimensionarea rațională a iluminatului și încălzirii, potrivit necesităților stricte ale producției din fiecare depozit și stație PECO. Concomitent cu aceste acțiuni teh- nico-organizatorice. s-au aplicat importante măsuri politice, luate de organizația de partid, între care dezbaterea temeinică a noilor reglementări, pină la cele mal mici formații de lucru, repartizarea judicioasă a cadrelor pentru a răspunde direct de finalizarea uneia sau alteia dintre aoțiunile adoptate, accentul punîn- du-se pe posibilitățile pe care le are fiecare Ia locul său de muncă. Nu intimplător, in acest an ne-am propus reducerea pierderilor în manipularea și depozitarea produselor petroliere, pe baza căreia se economisesc 169 tone combustibil. La cheltuielile de circulație, față de plan, volumul acestora va fi diminuat cu 300 mii lei, iar beneficiile suplimentare vor insuma 500 mii lei. în afară de acestea, vom Îndeplini în avans planul de reparații curente, micșorînd valoarea reparațiilor cu 5 la sută ; vom depăși cu 1 la sută productivitatea muncii prin îmbunătățirea indicatorilor tehnico- economici de exploatare a parcului auto ; totodată, consumurile proprii de carburanți și lubrifianți vor fi micșorate cu 3 la sută, iar cele de energie electrică — cu 2 la sută.Asemenea măsuri se impletese strins cu cele inițiate de consiliul de control muncitoresc din Întreprindere. De pildă, în urma unui studiu amănunțit, întocmit la indicația biroului organizației de bază, consiliul a ajuns la concluzia că sisfemul de alimentare a mașinilor din parcul propriu era necorespunzător, din considerentul că unii conducători auto nu le aprovizionau pe baza dispozițiilor de livrare de la stațiile

Este posibilă dublarea producției pășunilor și fînețelor naturale?

Da! 4 milioane de hectare așteaptă
fertilizarea cu spirit gospodăresc

Aproape o treime din suprafața agricolă a’ țării noastre — peste 4 milioane de hectare — este ocupată cu pajiști naturale, care se află îndeosebi în zonele colinare, de o parte și de alta a Carpaților. Numai că, așa cum se arăta la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, pășunile și fînețele naturale nu dau nici jumătate din potențialul lor de producție. „Avem aproape in fiecare județ experiențe bune, concretizate în creșterea productivității pășunilor și fi- nețelor de 3—4 ori — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvînta- rea rostită la conferință. Organele județene, toți deținătorii de pășuni și finețe trebuie să acționeze hotărit pentru generalizarea, in cel mai scurt timp, a acestor rezultate, du- blind astfel producția pășunilor și fînețelor ; aceasta va avea o influență puternică în asigurarea bazei furajere pentru animale".înfăptuirea sarcinii trasate de conducerea partidului privind creșterea potențialului de producție a pășunilor și fînețelor naturale impune ca în toate zonele țării și, în special, în județele cu suprafețe mari de pajiști să se acorde aceeași atenție lucrărilor de ameliorare, ca și celor ce se fac pe terenurile arabile.Atit în iarnă, cit mai ales in zilele care au trecut de la conferință, în numeroase județe s-au desfășurat și se desfășoară, in continuare, ample lucrări de îmbunătățire a pajiștilor,

menite să ducă la creșterea producției de masă verde. Rezultate deosebite în ce. privește atragerea țăranilor, a tineretului de la sate, la e- xecutarea acestor lucrări au fost obținute în județele Cluj, Mureș, Harghita, Sălaj, Argeș etc. „Avem 32 000 ha de pajiști amenajate In complex — ne spunea ing. Nicolae Călin, director general adjunct al Direcției agricole județene Argeș. Cele mai mari producții se obțin de pe cele 16 000 hectare pajiști cultivate. în medie, acestea dau peste 30 000 kg de masă verde la hectar pe soluri grele, podzolice, dar bine lucrate și fertilizate. Pe această bază, în comunele Izvoru, Miroși, Ștefan cel Mare, Pădureți și altele, în ultimii trei ani efectivele de vaci și producția de lapte vîndută statului s-au dublat. Pornind de la experiența dobindită, anul ■ acesta extindem .pajiștile cultivate cu 2 00O hectare. în comunele Nucșoara, Domnești, Slobozia s-au organizat acțiuni masive pentru curățirea și fertilizarea izlazurilor.Acum, la început de primăvară, este momentul ca organizațiile de partid și consiliile populare să întreprindă acțiuni de masă, cu participarea largă a locuitorilor satelor, pentru executarea unui volum cît mai mare de lucrări de îmbunătățire a pajiștilor. Așa se procedează in majoritatea comunelor județului Sălaj. Consiliul popular al comunei Crasna, de pildă, a decis să nu as

tepte fonduri și îngrășăminte chimice de la județ, ci să pună în valoare, în primul rind, posibilitățile locale, în urma discuțiilor cu locuitorii comunei, cărora li s-a explicat că este în propriul lor interes să participe la îmbunătățirea pășunii, s-a hotărît ca fiecare familie care crește animale să transporte pe izlaz cîte două căruțe de gunoi de grajd, provenit de la animalele crescute în gospodăriile personale.în alte județe — Brașov, Bihor, Buzău, Caraș-Severin — unde s-au creat pășuni model cu recoltă dublă sau triplă de iarbă față de restul suprafețelor, este necesar să se extindă lucrările, astfel încît asemenea producții să se obțină de pe cea mai mare parte a pășunilor și finețelor. în județul Buzău au fost executate lucrări pentru îmbunătățirea unei suprafețe de 6 000 hectare pășuni aparținînd consiliilor populare. și cooperativelor agricole. Pe 500 ha terenuri slab productive, agricolă complex lalizare, ierburi mul an de lator lucrări, producția de iarbă a ajuns la peste 16 tone Ia hectar, față de numai 5 tone cit era în anii precedenți. Numai că în județul Buzâu asemenea exemple sînt puține, iar suprafețele ameliorate reprezintă o proporție foarte redusă dacă le ra

cooperativa din Smeeni a aplicat, un de lucrări de fertilizare, tar- reinsămînțări cu semințe de valoroase. încă din pride la executarea aces-

portăm la cele aproape 100 000 hectare de pajiști naturale. în multe comune, consiliile populare se limitează doar la lucrările ce se execută contra cost de către întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor. în loc să inițieze largi acțiuni pentru întreținerea și îmbunătățirea pășunilor prin muncă contri- butivă, consiliul popular al comunei Chiojdu așteaptă de cîțiva ani fonduri pentru curățirea unei suprafețe de peste 200 hectare, acoperite cu arboret nefolositor, practic scoase din circuitul agricol.„Toți locuitorii satelor — se arată in chemarea conferinței pe țară — au datoria să execute pe pajiști lucrările ce sînt necesare, să le fertilizeze cu îngrășăminte organice și chimice, să le exploateze rațional, spre a putea obține, intr-o perioadă cit mai scurtă, dublarea producției de fin și masă verde !" Reînnodînd firul unei vechi și frumoase tradiții de muncă, organizațiile de partid și de tineret, consiliile populare trebuie să fie motorul acestei acțiuni de masă, mobilizînd pe locuitorii satelor, în special pe tineri, elevi și pionieri, la lucrările de întreținere și ameliorare a întinselor suprafețe de pășuni și finețe naturale, în vederea asigurării hranei necesare creșterii efectivelor de ovine și bovine.

indicate, ci, în multe cazuri, primeau contravaloarea cantității de benzină de la vînzători, ceea ce determina practicarea unor abuzuri și nereguli. Ca atare, conducerea întreprinderii a dispus alimentarea supravegheată a autovehiculelor proprii și, in continuare. aplicarea sigiliului la rezervoare, fără a se viola acesta pină la următoarea alimentare. De la 1 ianuarie a.c., tot In scopul prevenirii unor abuzuri, la intrarea în depozite a mașinilor beneficiarilor noștri, a- cestora li se sigilează— de la poartă pînă la ieșirea depozite convinși tone deAvem eonomle, buni gospodari ai avutului obștesc, ca Oprea Tănase de la depozitul Titu, Mihail Reșcu — Alexandria, Marian Rață — Zimnicea, Vasile Mateescu — Roșiori de Vede, Marin Costache — Tîrgoviște, Victor -Spălățelu, gestionar la depozitul din Pitești, și alții. La fel pot fi remarcați unii dintre vînzători, Marin Iote — Alexandria, Anton Marin, Maria Ungureanu, Florea Iosivescu, Elena Marinescu de la Pitești, Ion Soare — Găeștl și mulți alții care respectă ordinea și disciplina în gospodărirea combustibililor și asigură o servire civilizată. Nu înseamnă însă că s-a făcut totul în a- ceastă privință ; ca atare, în angrenajul nostru apar, uneori, anumite manifestări de risipă ori contaminări de produse ; la unii salariați se manifestă apucături de încălcare • legii, ca in cazul lui Vasile Marinescu— șef al stației nr. 4 Pitești — care a fost prins traficînd b.c.f. (bonuri in cantități fixe) și pus sub urmărire penală, sau al salariaților Constantin Florea, Aurel Negescu. Ionel Budu- ca, toți șefi de stații „PECO" în cadrul depozitului județean Argeș.Recent, în cadrul depozitului „PECO" Pitești, din lipsă de supraveghere s-au pierdut 18 tone petrol. Practic au fost ignorate unele reguli elementare de efectuare a măsurătorilor zilnice, ceea ce a permis gestionarului Cornel Popescu să irosească acest combustibil. Desigur, este bună măsura luată de conducerea întreprinderii, care a imputat acestuia contravaloarea pierderii celor 18 tone de petrol. Dacă s-ar fi luat din timp și cu hotărîre asemenea măsuri se preveneau neglijențe de felul celor înregistrate de către gestionarul Marin Ilina, de la stația Mărăcineni din Pitești, care a dispus descărcarea a <t.3 tone motorină in rezervorul cu 16 tone benzină C.O. 75, contaminînd inadmisibil prețiosul combustibil, ceea ce echivalează cu pagube serioase.Evident, atit conducerea unității, cit și biroul organizației de partid au datoria de a nu tolera atari deficiențe, de a nu cocoloși critica, prevenind tendințele unora de a scăpa de „reclamagii". De pildă, la depozitul „PECO" Găești, șoferul Alexandru Lazăr a observat că în depozit, cu știrea șefului acestuia, Ion Petcu, se înstrăinau uneori cantități de combustibili. Pentru a mușamaliza neregula, la propunerea șefului depozitului, șeful serviciului livrări-con- tracte economice din întreprindere, Vladislav Busuioc, a hotărît să i se ia autocisterna șoferului Alexandru Lazăr, invocînd diferite motive „cusute cu ață albă". Ce a urmat după aceasta 7 în timp de 30 de zile, cit autocisterna respectivă a stat sigilată în curtea întreprinderii, aprovizionarea stațiilor „PECO" și de uz casnic s-a efectuat cu 59 autocisterne proprietate a diferiților beneficiari. Este vorba de autocisternele nr 31-Db-763, 31-Ag-4899, 31-Db-590 șl 31-Db-763 (proprietari S.M.A. Greci, S.M.A. Slobozia, autobaza Găești și, respectiv Uzina de utilaj chimic Găești). în mod firesc, întrebăm conducerile întreprinderilor respective : de unde benzină, de cînd s-au profilat pe transportul pentru alte unități? Este demn de apreciat că directorul LL.P.P. „PECO" Pitești, inginerul Florian Toader, cind a aflat de aceste neajunsuri a dispus imediat repunerea șoferului Alexandru Lazăr în drepturile sale. Dar abuzul s-a produs sub oblăduirea unor factori de răspundere din conducerea operativă a întreprinderii.M-am referit la aceste chestiuni din necesitatea de a se pune capăt deficientelor în activitatea colectivului nostru, colectiv ferm hotărît să se situeze în fruntea unităților economice ce compun Centrala pentru desfacerea produselor petroliere „PECO" din București, conștient fiind că li revine mari îndatoriri în economisirea, gospodărirea și păstrarea calității combustibilului, bogăție de preț a tării.

rezervoarele din — măsură prin care sîntem că se vor economisi zeci de benzină anual.multe cadre cu spirit de e-

C. BORDEIANU

Nicolae OPREA
tehnician principal, 
secretarul organizației de partid 
de la I.L.P.P. „PECO" din Pitești
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ECONOMICA LITERARĂ

„Conducerea planificată
a economiei naționale"
Recent. in Editura didactică și pedagogică a fost publicată lucrarea „Conducerea planificată a economiei naționale", elaborată de prof. univ. dr. CONSTANTIN DAN- CIU, prof. univ. dr. ȘTEFAN ARSENE și prof. univ. dr. VA- RAUSSER. Din capul 10- merită subliniat că lu- abordează bazele teoreticeSILE cului «rare*  și metodologice ale planificării economico-sociale și prezintă experiența țării noastre in acest domeniu, reliefind pregnant caracterul profund științific al politicii partidului nostru, modul creator în care se soluționează problemele ridicate de conducerea conștientă a economiei și societății socialiste. Acordind o atenție deosebită problematicii pe care o ridică făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, lucrarea se fundamentează pe tezele teoretice și programatice din documentele Congreselor al IX-lea și al X-Iea ale P.C.R., Conferințelor Naționale ale partidului din decembrie 1967 și iulie 1972, precum și pe alte documente de partid și de stat privind perfecționarea planificării, conducerii ți organizării economiei naționale.în cele aproape 550 de pagini, de-a lungul celor crarea abordează, științific, între altele, metodele și tehnicile de care, organizarea conducerii planificate a activității economico-socia-

13 capitole, lu- la un înalt nivel obiectivele, planifi-

le, planificarea ritmurilor și proporțiilor dezvoltării economico-sociale, planificarea teritorială a economiei naționale, planificarea asigurării și repartizării forței de muncă, planificarea producției materiale, planificarea în domeniul investițiilor, transporturilor, circulației bunurilor materiale (aprovizionarea tehnico-materială, comerțul interior și exterior), în domeniul nivelului de trai, planificarea financiară și a prețurilor, precum și probleme ale folosirii balanței economiei naționale în fundamentarea planului.Desigur, enumerarea problemelor esențiale analizate in lucrare nu exprimă decît latura cantitativă a unei asemenea cercetări ; importantă este latura ei calitativă — demnă de subliniat — întrucît autorii au realizat din acest punct de vedere o operă de largă valabilitate, Cu un profund caracter teoretic și aplicativ, o lucrare extrem de utilă ații acum, cit și în perspectivă. Tocmai prin asemenea calități, lucrarea este folositoare' atît planificatorilor, economiștilor, tuturor cadrelor care lucrează in domeniul activității de planificare a economiei naționale, cit și celor ce își desfășoară activitatea în în- vățămintul economic superior, stu- denți și cadre didactice.
Prof. univ. dr.
Constantin P1NTILIE

SOCIOLOGICĂ
Savel DAVICU

„Dinamica
satului

românesc
contemporan"Pornind de la Investigațiile făcute în mai multe comune din județul Iași, cartea lui Savel Davicu, apărută în editura „Junimea" —» Iași, își propune să abordeze, într-un plan teoretic mai general, o arie destul de largă din problemele sociologiei rurale, generate de condițiile social-economice din țara noastră. In această ordine de idei se impune atenției, în primul rînd, preocuparea autorului pentru depistarea efectelor industrializării intense în viața satelor, asupra tradiționalelor structuri comunitare rurale : scăderea — absolută și relativă — a populației ocupate în a- gricultură, prin imigrarea unei însemnate părți în mediul urban industrial și, in același timp, fluxul de specialiști orientat spre sate, implicațiile introducerii tehnicii moderne în agricultură.Explicarea acestor procese sociale obiective premerge abordarea fenomenului apropierii satului de oraș ca structuri sociale și, în funcție de aceasta, restructurarea treptată, dar profundă, a modului de trai din satele românești — creșterea și diversificarea cerințelor culturale, amplificarea participării la viața politică, modificarea bugetului de timp prin prestarea unor activități industriale sau prin solicitarea sistemelor de servicii care au luat un avint deosebit în ultima vreme în mediul rural. Acestea au repercusiuni adinei asupra statutului de clasă socială al țărănimii, a cărei afirmare tot mat puternică constituie o preocupare teoretică majoră pentru autor.O dată citită, cartea, bogată In date și informații, lasă totuși impresia unor inegale soluționări ale problemelor abordate. De pildă, în problema urbanizării mediului rural autorul explică unitatea socială a urbanului și ruralului in socialism prin unitatea formelor de proprietate socialistă și cooperatistă ; credem că acesta este factorul economic de plecare în explicație, sociologul trebuind să analizeze căile concrete de realizare a procesului respectiv. Or, din lucrare nu reies foarte clar aceste căi.: prin industrializarea muncilor agricole ?, prin intermediul serviciilor ?, prin comunitatea de interese ?Pe de altă parte, o tipologie riguroasă a așezărilor rurale, ținind seama mai mult de criteriile struc- tural-funcționale de apreciere, este strict necesară. E drept, lucrarea o- feră încercări de acest gen, dar criteriile de tipologizare sînt, credem, în parte empirice. Efectul acestei situații se vede, între altele, și în dificultatea — uneori intilnită in lucrare — de realizare a legăturii dintre datele empirice obținute în cercetare și teoretizarea care mează necesar. Există senzația că uneori cartea oscilează între o atitudine descriptivă, constatativă în fața datelor, neteoretizantă, și alta de abundent demers teoretic, in- cluzind și afirmații generale, aspecte binecunoscute pentru care n-ar fi fost necesare — poate — cercetări sociologice de teren.în fine, prin însăși problematica îmbrățișată de volum, ar fi fost deosebit de interesantă abordarea proprie, conform datelor cercetării, a proceselor, într-o perspectivă prognostică, mai ales privitor la e- voluția viitoare a tipurilor de așezări rurale, diferențelorCu aceste că volumul de familiarizare a celor interesați cu problematica sociologiei rurale actuale de la noi.

Originalitatea ideii unei astfel de lucrări se relevă încă de la întîia privire a- supra Dicționarului de idei literare (editura Emines- cu) al lui Adrian Marino cu aceeași pregnanță cu care se impune vasta informație pusă în valoare de autor, despre care aparatul științific final face mărturie. E întiia sinteză de atari proporții din cultura noastră literară și chiar primul ei volum, cu- prinzînd termeni de lâ a la g, este o mare realizare. Un exeget specialist al vreunuia din domeniile exploatate de autor va putea, probabil, să indice și alte lucrări românești sau străine apte să figureze în bibliografie sau incă alte exemple pe care se putea întemeia demonstrația celor 28 de eseuri consacrate termenilor literari e- xaminați, sau cea a eseului introductiv, despre „noua critică" preconizată de autor, „critica ideilor literare". E cert însă că în structura și aparatura sa actuală cartea este unul dintre instrumentele fundamentale de lucru ale teoreticianului, profesorului, studentului, ale scriitorului și criticului, ale cititorului din rîndurile publicului larg. Enciclopedia de terminologie literară din acest Dicționar îndeplinește și rolul unui tratat succint despre categorii estetice generale (comic. dramatic, fantastic, gen, gust etc.) și pe a- cela al unui curs de teorie a literaturii in tema- ticile ei de bază (clasic și modern, avangardă, curent literar, decadentism, ermetism, formalism), ca și pe acela al unei dezbateri din perspectivă proprie a unor probleme controversate.Autorul a pornit evident de la nevoia de sistematizare a materiilor, atît de simțită la noi, ca și aiurea. de la cerința unui consens mai larg asupra terminologiei pe care o utilizăm. Pe parcursul celor a-

ur-
in-

la modurile atenuării dintre sat și oraș, citeva rezerve credem poate fi un bun mijloc
Mihail P1RLOG
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„UNIVERS"

Vatra încinsă"Traducerea romanului Vatra încinsă, semnată de Veronica Porumbacu și Tothfa- lusi Ana, apărută, de curind, in editura „Kriterion", prezintă, pentru prima Oară in românește, unul din cele mai bune romane de limbă maghiară din epoca interbelică. Am putea spune că Berde Măria este un spirit clasic, iar romanul său o tragedie de tip clasic. Scriitoarea n-a cultivat o proză edulcorată, specifică — cu excepția Hortensiei Papadat-Ben- gescu — literaturii fe- - ministe din epocă, ci a scris analitic de o sobrietate, am spune, bărbătească. Vatra încinsă e un roman cu perso- naje-femei și probleme specific minine, jurnal deghizat tul e persoana întîi), împărțit în patru capitole. Acțiunea cărții se petrece în Transilvania, în timpul primului război mondial și cuprinde in special drama erotică a unei tinere Vilii (Vilma), o ființă delicată pe care războiul o prinde nepregătită pentru a-i suporta privațiunile. Căsătorită cu un medic ce pleacă pe front, căzînd prizonier, ea însăși participind la

într-un stil
în fondpovestit

cu fe- un (tola

război ca infirmieră, Vilii își regăsește, în lipsa soțului (Imre), o veche iubire din adolescență, in persoana unul văr (Pal- ko). Intilnirea cu Pal- ko creează în sufletul tinerei neveste un proces moral, o dramatică tensiune plină de remușcări, iar in sufletul iubitului sentimentul inutilității, încît pleacă să-și găsească moartea pe front. întors din război, Imre refuză să asculte confesiunile sincere ale soției, cău- tînd să păstreze intacte clipele de dragoste ale începutului. Tema este turghe- nieviană (Turgheniev fiind unul din scriitorii iubiți de autoare). Un alt personaj al romanului, fata în casă, Sia. de o frumusețe răpitoare, să- vîrșește, ca și Vilii, a- celași păcat ; întors din prizonierat, gelosul său soț o pedepsește extrem de grav : o silește să se așeze pe vatra încinsă din bucătărie, de aici vine și titlul cărții, dar nu numai de aici. Războiul în sine e o vatră încinsă a lumii, sufletele oamenilor fiind, de asemenea, mici vetre încinse.Capitolul cel mai dinamic al cărții e Purgatoriul, în care nevestele își mărturi-

sesc, sau încearcă să-și mărturisească, păcatele și-n care Sia e aruncată pe plita încinsă. Imre, bărbatul eroinei principale, Vilii, cu un spirit de personaj cehovian, refuză confruntarea, refuză purgatoriul postbelic. Romanul prezintă pe de o parte cruzimea flagelului mondial cu dezastrele lui morale în primul rind, cu mutilările de ordin sufletesc care au consecințe și mai grave pentru societate și familie.Berde Măria e creatoare de tipuri semnificative, deși mărunte, dar mai ales creatoare de atmosferă. Realitățile satului, nu sînt descrise sau comentate, ci prezentate prin analize de tip jurnalier. Vatra încinsă e un jurnal intim proiectat pe plan social. Mijloacele de expresie sint ale prozei, deși fluidul ce străbate cartea ține de domeniul poeziei. Un lung poem de dragoste, „jurnalul" de față e o confruntare cu viața, cu evoluțiile ei în tablouri de gen sau în secvențe de vis, cu vir- tejurile și cu solitudinile ei, dar e în primul rînd o sufletului

cinema

proape 800 pagini ale eseurilor propriu-zise. autorul ia adesea in discuție 'pozițiile principale din literatura și estetica noastră literară anterioară, de la Maiorescu și Ghcrea. pînă la Lovi- nescu și Călinescu, mer- gind pînă la cercetători actuali.Dicționarul... e în primul rînd o carte de promovare a atitudinilor realiste și a formelor clasice ale li-

țioase apar mereu în carte, ca această disociere în raport cu clasicismul. „Clasicismul, spune eseistul, referindu-se la cunoscutul curent, aduce o contribuție însemnată I...] la consolidarea unei noi poziții față de PROCESUL CRITICII. Ingenuității, spontaneității și inspirației Ii se opune primatul „artei" I...J. Clasicismul valorizează e- fortul creator, perfecțiu-
CRITICĂ '

Adrian MARINO

idei literare"
teraturii. Progresul acesteia este văzut din perspectiva experimentelor rodnice, nu din aceea a inova- torismului căutat. Capitolele despre avangardă, antiliteratură, decadentism, curent, experiment, formalism sint concludente ; la fel, sînt de o importanță esențială în corpul Dicționarului... eseurile consacrate ideii de clasic, clasicitate, clasicism,’ patru la număr, acoperind numai ele a șasea parte din totalul paginilor. Așadar, aici se concentrează principala atenție a exegetului, ceea ce e firesc și bine, mai ales lntr-un moment ca acesta pe care-1 trăim, caracterizat prindegajării studiului teoretic al literaturii de confuzii sau simplificări. Observații Și concluzii cu totul pre-

nevoia

nea, tenacitatea, luciditatea, virtuți care vor cunoaște o mare carieri in epoca modernă"... Dar, continuă autorul, există și „fața diametral opusă a clasicismului" — din păcate, arată el, „singura care circulă azi cu cea mai mare insistență", anume acea accepție a curentului după care principiile clasice ale acestuia sînt sistematizate rigid și dogmatizate, „transformate intr-un corp de doctrină Închisă, orientată spre intoleranță".Demonstrația eseistului pune în lumină un adevăr de preț, anume că această latură compromisă a clasicismului nu aparține numai evoluției acestuia, ci poate afecta — și experiența literaturii a dovedit-o — și alte curente și direcții, atunci cind aces-

tea au început „să se codifice", cind orice concepție novatoare, chiar la cele moderne, s-au închis norme impuse artei, mod necesar, eseistul discută, în cadrul unui capitol, conceptele clasic $1 modern laolaltă.Luîndu-se in discuție întreaga terminologie din domeniul literaturii — ea va fi extinsă și întregită desigur în volumele următoare — Dicționarul... se impune drept cel mai amplu documentar critic al ei, nu doar enciclopedic, nu doar dicționar, cum se intitulează, ci o contribuție originală, o elaborare de prestigiu a exegezei și teoriei noastre literare. Ea se împlinește In bogata bibliografie re- '.partizată după temele capitolelor, constituihd articularea cercetării proprii a autorului în sistemul gîn- dirii estetice generale ; se împlinește, de asemenea, prin „sumarul analitic" al fiecărui eseu, care suplinește indicele de materii (acesta ar putea fi introdus, eventual, în volumele următoare, sau în ultimul volum, pentru a se ușura cercetarea unora din teme care revin în mod necesar la mai multi termeni).De o importanță deosebită este eseul inaugural : Pentru, o „nouă critică" — critica ideilor literare, în care se pledează pentru o valorificare corespunzătoare a direcțiilor de idei în care se înscriu operele, a raportului ideologic in care se plasează față de existența socială a cadrelor u- mane abordate în cărți. Pedagogia și semnificațiile Dicționarului de idei literare al lui Adrian Marino sînt așadar multiple. Cartea aceasta este una dintre acele contribuții fundamentale ale exegezei noastre actuale în domeniul esteticii în general și in acela al literaturii în special.

• Păcală : PATRIA — 9,30; 12.30;
16,30; 20. CAPITOL — 0; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, GRIVIȚA — 9;
12,30; 16; 19.30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9,30; 
12,30; 16; 19.
• Le Mans : SALA PALATULUI —
17.13 (seria de bilete — 5022) ;
20.13 (seria de bilete — 5023),
BUCUREȘTI — 8,30: Lt; 13,15; 16; 
18.30 ; 21, CASA FILMULUI (Bd. 
Magheru nr. 29) — 15; 17.30; 20.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : VICTORIA — 9; 11,13; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vară tirzie : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Al șaptelea cartuș : LUCEA
FĂRUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Moara cu noroc : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Cidul : SCALA —, 9; 12,45;
16,30; 20,15, FESTIVAL — 8,45:
12,30; 16,15; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45;
11.15.
• Trecătoarele iubiri : DOINA — 
12,45; 15,30; 17,45; 20, PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun" : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
■ Călărețul fără cap : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8,45; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30, MODERN —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Ctntecul Norvegiei : COTRO- 
CENI — 13.30: 16.15; 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Proprietarii : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, MO
ȘILOR — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30. , ,
a Mandy — 14,30, Un musafir de 
pomină — 16,30, Eterna Eva — 
18,45. Dacă aș avea un milion — 
20,45 : CINEMATECA (sala
Union).
• Aurul negru din Oklahoma î 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18: 20,15.
• întoarcerea lui Magellan : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.30. ARTA — 15,30; 18: 20,15.
• Marele vals : DACIA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Capcana : VITAN — 15.30; 18;
20.15. DRUMUL SĂRII — 15,30; 18;
20.15.
• Judo : BUCEGI — 15,30; 18; 
20,15.
s Trenul spre stația „Cerul" : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 18; 20,30.
• Insula misterioasă : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
■ Dincolo de nisipuri : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20.15.
e Joe Kidd : FERENTARI — 
15,30; 18; 20.15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Prințul Bob: PACEA — 15,30; 
17.45; 20.
• Luna furioasă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.

O interesantă expoziție intitulată „Deal" ni-1 prezenta, în luna august a anului 1972, pe HORIA BERNEA ca pe un observator atent, lucid, al peisajului românesc. Circumscrise aceluiași motiv principal — dealul Piscul Bori-Bărdaș din satul Poiana Mărului, județul Brașov — lucrările de atunci se prezentau publicului Capitalei noastre ca tot atitea realizări împlinite cu semnul unor căutări ’ consecvente, aprofundate cu grijă. Reluat, în fSstimpul celor doi ani care s-au scurs de la prima manifestare, în alte noi ipostaze, motivul Dealul a constituit și de această dată obiectul expoziției deschise în sala Ateneului Român (str. Franklin nr. 2).Șase picturi și două fotografii ce au figurat și in prima manifestare se alătură unui important număr de lucrări noi pentru a retrasa, în datele ei esențiale, o adevărată monografie a piscului Borî-Bărdaș. Preferința artistului s-a îndreptat spre o lume cunoscută, o lume a cărei simplitate și frumusețe a studiat-o îndeaproape.Realizate în notații mai spontane sau mal elaborate, pînzele sau desenele de acum fixează parcă Instantanee ale unor realități investigate șl surprinse în datele lor fundamentale, caracteristice. Același aspect, ușor de nominalizat, prezentat ca atare în fotografii, planuri ale locului des

coperă, odată cu fiecare nouă pînză, frumuseți mirabile, ascunse parcă sub monotonie. Căci monotonă ar putea fi, în alte condiții, reluarea de-a lungul simezelor unei întregi expoziții a aceluiași motiv. Horia Bernea reușește însă să demonstreze că nu este așa. Lucrările de acum sint parcă un adevărat jurnal, al subiectivității artistului in fața motivului — devenit mod de confesiune și de investigare a propriilor posibilități in pictură.
CARNET
PLASTICInundat de florile primăverii sau de presentimentul decrepitudinii autumnale, privit de aproape sau de la mare distanță, descris în amănunțime sau retrasat în planurile lui cele mai importante — Piscul Borî-Bărdaș nl se restituie odată cu fiecare pînză nu la nivelul faptului divers, ci la un alt nivel, mai a- dinc, acela al semnificației sale. Viața fiecărei lucrări se a- flă în sentimentul căutării realității locului, a unei realități pe care pictorul încearcă să o atingă fără a-i distruge farmecul.Depășind de fiecare dată inserția in aspectul real brut, făcînd din materialitatea lui un punct de sprijin, Horia Bernea aduce

de fiecare dată noi vibrații de sensibilitate. Criteriile realității sînt pentru el cele ale comunicării. Căci, e- sențial pentru tipul de realitate figurală pe care ni-1 propune este să nu fie pur și simplu „realitate", adică verbalizabilă, ci să se ridice la nivelul semnificației. Al unei semnificații cu implicații poetice în cazul particular al lui Horia Bernea.
★Peisajul pare a fi preocuparea predilectă a pictorului GHEOR- GHE RADUCANU. Și dacă în cazul expoziției lui Horia Bernea un anume aspect ai peisajului concentra în întregime preocupările pictorului, în cazul expoziției lui Gh. Răducanu peisajul devine pretextul exterior al unor peregrinări lirice.Valea Prahovei sau peisajul ardelenesc au oferit pictorului tot atîtea prilejuri de a demonstra că figurativul nu și-a epuizat încă posibilitățile. Privind „Casele de la marginea satului" sau „Peisaj de iarnă", „Case din Ardeal" sau „Inserare", pictorul consemnează elementele de decor prin care se definește un cadru și se cristalizează o atmosferă.Lucrările lui Gheor- ghe Răducanu sînt confesiuni intime prin culoare, reflex al unei naturi lirice, predispusă transformărilor subtile ale sentimentelor sau senzațiilor în contact cu lumea înconjurătoare.

Marina PREUTU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă o producție a Casei de filme patru

„Porțile albastre ale orașului"
?• k ‘ Ta '*■

Scenariul i Marin Preda. Regia 1 Mircea Mure$an. Imaginea t Gheorghe Viorel To- 
dan. Muzica : Doru Stănculescu. Montajul: Maria Neag. Sunetul: Nicolae Clolcă. De
coruri : arh. Liviu Popa. Costume t Lidia Luludis. Cu i Romeo Pop, Costel Constan
tin, Dan Nuțu, Ion Caramltru, Dumitru Furdui, Amza Pellea, Dumitru Rucăreanu, 
Emilia Dobrin, Matei Alexandru, Aurel Cioranu. Film realizat în studiourile Cen

trului de producție cinematografică „București'*

ALIMENTAȚIA Șl SANATATEA

PUBLICISTICĂ Nicolae VELEA

Vorbă-n colțuri și rotundă
Prin alcătuirea sa deosebită, vo- ' lumul Vorbă-n colțuri și rotundă (editura „Albatros") iși obligă autorul la un efort continuu de prefigurare a întregului.Ce anume generează acest apel insistent la unitate 7 Poate chiar încercarea lui Nicolae Velea de a pătrunde lumea proverbelor cu spiritul scriitorului de. literatură. înțelegem că locul și modul de integrare a proverbului în compoziția textului mod de --------- .... .artistică. în fine o opțiune a scriitorului.Vorbă-n colțuri Și rotundă are putere de refracție ; refuzind cititorului o meditație strictă despre sine, precum și închiderea judecăților apreciative in limitele rigide ale unor pagini de text, el incită spre descoperirea unei noi perspective de înțelegere a paremiologiei sau. formulind mal pretențios, către procesul genezei sociale a proverbelor. Fiind schematizarea unei situații petrecute aievea, proverbul scapă din limitele întîmplătorului și se universalizează ; el trăiește într-un mediu cultural cu tradiție istorică ce conține ca element de esențiâlitate posibilitatea repetării sale. Proverbele devin modele de reacție a unei anumite colectivități fată de un tip particular de relație interumană și în acest climat poate lua contur apelul îndreptățit al autorului către o folosire corectă a lor. Astfel, alegerea modelelor literare din mediul sătesc apare Câ recunoaștere implicită a universului

exprimă o atitudine, un interpretare și percepție

genetic al proverbelor. Eroii cărții lui Nicolae Velea sînt țărani : Stă- nică. Barbu sau Marin. Scriitorul a operat o tipizare, insistind pe o singură determinare a ființei umane, și anume aceea care se recunoaște ca dominantă, după caz, intr-un proverb sau altul. Autorul introduce in mod firesc un personaj Bublimat. Paremie, simbolizarea proverbului ca gen. Desigur, paginile in care personajele scapă de tiranica necesitate a potrivirii cu proverbul, desfășurîndu-se intr-o viață complexă, bogată, unde omul trăiește ca om în pluritatea trebuințelor sale sint momente de împlinire epică a cărții. Iată un exemplu de literatură bună : învățătorul Panturescu urma să fie ciuda nevinovăției sale ! Mitici, om de omenie,

în ascuns și-l sfătuiește să fugă, dar învățătorul refuză orgolios. Cei doi oameni, deși vor același lucru, nu comunică între ei, iar situația poate fi transpusă în spiritul proverbului astfel :„Sîntem, îi spune învățătorul jandarmului, ca unul care nu găsește pod peste apă și altul care moare de sete".Acest fragment și cele scrise în aceeași manieră sînt pagini de reușită artistică in cartea lui Nicolae Velea, unde proverbul nu este răstălmăcit, cum se întîmplă uneori, sau exemplificat cu oameni nereali, desenați doar cu o singură trăsătură de creion, ci se naște din condensarea și schematizarea unui fapt de Viață.
EDITURA

Robert Sabatier — „Prințul" 
(poeme alese)

„Pasărea fericirii" — basme 
populare din China

„Supa de broască țestoasă" — 
povestiri coreene din sec. 
XV—XVII

Babs H. Deal — „Cad zidurile" 
Schoendoerffer — „UI-Pierre

tlmul rege din Borneo'

Josâ Marid Sanjuân — „Re
quiem pentru noi toți"

Lucian Blaga — „Meșterul 
Manole"

Michel de Saint Pierre — „Mi
liardarul"

Herve Bazin — „Preafericlțli de 
pe Insula dezolării"

Robert Stone — „Sala oglin
zilor"

Gerard de Nerval — „Fiicele 
focului"

(Urmare din pag. I)tedusă în anii 1956—57 decît In 1931— 32. In alte țări avansate (S.U.A., Anglia, Olanda ș.a.), pentru prevenirea avitaminozelor și anemiilor nutriționale și pentru ridicarea eficienței nutritive a aportului zilnic de proteine s-au fortificat derivatele de cereale prin încorporarea de diferite vitamine (Bi, Bj, Bo, PP). de fier șl Uzină (aminoacidul slab reprezentat în proteinele de origine vegetală) și de vitamină D in laptele folosit în alimentația copiilor.Avantajul eradicării bolilor caren- țiale — ca problemă de sănătate publică în tarile industrializate și cu e- conomie prosperă — a fost însă contracarat de creșterea incidenței celor cauzate de supraalimentație. înlocuirea forței omului prin mașini a mărit sedentarismul și a micșorat cheltuiala de energie, dar consumul de alimente s-a menținut la nivelul corespunzător vechilor deprinderi. Surplusul de calorii ingerat, depozi- tindu-se în organism sub formă de grăsime, a mărit prevalenta obezității și a bolilor cronice degenerative. Azi se știe că îngrășarea hu este numai un defect estetic, cl reprezintă preludiul celei mai grave drame a sănătății omului, întrucît obezitatea permite instalarea aterosclerozei și a diabetului. Obezitatea apare frecvent încă din copilărie sau adolescență și se întîlnește la 30—50 la sută din populația adultă. Anchetele întreprinse sub auspiciile O.M.S., în peste 30 de țări, au arătat că ate- roscleroza prin complicațiile ei (hipertensiune, infarct miocardic, hemoragii cerebrale ș.a.) reprezintă cauza a circa 50 la sută din totalul deceselor peste vîrsta de 1 an și este considerată de O.M.S. ca cel mai mare flagel al omenirii. . Frecvența diabetului a crescut pînă la 6 la sută din populația adultă, cu precizarea că în 60—80 la sută din cazuri el apare la persoanele o- beze. Sortimentul din ce în ce mai variat de produse alimentare și preferința consumatorului din aceste țări pentru acelea care oferă maximum de senzații olfactogustative, cu minimum de efort masticator (cum sînt dulciurile), expun nu numai la dezechilibru cantitativ (caloric), ci șl la unul calitativ, cum este cel dintre aportul de glucide și vitamina Bj. Principala sursă de energie a creie- lului fiind reprezentată de glucoză,

iar folosirea acesteia fiind condiționată de prezența enzimelor, în constituția cărora intră vitamina B(, dezechilibrul dintre glucide și vitamina Bi micșorează capacitatea creierului de a se adapta la solicitările și la ritmul trepidant al vieții moderne, mărind incidența nevrozelor.Pentru cunoașterea pe baze științifice a trebuințelor nutritive ale populației din țara noastră, un colectiv de la catedra de igiena alimentației a măsurat consumul de oxigen la peste 1 500 persoane, in vederea stabilirii trebuințelor energetice. Mecanizarea producției agricole și forestiere a modificat simțitor aceste trebuințe, micșorindu-le de la 4 500—6 000 la circa 3 500 calorii, cit sînt cerințele muncitorilor din industria metalurgică, iar automatizarea a numeroase procese tehnologice a egalat cheltuiala de energie cu aceea din munca intelectuală. în ultimele două decenii, întrucît ponderea populației urbane de la noi din țară a sporit de la 31 la 41—42 la sută, proporția produselor industriale în alimentația omului a crescut considerabil. între 1950 și 1971, consumul de carne, pește și derivatele lor pe cap de locuitor și pe an s-a dublat, iar cel de ouă, grăsime și zahăr a crescut cu 180—210 la sută.Schimbarea felului de alimentație s-a repercutat atît asupra profilului patologiei și a cauzelor de deces, cit și asupra mortalității infantile și a longevității. Bolile carențiale (de exemplu, pelagra) au încetat de a mai constitui o problemă de sănătate publică și o serie de boli infec- țioase, cu morbiditate și mortalitate mare, au fost eradicate sau reduse la cazuri sporadice (malarie, febra tifoidă, difterie, poliomielită ș.a.); decesele cauzate de acestea (inclusiv tuberculoza) au scăzut de la 177 (în 1951) la 31 la suta de mii de locuitori (în 1971), iar mortalitatea infantilă s-a redus de la 118 la 42 pentru 1 000 de născuți vii. Datorită a- eestor modificări, la apariția cărora a contribuit îmbunătățirea nu numai a alimentației, ci și a asistenței medicale, speranța de viață la naștere s-a ridicat de la 63 (în 1956) la 69 ani $i proporția persoanelor peste 60 de ani a ajuns la 14 la sută față de 9 la sută. Ca și în țările industrializate, aceste avantaje au fost contracarate de creșterea bolilor cro

nice degenerative. Frecvența obezității este de 10—15 Ia sută în mediul rural și de 20—30 la sută în cel urban, iar printre salariații cu muncă sedentară din finanțe-bănci, de exemplu, ea s-a ridicat pină la 48 la sută. în mai puțin de 15 ani, bolile cardiovasculare și mai ales ate- roscleroza au ajuns să reprezinte cauza a 40—45 la sută din totalul deceselor, mortalitatea prin aceste boli cresclnd de la 230 (in 1956) la 471 la suta de mii de persoane peste un an în 1971. în cercetări efectuate pe 10 046 salariați, de un colectiv de la Institutul de igienă și sănătate publică din București, s-a găsit o relație semnificativă intre frecvența hipercolesterolemiei și consumul de grăsimi și de zahăr. Prin depistarea activă, prezența diabetului s-a întîlnit la 2,1 la sută din populația adultă, proporția fiind de 1,44 la sută în mediul rural și de 3,7 la sută în cel urban. Ca și in țările cu economie industrială avansată, se intilnesc cazuri de hipovita- minoză Bi, care alături de suprasolicitarea mintală concură la creșterea incidenței nevrozelor. Și mai frecvent apare hipovitaminoza C, in special primăvara și mai ales printre muncitorii expuși la noxe chimice, ale căror nevoi pentru această vitamină sînt mai mari.Nu întîmplător relația dintre alimentație și sănătate constituie sloganul „Zilei mondiale a sănătății" din acest an. Pentru că, în ciuda marilor cuceriri ale științei și tehnologiei, omul nu a beneficiat în măsura necesară de aceste realizări, atît în colectivitățile mai puțin dezvoltate pe plan economico-social, Cit și in cele mai avansate. S-ar părea că bolile care însoțesc progresul sint apanajul acestuia (postulat pe baza căruia ele au fost numite „bolile civilizației") și că pentru prevenirea lor omul ar trebui să renunțe la el. Dacă se are în vedere că aproape fiecare cucerire a atras după sine nu numai avantaje, ci și neajunsuri, pe care tot omul făuritor al progresului le-a contracarat prin soluții specifice, se poate afirma că vor putea fi evitate, într-un viitor Ce depinde de noi, cauzele care influențează încă negativ starea de sănătate, printr-o alimentație corespunzătoare trebuințelor nutritive ale organismului.
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Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitări și de urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a urcării mele pe tron.Exprimînd sincere mulțumiri Excelenței Voastre, îmi este foarte plăcut să vă adresez urări de fericire și de prosperitate pentru dumneavoastră personal și pentru poporul român și vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.
HASSAN II

Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului POUE HARTLING

Primul ministru al DanemarceiAflînd cu tristețe vestea tragicului accident de aviație, în care au pierit numeroase vieți omenești, vă rog să primiți, domnule prim-mi- nistru, expresia profundei mele compasiuni.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

La întreprinderea de mașini electrice din București

Miting cu prilejul Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul vietnamez

VIZITA DELEGAȚIEI CAMEREI 
POPULARE A R. D. GERMANE, 
condusă de președintele camerei, Gerald Gotting

• Întrevedere la marea adunare națională
• CONVORBIRE LA CONSILIUL POPULAR MUNICIPAL BUCUREȘTI

Cu prilejul Zilei internaționale de solidaritate cu poporul vietnamez, marți după-amiază la clubul întreprinderii de mașini electrice din Capitală a avut loc un miting., \u luat parte loan Botar, membru 'al' comitetului de conducere al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, secretar general al Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, Doan Hung Ke, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al R. D. Vietnam, Vu Le, însărcinatul cu afaceri, ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud, numeroși oameni ai muncii.Luînd cuvîntul la miting, tovarășii Constantin Răduț, directorul întreprinderii, Dumitru Șurcă și Dumitru Nastasia, muncitori fruntași, au relevat că această zi de solidaritate le oferă prilejul de a exprima încă o dată sentimentele frățești, de caldă prietenie și profund respect ale întregului nostru popor față de lupta eroică a poporului vietnamez pentru salvgardarea independenței și suveranității sale naționale. Vorbitorii au arătat că poporul român urmărește cu simpatie și bucurie activitatea creatoare a poporului vietnamez, îndreptată spre refacerea orașelor și satelor, și au urat succes deplin în realizarea importantelor obiective economice și sociale pe 

care și le-a propus. în cuvîntul său, tovarășul Ioan Botar a arătat că poporul român a manifestat și manifestă în permanență o solidaritate activă cu poporul frate vietnamez, susținînd cu consecvență cauza sa dreaptă, militînd cu perseverență pentru încetarea agresiunii imperialiste și rezolvarea pe cale politică a conflictului, pentru instaurarea unei păci trainice in întreaga Indochinâ pe baza respectării depline a drepturilor acestor popoare de a-și rezolva problemele fără amestec din afară.La miting a luat apoi cuvîntul Doan Hung Ke, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.D. Vietnam la București. Relevînd semnificația Zilei internaționale de solidaritate cu poporul vietnamez, vorbitorul a relevat că poporul său luptă cu hotărîre pentru reconstrucția țării, pentru reunificarea pașnică a patriei sale, în această luptă — a arătat vorbitorul — poporul vietnamez a beneficiat întotdeauna de ajutorul frățesc al partidului, guvernului și poporului român. Exprimînd sentimentele de recunoștință pentru sprijinul a- cordat, vorbitorul a urat poporului român noi succese în îndeplinirea și depășirea planului pe 1974 și a actualului cincinal. (Agerpres)

Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit, marți dimineață, -delegația Camerei Populare a R. D. Germane, condusă de Gerald Gotting, președintele camerei, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o discuție cordială, tovărășească. în cadrul căreia s-a făcut un schimb de informații cu privire la rolul și activitatea Marii Adunări Naționale și a Camerei Populare, al colaborării dintre parlamentari, pe diverse planuri, contribuția lor în efortul general de apropiere și înțelegere intre popoare. Au fost înfățișate, de asemenea, unele realizări ale Republicii Socialiste România și Renu- blicii Democrate Germane în fău-, rirea noii societăți, subliniindu-se cu satisfacție relațiile de prietenie și
Biroul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România a oferit, marți seara, un dineu în onoarea delegației Camerei Populare a Republicii Democrate Germane, condusă de Gerald Gotting, președintele camerei, care ne vizitează țara.Au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, Emil Dră- gănescu, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Maria Groza, Hie Murgulescu, Gheorghe Necula, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți de comisii permanente ale M.A.N., deputați.Au participat dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.în timpul dineului, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, tovărășească, președintele Marii Adunări Naționale și președintele Camerei Populare a R. D. Germane au rostit toasturi.Relevînd că intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, între cele două țări și popoare, între parlamentele lor s-au statornicit și dezvoltat relații prietenești, de colaborare multilaterală, tovarășul Ștefan Voitec a subliniat că în evoluția ascendentă a acestor relații se înscriu ca un moment de importanță majoră convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker, prilejuite de vizita la București a delegației de partid și guvernamentale 

colaborare In continuă dezvoltare dintre cele două țări și popoare.La întrevedere au participat Maria Groza, Hie Murgulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., președinții unor comisii permanente ale M.A.N., deputati.A fost de fată dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.
★La amiază, delegația Camerei Populare a R. D, Germane a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate erau prezenți Ștefan Voitec. președintele Marii Adunări Naționale, membri ai Biroului M.A.N., deputați.

DINEU IN ONOAREA OASPEȚILORa R. D. Germane și semnarea tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări.Vizita pe care delegația Camerei Populare o efectuează în prezent In România, a spus vorbitorul, se încadrează In contextul relațiilor de prietenie frățească și reprezintă o nouă mărturie a dorinței reciproce de a dezvolta și adinei continuu colaborarea tovărășească reciproc a- vantajoasă, legăturile de solidaritate internaționalistă dintre poporul român și poporul R. D. Germane. Ea va permite să se întărească și mai mult colaborarea dintre Marea Adunare Națională și Camera Populară în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.în încheiere, tovarășul Ștefan Voitec a toastat în sănătatea tovarășului Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a tovarășului Willy Stoph, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, pentru prietenia și colaborarea trainică, frățească dintre România și R. D. Germană, dintre Marea Adunare Națională și Camera Populară.în toastul său, tovarășul Gerald Gotting, mulțumind pentru primirea cordială de care s-a bucurat, a' subliniat că întîlnirile și discuțiile dintre 

„SPUTNIK":

în cursul aceleiași zile, parlamentarii din R. D. Germană au vizitat cartiere de locuințe, monumente din Capitală.
♦Marți după-amiază, delegația Camerei Populare a R. D. Germane a făcut o vizită la Consiliul popular municipal București, unde a avut o convorbire cu tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.Oaspeții s-au Interesat de organizarea și funcționarea consiliului popular municipal, de activitatea desfășurată în domeniile edilitar, economic și social-cultural.

parlamentarii celor două țări tint folositoare pentru ambele părți. A- ceastă vizită, a spus el, ne oferă prilejul de a continua schimbul de experiență cu privire la activitatea reprezentanților organului suprem al popoarelor din statele noastre socialiste. Sînt convins că convorbirile noastre vor servi la continuarea dialogului privind dezvoltarea colaborării viitoare dintre Camera Populară și Marea Adunare Națională, precum și dintre comisiile permanente ale acestora.Constatînd cu satisfacție că relațiile de prietenie dintre R. D. Germană și România se dezvoltă In mod continuu, vorbitorul a subliniat că aceste relații se adîncesc neîncetat de la vizita delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane din mai 1972.în încheiere, tovarășul Gerald Getting a toastat In sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru dezvoltarea multilaterală a prieteniei și colaborării dintre cele două țări,.pentru întărirea și adin- cirea legăturilor de prietenie dintre Cameră Populară și Marea Adunare Națională. (Agerpres)

Conferința Națională
» J

a Partidului Comunist BulgarEveniment de seamă in viața poporului bulgar, Conferința Națională a Partidului Comunist Bulgar, ale cărei lucrări încep miercuri la Sofia, a fost intimpinată de oamenii muncii într-o atmosferă de puternic avînt creator. Răspun- zînd chemării partidului de a transforma anul 1974 — în cinstea conferinței și a celei de-a 30-a aniversări a victoriei revoluției socialiste — in anul u- nei munci susținute pentru îndeplinirea directivelor Congresului al X-lea al P.C.B.. a sarcinilor actualului cincinal, clasa muncitoare, poporul bulgar s-au angajat într-o largă întrecere socialistă, menită să pună cît mai bine în valoare rezervele interne ale fiecărui colectiv de muncă.în acest cadru de preocupări au apărut și s-au dezvoltat un șir de inițiative de o deosebită însemnătate pentru economia bulgară. Astfel, inițiativa muncitorilor din județul Plovdiv pentru folosirea cit mai rațională a materiilor prime, materialelor, combustibilului și e- nergiei s-a transformat într-o puternică mișcare națională ; la fel s-a întîmplat cu inițiativa muncitorilor de la uzina constructoare de mașini „Va- sil Kolarov'*  din Sofia de a întări, „pe baza unui cod propriu", disciplina in muncă și cea tehnologică ; ace

• Filarmonica de stat „George 
Enescu44 (la sala mică a Palatu
lui) : Recital de sonate susținut 
de Avy Abramovici — vioară și 
Irina Staicu — pian — 20.

lași viu ecou au găsit numeroasele inițiative apărute pe marile șantiere pentru predarea înainte de termen a obiectivelor în construcție etc.Prilej de analiză a realizărilor dobindite la scara județelor în cei trei ani care au trecut de la Congresul al X-lea al P.C.B., conferințele de dare de seamă și alegeri
CORESPONDENTA 

DIN SOFIA

ale organizațiilor județene de partid, desfășurate în cursul lunilor februarie și martie, au situat în centrul dezbaterilor probleme actuale ale construcției societății socialiste dezvoltate în Bulgaria. Cu aceste ocazii s-a subliniat că Întreaga muncă organizatorică și politică a organizațiilor de partid a fost îndreptată spre mobilizarea tuturor forțelor disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor economico- socia'le din cadrul cincinalului și atingerea principalului scop — ridicarea productivității sociale a muncii. Un loc central în cadrul dezbaterilor a fost ocupat de problemele dezvoltării intensive a economiei județelor și repartizării raționale pe teritoriul lor a forțelor de producție, ridicării e-

ficienței întregii activități economice prin modernizarea întreprinderilor și introducerea largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii. U- nele lipsuri și neajunsuri semnalate in realizarea programului pentru ridicarea nivelului de trai al poporului bulgar, a- doptat în decembrie 1973 de plenara C.C. al P.C.B. — program privind construcțiile de locuințe, dezvoltarea bazei tehnico-matbria- le în sfera servirii, construcțiile de așezăminte pentru copii etc. — au concentrat, de asemenea, atenția comuniștilor din organizațiile județene, soluțiile propuse vizînd stimularea unor acțiuni îndreptate spre realizarea unor progrese cit mai importante și In aceste domenii.Conferința Națională a P.C.B. îșl propune să dezbată una dintre cele mai importante și actuale probleme economice ale Bulgariei : ridicarea productivității sociale a muncii. Ca Întotdeauna cu prilejul unor asemenea evenimente, Sofia, capitala țării, este împodobită festiv, intîmpinîndu-i pe cei peste 1 400 de delegați la Conferința Națională a P.C.B. în- ■ tr-o atmosferă de muncă și optimism generată de bilanțul rodnic al înfăptuirilor de pînă acum.
C. AMARIȚE1

vremea
Ieri în țară • Vremea a fost deose

bit de călduroasă. Cerul a fost va
riabil. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 17 
era cuprinsă între 7 grade la Sulina 
și 26 grade la Moldova Veche. In 
București : Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de 24 grade.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un club mic, cu ambiții mariLa Tg. Mureș a fost dat recent în folosință un nou complex sportiv, care dispune de mai multe terenuri și sălii, necesare pentru practicarea în bune condiții a numeroase discipline sportive : volei, handbal, baschet, tenis de cimp, atletism, aero și navomodelism, tenis de masă, gimnastică etc. Este vorba de complexul sportiv al unei cunoscute unități sportive din Tg. Mureș : clubul „Voința", al cooperației meșteșugărești. Cele 8 secții de performanță au obținut rezultate frumoase pe plan local și chiar național. Datorită măsurilor organizatorice și pregătirii tehnico-tactice, sportul popicelor, spre exemplu, a adus clubului o serie de satisfacții. Szilagyi Margareta a ciștigat (alături de Maria Todea) titlul la campionatele europene de juniori. Popicarii mureșeni fac parte din loturile naționale, care se pregătesc
• Astă-seară, de la ora 19. în sala sporturilor de la Floreasca are loc meciul retur de baschet dintre echipele feminine I.E.F.S. și Spartak Leningrad, din cadrul semifinalelor „Cupei cupelor". După cum se știe. în primul joc. desfășurat sîmbătă la Leningrad, baschetbalistele sovietice au repurtat victoria cu 86—41.

tv
PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoala
10,00 — Curs de limba engleză. 

Lecția 81.
10.30 — Curs de limba rusă. Lec

ția 82.
11,00 — Film pentru tineret (re

luare). „Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte". 
Scenariul : Titus Popovid. 
Regia : Sergiu Nicolaescu.

17.30 — Telex.
17,35 — Curs de limba franceză. 

Lecția 85.
18,05 — Steaua polâră — emisiune 

de orientare școlară și pro
fesională. Meserii în tehni
ca nucleară.

18.30 — Teatru de poezie. Vesti
torii primăverii. Spectacol 
literar-muzical-coregrafic or
ganizat în mijlocul muncito
rilor de la Combinatul de 
fire și fibre chimice din 
Săvinești.

19,15 — Tragerea Pronoexpres.
19,20 — 1001 de seri : Poveștile

junglei.
19.30 — Telejurnal.
20,00 — Teleobiectiv.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 martie. In țară : în prima 
parte a intervalului vremea se va 
menține călduroasă și în general fru
moasă, cu cerul variabil. Apoi înno- 
rările se vor accentua în vestul țării 
și vor cădea ploi slabe. Vînt slab, pînă 
la moderat. Temperatura în scădere 
ușoară la sfîrșituL intervalului. Mîrti- 
mele vor fi cuprinse între 2 și 12 gra
de, iar maximele între 12 și 20 grade, 
local mai ridicate în prima zi. Ceață 
slabă dimineața. în București î Vre
mea se menține călduroasă și în ge
neral frumoasă, mal ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab, pînă la moderat. Temperatura 
în creștere în prima zi.

acum în vederea viitoarelor campionate mondiale. Echipa de popice- femei ocupă locul I in seria a Il-a a actualului campionat național. De asemenea, formația de modelis'm a ciștigat la zbor teleghidat două titluri de campioni, iar la zbor planoare, trei titluri.< în cadrul unei convorbiri avute cu Tiberiu Piispoki, președintele clubului, am aflat că pe parcursul anilor s-a creat o frumoasă bază mate- . rială. Pe lingă o popicărie modernă cu 4 piste, care corespunde tuturor cerințelor, la ștrandul clubului s-au executat ample lucrări de modernizare a bazinelor și vestiarelor, iar în cadrul complexului de agrement al orașului s-a construit o cabană proprie de canotaj, prevăzută și cu bac de iarnă. De asemenea, aeromode- liștli au la dispoziție un nou atelier pentru instruirea începătorilor. Sportul de masă se bucură de o largă audiență. Cîteva mii de tineri și tinere din cele 7 cooperative din Tg. Mureș au luat parte în 1973 la acțiuni sportive competiționale și recreative. Participări masive s-au înregistrat la campionatele „de casă" la șah, tir cu arcul, tenis de masă.Examinînd rezultatele obținute pînă acum, biroul executiv al clubului a luat noi măsuri de îmbunătățire a activității generale, astfel îneît clubul „Voința" Tg. Mureș — un club mic, însă cu ambiții mari — să fie capabil de a înregistra performanțe superioare în anul 1974.
L. DEAKI

20.15 — Telecinemateca. Un mare
cineast : Serghei Eisenstein. 
,,Ivan cel Groaznic". în dis
tribuție : N. Cerkasov, M.
Jarov, A. Bucima. Muzica : 
Serghei Prokofiev.

21,45 — Andy Williams și cîntece- 
le lui.

22.15 —- 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 — Pagini de umor : „Aven

turi în epoca de piatră44.
20,25 — Armonii intime.
20,55 — Telex.
21,00 — Drumuri în istorie. Brăi

la— prag de ape, treaptă de 
istorie.

21,20 — „Opereta sau... Revista44. 
Competiție muzicală. (Re
luarea părții I).

22,10 — Chipul unui oraș : Reșița, 
azi și mîine.

teatre

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare lui Abba Eban cu ocazia reinvestirii sale în fuițgția de ministru al afacerilor externe al statului Israel. în telegrama de răspuns, ministrul israelian de externe mulțumește ministrului afacerilor externe al tării noastre pentru felicitările și urările transmise. (Agerpres)

Actualitatea la șah• Partidele din runda a 10-a a turneului international de șah de la București s-au încheiat cu următoarele rezultate : Kurajița — Ghizdavu 1—0 ; Maciejewski — Partos remiză ; Stanciu — Șubă 0—1 ; Farago — Cio- ciltea remiză ; Plachetka — Rodri- guez remiză. în clasament, pe primul loc a trecut Bojan Kurajița (Iugoslavia), cu 8 puncte, urmat de Țeș- kovski (U.R.S.S.) — 7,5 puncte, Ves- terinen (Finlanda) — 7 puncte (o partidă întreruptă). • Turneul internațional masculin de șah de la Olot (Spania) a continuat cu desfășurarea" partidelor din runda a doua. Maestrul internațional român Theodor Ghi- țescu a remizat cu spaniolul Juan Manuel Bellon. în clasament conduce spaniolul Angel Martin cu 1,5 puncte, urmat de Andras Adorjan cu 1 punct (1), Ostoici, Bellon, Ghi- tescu, Pomar și Quinteros, cu cîte 1 punct. • Comitetul special al Federației internaționale de șah. întrunit la Amsterdam, a hotărît ca meciul pentru titlul mondial dintre actualul campion Robert Fischer (S.U.A.) și viitorul său șalanger să înceapă cel mai tîrziu la 1 iunie 1975. în cazul cînd campionul nu va accepta această dată, i se va retrage titlul. Campion va fi declarat cel ce cîștigă primul 6 partide, fără a fi luate în considerare remizele. Propunerea federației S.U.A. și a lui Robert Fischer ca meciul să se dispute după sistemul în care învingător să fie declarat jucătorul care cîștigă 10 partide, iar la scorul de 9—9 titlul să rămînă în posesia actualului campion a fost respinsă.
• Opera Română : Mica serena
dă, Chore patetica, Rapsodiile 
române — 19.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Apus de soare — 19,30, (sala Co
media) : Prizonierul din Man
hattan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — 20, (sala 
Studio) : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul „Țăndărică* 4 (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 15, (sala din str. Aca
demiei) : De ce a furat zmeul 
mingea — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : 
Vino să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Siciliana —19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : La hanul cu cînte- 
ce — 19,30.
• Circul „București44 : Intilnire 
la circ — 19,30.

Stadii noi în lupta 
împotriva cancerului

Intr-un interviu acordat publicației sovietice „Sputnik", cunoscutul sa
vant Leon Șabad, membru al Academiei de științe medicale a U.R.S.S., 
aduce noi argumente in sprijinul ideii potrivit căreia metodele științifice 
moderne fac posibilă prevenirea și tratarea cu succes a cancerului. Reprodu
cem mai jos extrase din articol :Despre cancer, una din cele mai misterioase maladii cunoscute de medicina modernă, savanții au acumulat mai multe date decît despre orice alt domeniu de cercetare medicală. Această teribilă boală poate fi provocată de substanțe chimice (cancerigene), de radiații, de viruși. S-au studiat numeroase particularități ale celulelor canceroase, caracterul agresiv și interacțiunea lor cu organismul. Este adevărat, nu cunoaștem încă în ce constă cauza primară a degenerării celulelor normale in celule canceroase. Și totuși, am ajuns în stadiul cînd putem preveni și vindeca această maladie.Printre milioanele de celule ale organismului trebuie descoperite tocmai cele ce au degenerat și vor produce într-o bună zi îmbolnăvirea. Dar cum ? După cum se știe, cancerul nu apare brusc. Evoluția lui nu are deloc efectul unei lovituri. Tumorile benigne, de pildă, reprezintă un pericol potențial. Cu jumătate de veac în urmă, medicul care descoperea o tumoare benignă îl încredința pe pacient că n-are motive de îngrijorare. Astăzi, îl trimitem fără în- tîrziere pe pacient la o policlinică specializată în cancerologie, pentru examen și tratament urgent. Cancerul poate apare adeseori pe fondul unor boli cronice. După datele furnizate de Institutul de cancerologie experimentală și clinică al Academiei de științe medicale a U.R.S.S., în 84 la sută din cazuri asemenea boli cronice preced tumorilor maligne ale cavității bucale, în 97 la sută din cazuri — cancerului pielii, iar în 73 la sută — cancerului rectal. La examenele medicale periodice, uneori oamenii nici nu bănuiesc că printre medicii care-i examinează se găsește și cîte un cancerolog.Cu mulți ani în urmă, vindecarea cancerului era o raritate, în timp ce astăzi se estimează că in U.R.S.S. au fost salvați peste un milion și jumătate de oameni atinși de cancer.Nu este vorba numai de efectul măsurilor preventive. Desigur, în anii din urmă au apărut noi metode profilactice și de tratament. Dar succesul tratamentului depinde direct de aplicarea lui într-o fază cît mai incipientă. Datorită organizării examenului medical asupra întregii populații a tării, se constată că astăzi numărul persoanelor afectate de
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Depuneri pe libretele de economii in vederea participării

la tragerile la sorți pentru trimestrul 11/1974
Casa de Economii și Consem- națiuni anunță că Unitățile sale din întreaga țară primesc pînă la data de 30 martie a.c., inclusiv, depuneri pe libretele de economii cu dobindă și cîștiguri in autoturisme și pe libretele de economii pentru turism, in vederea participării la tragerile la sorți pentru trimestrul 11/1974.în afara ciștigurilor acordate la tragerile Ia sorți, respectiv autoturisme și excursii in străi- 

cancer avansat este de două ori mai redus decît în 1962.Este posibilă chiar și prevenirea apariției cancerului — afirmă acad. Șabad. Degenerarea malignă este provocată, printre altele, de așa- numitele substanțe cancerigene. Dar omul poate fi protejat de efectul unora dintre ele. Excluderea unor substanțe cancerigene din procesul de producție este de natură să reducă masiv cazurile așa-numitului cancer profesional.într-o atmosferă poluată, cel mai mare pericol il prezintă benzo- pirenul, o hidrocarbură cancerigenă. Cantitatea de benzopiren aflată în aer este strins legată de regimul de combustie, in primul rînd la motoarele autovehiculelor. Concentrația acestei substanțe cancerigene se face simțită mai ales la intersecția străzilor. Iată incă un aspect al utilității pasajelor subterane pentru pietoni, in orașele moderne — și iată de ce motoarele auto trebuie să funcționeze după un regim rațional. Dacă, de exemplu, motoarele sînt înzestrate cu regulatoare de raretactie (care asigură o combustie completă a benzinei), atunci emanațiile de benzopiren în atmosferă vor fi de zeci de ori mai reduse.Se cheltuiesc, evident, fonduri enorme pentru aplicarea în practică a unui șir de măsuri menite să ferească pe om de contactul cu substanțele cancerigene. Dar, din păcate, noi înșine reducem, adeseori, efectul acestor măsuri. Și aceasta pentru că benzopirenul se găsește și în fumul țigărilor pe care îl aspiră milioane de oameni. Este semnificativ faptul că mortalitatea datorită cancerului pulmonar este de două ori mai mare printre fumătorii inve- terați decît în rîndurile celor care n-au fumat niciodată. Datele statistice arată că, pentru un om care a fumat timp de 25 de ani cite 10 țigări pe zi, probabilitatea cancerului crește de 11 ori ; de la 20 la 30 țigări zilnic, riscul crește de 22 ori, iar de la 40 de țigări în sus — de 52 ori.Succesul acțiunii de prevenire a cancerului depinde direct de igienă, înțelegînd prin acest cuvînt lupta Împotriva unor obiceiuri nesănătoase, o alimentație rațională și exerciții fizice regulate.

30 
de 
de

nătate, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă titularilor acestor librete de economii și dobinzi.De asemenea, tot pînă la martie a.c. se emit librete economii pentru construirea locuințe și librete de economii cu ciștiguri in construcție care rilor dreptul de tragerile la sorți lea trimestru al acestui an.
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materiale de asigură titula- a participa la pentru al doi-

Autostrada: incriminări 
și false pledoarii

Ca urmare a restricțiilor de viteză, a scăzut substanțial In Franța 
— ca și in alte țări de altfel — numărul accidentelor rutiere. Și to
tuși mai există încă voci care cer să se revină la viteza nelimitată pe 
autostrăzi. Cine sint cei ce se pronunță in favoarea unor asemenea 
măsuri, cu tot cortegiul lor de consecințe tragice ? Intr-un amplu ar
ticol, din care reproducem pasajele de mai jos, revista „PARIS 
MATCH" subliniază că o astfel de dorință este doar expresia unor 
interese financiare inguste.„Statisticile arată că de cînd s-a trecut la limitarea vitezei, numărul de accidente rutiere este în scădere, în Franța, de pildă, in ianuarie 1974 au fost cu 20 la sută mai puține accidente decît în ianuarie 1973 ; numărul accidentelor mortale a fost cu 27 la sută mai redus (617 decese în 1974 față de 865 in 1973), iar al accidentelor soldate cu vătămări corporale cu 23 la sută mai mic. Pe autostrăzi s-au înregistrat 264 de cazuri mortale, în comparație cu 328, și 2 468 de răniți, fată de 2 845, cu un an în urmă. Lunar mor deci 64 de francezi mai puțin decît în anii pre- cedenți, ceea ce va face ca în 1974 numărul victimelor să fie cu 768 mai scăzut decît în 1973.în fata acestei înșiruiri de cifre va trebui să optăm între autostrada așa-Zis rentabilă, cu trafic intens și în viteză, dar care va fi inevitabil presărată ca și pînă acum cu hecatombe de cadavre, și autostrada care, în condițiile creșterii cu 20 Ia sută a numărului de automo- biliști „scăpați de la moarte", ar fi condamnată la o stare de lîncezeală, căci, susțin cei interesați, pentru o autostradă viața înseamnă viteză. Felul în care va fi rezolvată această alternativă va fi simptomatic pentru gradul de civilizație al societății noastre.Societatea trebuie să dea socoteală pentru toți acești morți anonimi, a căror imagine se șterge de îndată ce au fost transportați la morgă, pentru a se transforma în cifre și statistici ; pentru mulțimea de infirmi și paralitici, victime ale unei greșeli de-o clipă. Societățile de asigurări care clasifică cu meticulozitate decesele pe categorii de virstă, socio-profesionale și de sex ; poliția ; chirurgii spitalelor de urgență, toți cei cărora le revine sarcina de a pune ordine in această hecatombă iși fac cu toții datoria — dar mai ales își declină orice răspundere în fața acestor valuri de sînge sau se acuză unii pe alții.Răspunderea acestei hecatombe o poartă, între alții, constructorii de mașini, de o inventivitate fără as- timpăr, automobiliștii care . conduc prea repede sau neîndemânatic etc.Cea mai vinovată dintre toate este însă autostrada, acest „monstru"

Tragere excepționala LOTO !

Administrația de Stat Loto- Pronosport informează partici- pantii că la 26 martie 1974 organizează o tragere excepțională l Loto după noua formulă tehnică 7 aplicată la 29 ianuarie 1974. Se î vor efectua 6 extrageri. în total, i se vor extrage 42 de numere i ciștigătoare. Printre altele, la I tragerea excepțională Loto din ț 26 martie 1974 se vor atribui i autoturisme „Moskvici 408/412“ / Și „Skoda S-100", precum și ) excursii în Bulgaria, Iugoslavia și Turcia. De asemenea, se vor i ■ atribui importante ciștiguri In 

care sfîrtecă fără nici o milă ogoare sau vii și căruia puțin ii pasă de peisaje și de oameni.Acum, după limitarea vitezei, autostrada, invenție a lumii moderne, tinde să se golească și să treacă în categoria lucrurilor revolute, care au reprezentat, cindva, străluciri efemere ale civilizației noastre,De la începutul lunii decembrie 1973, cînd au fost introduse restricțiile de viteză, traficul de pe autostrăzi, care înregistrase în ultimii ani creșteri de 8—12 la sută anual, a început să stagneze. încasările — de cele mai multe ori, în momentul cînd se înscriu pe o autostradă au- tomobiliștii trebuie să plătească o taxă — înregistrează și ele un deficit de 18 la sută.în 1973 era nevoie de 130 000 de mașini pe zi pentru a menține rentabilitatea unei autostrăzi. In acest an, datorită creșterii prețului de cost al construcției autostrăzilor, ar fi nevoie de o sporire a numărului de vehicule cu o treime. Or, reducerile de viteză ar fi de n<ftură să pericliteze nu numai soarta autostrăzii, dar și viitorul industriei constructoare de automobile, ale cărei exporturi s-au redus cu 30 la sută. Mașinile cu capacitate cilindrică mare sînt, desigur, cele mai afectate. Uzinele „Renault", de exemplu, care au făcut de curind investiții de peste 7 miliarde de franci pentru introducerea unei noi linii tehnologice de mașini mari, riscă să intre intr-o gravă criză, deoarece automobiliștii preferă acum mașinile mici și drumurile naționale de altădată. Autostrada și cea mai bună clientă a ei — mașina de mare capacitate — au nevoie, ca și războiul, de bani și jertfe omenești.Iată de ce așa-zise „voci autorizate" încep să se ridice pentru a cere revenirea la viteza nelimitată pe autostrăzi. Dacă singele economisit nu poate fi trecut în coloana beneficiilor, să reîncepem deci a-1 vărsa ca mai înainte, pentru a umple din nou această „prețioasă" coloană.Ce mai așteptați atunci ? Apăsați pe accelerator și oriîncotro v-ați îndrepta, spre mare sau spre morgă, fiți însoțiți de binemeritata urare «drum bun !»“ — își încheie articolul revista franceză.

bani de valori fixe și variabile. Important de reținut este faptul / că la această tragere excepțio- > nală Administrația de Stat ț Loto-Pronosport va atribui cîș- i tiguri pentru 3 numere (lin 18 'și 24 extrase. Se participă cu ) bilete de 5 lei și 15 lei, varianta i de 15 lei avind dreptul de par- ? ticipare la toate cele 6 extra- 1 geri. Depunerea biletelor cîști- i gătoare se va face pînă în ziua i de 30 martie 1974, la ora 13, in ’ orașele reședință de județ, și ț pînă vineri 29 martie 1974, la i ora 13, în celelalte localități. ,
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viața internaționa lă
ORIENTUL 
APROPIAT
O Întrevedere Kurt Wald
heim — Abba Eban ® Cioc*  

nirl siriano-israelieneNEW YORK 19 (Agerpres). — .Marți a avut loc o Întrevedere între Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., și Abba Eban, ministrul '.de externe al Israelului. După cum a anunțat un reprezentant al secretarului general al O.N.U., cu prilejul acestei Întrevederi a fost discutată situația actuală din Orientul Apropiat.TEL AVIV. — Ministrul apărării 
al Israelului, Moshe Dayan, care a fost desemnat să reprezinte Israelul Ia negocierile indirecte cu Siria privind dezangajarea forțelor, a declarat că pacea în Orientul Mijlociu trebuie să fie realizată în etape. El 
a adăugat că dacă Israelul nu ajunge la un acord cu Siria în privința separării forțelor, aceasta va împiedica realizarea de noi progrese și in cadrul tratativelor cu Egiptul pentru o soluție generală a problemelor regiunii.DAMASC — Marți dimineața, de-a lungul liniei de încetare a focului din sectorul de nord al înălțimilor Golan s-au produs violente incidente între forțele siriene și cele israeliene — a anunțat un purtător de cuvînt militar la Damasc. Ciocnirile, la care au participat unități de artilerie și blindate, au izbucnit după ce forțele israeliene au deschis focul, la ora 4,35 G.M.T., asupra pozițiilor avansate siriene, care au ripostat. Bombardamentul lansat de partea israeliană 
a lovit postul de observatori ai O.N.U. de la Derbel. Doi reprezentanți ai O.N.U. și un ofițer sirian de legătură 
au fost răniți.TEL AVIV — Noi ciocniri între forțele siriene și cele israeliene s-au produs, marți in zori, pe frontul de pe înălțimile Golan. Potrivit unui purtător de cuvînt israelian, focul a fost deschis de forțele siriene. Doi soldați israelieni și doi reprezentanți ai O.N.U. au fost răniți în timpul ciocnirilor, calificate de purtătorul de cuvînt drept deosebit de violente, avînd o durată de aproximativ patru ore.
VIETNAMUL DE SUD:

Respingerea unei

a-

importante acțiuni 
militare a SaigonuluiVIETNAMUL DE SUD 19 (Agerpres). — După cum informeazăgenția de presă „Eliberarea", forțele Administrației saigoneze au declanșat, la sfîrșitul săptămînii trecute, o acțiune de anvergură împotriva zonelor controlate de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în provincia Kontum. Forțele populare din provincia Kontum au dat o ripostă e- nergică trupelor saigoneze și au zădărnicit încercarea lor de a ocupa teritorii controlate de G.R.P.Agenția „Eliberarea" menționează 
că aceasta a fost una dintre cele mai mari acțiuni de acest gen inițiate de Administrația saigoneză de la semnarea Acordului de la Paris privind Vietnamul.

★Guvernului Revoluționar al Republicii Vietnamu- a condamnat refuzul de-Delegația Provizoriu lui de Sud _ -------- ----legației saigoneze de a participa la ședința din 19 martie a conferinței consultative a celor două părți sud- vietnameze. ce se desfășoară in suburbia pariziană Celle Saint Cloud- Delegația G.R.P. al R.V.S. a propus reluarea convorbirilor la 22 martie.
z

QUITO.

Secretarul general al P. C. Portughez 
despre criza politico-militara din Portugalia

HAVANA 19 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției Prensa Latina, secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cun- hal, a analizat criza politico-milita- ră cu care este confruntată, de a- proape trei săptămîni, țara sa.„Opoziția unor generali și a altor oficialități față de politica de război a guvernului — a relevat secretarul general al P.C.P. — ca și agitația continuă Înregistrată în rindurile forțelor armate sint fapte de o extraordinară gravitate pentru dictatură, dovedind că și o parte a cercurilor proguvernamentale a devenit conștientă de imposibilitatea conti

nuării războiului in coloniile din Africa". El a menționat că la actuala situație au contribuit o serie de factori convergent, printre care lupta eroică a populației din coloniile portugheze africane, lupta poporului portughez împotriva războiului, viguroasa condamnare pe plan mondial a colonialismului, precum și toate urmările economice, sociale și politice ale războiului, indicînd că, in fața manevrelor demagogice ale regimului, forțele de opoziție trebuie să militeze pentru unica soluție politică a problemei — recunoașterea Republicii Guineea-Bissau și independența completă a Angolel și Mozam- bicului.
Arestări în rîndurile armateiLISABONA 19 (Agerpres). — în- tr-un comunicat oficial, dat publicității, luni seara, la Lisabona, se recunoaște că autoritățile portugheze au arestat, în ultimele zile, 33 de ofițeri implicați în actuala criză po- litico-militară din Portugalia. Totodată, comunicatul oficial anunță că starea de urgență, instituită în Portugalia de trei ori numai în de

curs de cîteva zile, a fost înlocuită, luni, cu „starea de vigilență", în virtutea căreia orice persoană care intră sau iese dintr-o unitate militară este identificată.Comentînd situația din Portugalia, agențiile France Presse și Reuter relevă că o remaniere ministerială în cabinetul premierului Caetano pare iminentă în viitorul foarte apropiat.

Extinderea cooperării 
economice între Argentina 

și țările socialiste 
europeneBUENOS AIRES 19 (Agerpres). — La întoarcerea din vizita efectuată, în fruntea unei delegații de economiști și experți comerciali, în România, Cehoslovacia, Polonia și Ungaria, Fernando Lerena, ministru consilier, șeful Direcției tratate și negocieri internaționale din Ministerul argentinean al Economiei, a declarat că acordurile și convențiile semnate cu acest prilej dovedesc multiplele forme de cooperare care pot fi practicate între Argentina și țările socialiste din Europa. în acest context, conducătorul delegației argentinene a relevat că în timpul vizitei sale au fost stabilite principalele domenii și modalități de cooperare care să ducă la extinderea și diversificarea comerțului cu țările socialiste.

VIZITA IN R. D. GERMANĂ A MINISTRULUI 
EDUCAȚIEI Șl iNVĂJĂMlNTULUI AL ROMÂNIEIBERLIN 19 — (Corespondentă de la C. Varvara). Tovarășul Paul Nicu- lescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămîntului, care' face o vizită in R. D. Germană, a avut o întrevedere cu Han s-Joachim Bohme, ministrul invățămintului superior și de specialitate al R.D.G. Cei doi miniștri s-au informat reciproc asupra

dezvoltării învățămîntului superior și tehnic în cele două țări și au abordat aspecte ale colaborării dintre România și R.D.G. în acest domeniu. La întrevedere a participat ambasadorul României la Berlin, Vasile Vlad.în cursul zilei de marți, oaspeții români au vizitat instituții de învă- tămînt din orașul Dresda.
i

Reuniunea Biroului de coordonare al tarilor nealiniate

iondra Camera Comunelor a aprobat 
programul cabinetului laburistLONDRA 19 (Agerpres). — Primul vot desfășurat în Camera Comunelor. după alegerile generale din 28 februarie, în vederea aprobării de către Parlament a discursului tronului, respectiv programul guvernamental laburist, a permis obținerea unui succes de către noul cabinet al premierului Harold Wilson. Programul laburiștilor, prezentat — potrivit tradiției — de regina Elisa- beta a Il-a, la 12 martie, a fost a- probat cu 294 voturi contra 7. în favoarea lui s-au pronunțat laburiștii prezenți și doi naționaliști galezi ; împotrivă au votat naționaliștii scoțieni. Demn de menționat este că s-au înregistrat 334 de abțineri — ale conservatorilor, liberalilor, unio- niștilor nord-irlandezi. în legătură cu aceasta, agențiile de presă relevă ca un fapt fără precedent în ana

lele Westminster-ului abținerea unui număr de deputați mai mare decît al celor care s-au pronunțat în favoarea programului guvernamental.Cu cîteva ore înaintea votului, așa-numitul „cabinet fantomă" al lui Edward Heath a decis să nu mai prezinte în Camera Comunelor amendamentul conservator — sprijinit de liberali — care dezaproba politica veniturilor propusă de guvernul premierului Wilson. De fapt, conservatorii au fost nevoiți să renunțe la amendament, ca urmare a asigurărilor date de ministrul muncii, Michael Foot, că legislația anti-infla- ționistă introdusă de guvernul precedent va fi menținută în vigoare, cel puțin pînă la o reglementare în domeniul politicii prețurilor și veniturilor de acord cu sindicatele și patronatul.

PRIMUL MINISTRU 
AL TURCIEI LA PRIMIT 

PE AMBASADORUL 
ROMÂNIEIANKARA 19 (Agerpres). — Ambasadorul României la Ankara, George Marin, a fost primit de primul ministru al Turciei, Biilent Ecevit. Ambasadorul român a transmis primului ministru al Turciei un mesaj prietenesc de salut din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer.La rîndul său, primul ministru al Turciei a transmis tovarășului Ion Gheorghe Maitrer urări de sănătate si depline succese în activitate, precum și considerația sa cea mai profundă.în cadrul convorbirii care a avut loc a fost evidențiată dezvoltarea bunelor relații dintre cele două țări.

ALGER 19 (De la corespondentul nostru). — La Palatul Națiunilor din Alger s-au deschis, marți, lucrările reuniunii Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, la nivelul miniștrilor afacerilor externe. Biroul, creat la cea de-a patra conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate (care a grupat anul trecut, în septembrie, la Alger, peste 70 șefi de state), cuprinde reprezentanți din 15 țări : Algeria, Cuba, Guyana, Kuweit, Iugoslavia, Liberia, Malayezia. Nepal. Peru, Tanzania, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Siria și Zair. Mai participă la lucrările Biroului reprezentanți ai Indiei și Republicii Mali, în calitate de președinte al Comisiei politice a celei de-a patra conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate și, respectiv, raportor al conferinței.Potrivit declarațiilor făcute la sosirea la Alger de unii miniștri de externe participant! la lucrări, reuniunea este axată îndeosebi pe probleme economice care privesc întărirea cooperării între statele nealiniate și crearea unui fond comun de dezvoltare economică și socială a acestor țări, situația mate-

•riilor prime și a raporturilor economice și comerciale între țările in curs de dezvoltare și țările industrializate — toate acestea în lumina documentelor adoptate la Conferința la nivel înalt de la Alger și, mai ales, in contextul apropiatei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite,

INTÎLNIRE SUFANUVONG o n u. Program
NORODOM SIANUK de cooperare privind

Plenara C.C. al P.M.S.U.BUDAPESTA 19 (Agerpres). —La Budapesta au început, marți, lucrările Plenarei C.C. al P.M.S.U. Va fi expusă o informare a Biroului Politic al C.C. al partidului cu privire la problemele internaționale actuale și vor fi prezentate și dezbătute rapoartele despre situația clasei muncitoare. activitatea în domeniul în- vătămîntului și problemele legate de dezvoltarea acestuia, anunță agenția M.T.I.

JAPONIA

Pentru crearea 
unui front unit 

al forțelor progresiste 
O propunere a președintelui 

Prezidiului C.C. al P.C.J..
Kenji MiyamotoTOKIO 19 (Corespondență de la Paul Diaconu). Președintele Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia. Kenji Miyamoto, a prezentat, într-o conferință de presă, o nouă propunere privind lupta unită a forțelor progresiste în alegerile din vară pentru Camera Consilierilor. El a propus ca partidele progresiste și organizațiile democratice să sprijine un candidat progresist independent, prin semnarea unui acord politic la nivel local, pe baza celor trei obiective pentru formarea frontului unit. Odată ales, candidatul urmează să coopereze cu partidele care au semnat acest acord. „Dacă P.C.J., P.S.J. și Komeito vor realiza lupta unită, forțele progresiste vor înregistra cu siguranță succese" — a spus Kenji Miyamoto.

agențiile de presă transmit

SAM NEUA 19 (Agerpres). — A- genția Khaosan Pathet Lao a dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita oficială a delegației Frontului Unit Național și a Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, condusă de Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele F.U.N.C., în zonele controlate de Frontul Patriotic Laoțian. Convorbirile purtate de Norodom Sianuk cu prințul Sufanuvong, președintele C.C. al F.P.L., se arată în comunicat, s-au referit la situația actuală din Laos și Cambodgia și la alte chestiuni de interes mutual.Părțile au hotărît ca intre Frontul Patriotic Laoțian, pe de o parte, și F.U.N.C. și G.R.U.N.C., pe de altă parte, să aibă loc un schimb de reprezentanți în scopul întăririi continue a relațiilor frățești dintre popoarele laoțian și khmer.

fertilizarea deserturilorNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Comitetul pentru știință și tehnologie al O.N.U. a propus un program de cooperare privind aplicarea cuceririlor științifice și tehnologice pentru punerea în valoare a zonelor aride și a deserturilor de pe suprafața globului.In ciuda dezvoltării științifice — constată comitetul — zonele aride creează probleme speciale țărilor în curs de dezvoltare, care nu sînt capabile să le rezolve singure. Așa cum s-a constatat în numeroase state ale lumii, lipsa de apă a provocat victime umane și daune materiale în ultimii ani. Pentru punerea în aplicare a acestui program se prevăd utilizarea energiei solare, controlul climei, exploatarea resurselor subterane de apă, protecția solului și desalinizările, lucrări speciale de irigație și tehnici agricole speciale, împăduriri.

" A'.-..
Un protocol Prlvind »ctlun* de colaborare, pe perioada 1976—1980 între Ministerul Agriculturii, dustriei Alimentare și Apelor din Republica Socialistă România și Ministerul Agriculturii ai U.R.S.S. a fost semnat la Moscova.
Delegația Uniunii Națio

nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție din 
hOHlâllia condusă de Aldea Mi- litaru, membru al C.C. al P.C.R., președintele U.N.C.A.P., a sosit la Cairo. Delegația a fost salutată de Ahmed Younes, membru al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole (U.C.C.A.) din R. A. Egipt, Mohamed Idris, secretar general al U.C.C.A., membru al C.C. al U.S.A., și de alți reprezentanți ai conducerii U.C.C.A.

In- Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev, l-a primit, marți, la Kremlin, pe Trygve Bratteli, primul ministru al Norvegiei și președinte al Partidului Muncitoresc, care se află într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică.

lioane coroane și va participa la construirea unei fabrici pentru conserve din pește pe teritoriul R. D. Vietnam a fost semnat la Oslo.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:_____________________________________ ________________ y ’ __________ _

„Programul de la Tlatelolco (f

gației argentinene, reintegrarea Cubei „este un element indispensabil continuării discuției asupra dezvol- continentului".tării
La capătul dezbaterilor se poate aprecia că, reluînd tica de la reuniunea stabilit noi

problema- Tlatelolco, C.I.E.S. a detalii cu
in confruntare cu problemele

practicii

privire la cadrul dialogului, fără a putea, totuși, iniția soluțiile așteptate.
Eugen POP

Muzeul Național al Culturilor 
din Ciudad de Mexico a inițiat 
un amplu program de coopera
re in domeniul arheologiei, in 
vederea prezentării celor mai 
remarcabile relicve din trecutul 
istoric a numeroase popoare ale 
lumii. Potrivit declarației direc
torului 
Beatriz 
dispune 
statelor 
ține schimburi in domeniul ar
heologiei, intre care cele ale 
României, Iugoslaviei, R.P. Chi
neze, Poloniei, R.D. Germane, 
ale altor țări socialiste.

*
Urmind dicționarului neer- 

landez-român, apărut de curind 
in Olanda, o nouă lucrare de 
mare utilitate pentru cunoaște
rea și însușirea de către olan
dezi a elementelor de bază ale 
limbii române a ieșit, zilele a- 
cestea, la Haga, de sub tipar. 
Este vorba de ghidul de con
versație neerlandez-romăn, vo
lumul însumind 85 de pagini și 
69 de planșe ajutătoare.

lii urma convorbirilor ■*  vute la Brazzaville de o delegație a Partidului Baas din Irak și o delegație a Partidului Congolez al Muncii a fost dat publicității un comunicat comun, în care se arată că cele două partide susțin lupta comună africano-arabă împotriva politicii imperialiste, ce țintește să perpetueze exploatarea resurselor țărilor în curs de dezvoltare.

alger : Demaraj promițător

in noul cincinal

adjunct 
de Pino 
de săli 
cu care

al instituției, 
Chan, muzeul 
naționale ale 
Mexicul intre-

In capitala ecuado- riană, Quito, s-au desfășurat zilele trecute lucrările Consiliului și social interameri- can (C.I.E.S.) — eveniment urmărit cu deosebit interes de observatorii scenei politice latino-america- ne. Acest interes provine din faptul _ că reuniunea succede log" latino-americane S.U.A., început Tlatelolco, constituind prima a- bordare concretă a u- nora din problemele evocate, mai mult la nivel de principii. în cadrul precedentei în- tîlniri.Așa cum s-a relevat cu acest prilej, hotăririle conferinței de la Tlatelolco — prin care se afirmase principiul egalității depline in raporturile dintre state — solicită continuarea dialogului în forme și modalități care să asigure materializarea a- cestei norme funda- v

reuniunii economic

C.I.E.S. „noului dia- dintre țările și Ia în Mexic,

mentale. „Spiritul de la Tlatelolco — se arată în documentul de bază al reuniunii C.I.E.S. — poate imprima vigoare și însemnătate și hotărîrilor liului"..Sublinierea în document pune atenției mai mult, C.I.E.S. este ganism al Organizației Statelor Americane căruia țările lati- no-americane îi acordă o importantă prioritară. ca reprezentind cadrul dezbaterilor principalelor probleme economice și ciale ce preocupă tele organizației, ultima reuniune teramericană pentru pregătirea documentelor cu privire la revizuirea structurilor O.S.A. (care va face obiectul unei conferințe a miniștrilor de externe. în aprilie, la Washington) una din propunerile de bază a fost cea vizînd lărgirea atribuțiilor și competentelor C.I.E.S.

sarcinilor consifăcută se cu cu acel im- atît cit or-

so- sta- La in-

în cursul reuniunii, delegații țărilor latino-americane au pus reprezentantului S.U.A. întrebări în legătură cu modul cum vede Washingtonul trecerea la partea practică a dialogului de la Tlatelolco. în acest sens, o serie de participanți (Peru, Panama și alții) au exprimat preocupările în legătură cu modalitățile de e- fectuare a transferului de tehnologie (punct special pe ordinea de zi de la Tlatelolco). dat fiind faptul că — așa cum sublinia reprezentantul Braziliei — patentele multora din a- ceste tehnologii „sînt în mîinile companiilor străine care operează în America Latină".în același timp, la Quito, ca și la alte reuniuni continentale, a fost readusă în a- tenție ideea necesității de a se înlătura obstacolele care împiedică participarea Cubei la dezbaterile interamericane. Așa cum arăta șeful dele-

In 
rat o 
dezvoltare 
și socială: a început 
înfăptuirea celui de-al 
doilea plan cincinal de 
dezvoltare. Pentru 1974 
a fost fixat un volum 
de investiții ale statu
lui in valoare de 17 673 
milioane de dinari, 
reprezentind o crește
re de 47 la sută în 
raport cu anul prece
dent. Mai mult de ju
mătate din aceste in
vestiții sint orientate 
spre sectoarele esen
țiale, direct producti
ve, spre a se asigura 
un ritm mai înalt de 
edificare a industriei 
naționale. Explorările 
petroliere și 
urmează a fi 
îndeosebi în 
deșertice din masivul 
Hoggar, unde vor trece 
în stadiu de exploata
re noi zăcăminte de 
minereuri neferoase, 
metale rare și urani- 
fere. Construcția de 
mașini se va întregi 
cu unități noi, a căror 
realizare a început în 
anii precedenți la Con
stantine, Oran, Bel- 
Abbes, Rouiba, Anaba, 
Berouaglia. Prevederi-

Algeria a dema- 
nouă perioadă de 

economică

miniere 
extinse, 

zonele

le pentru 1974, în a- 
gricultură, sint axate 
pe modernizarea aces
tei ramuri cu mare 
pondere incă in eco
nomie, prin extinde
rea mecanizării, a- 
plicarea metodelor 
agrotehnice înainta
te și extinderea su
prafețelor productive 
in unele zone din su
dul țării. Noi coope
rative agricole de pro
ducție, cooperative po
livalente de servicii și 
alte forme de întraju
torare in muncă iau 
acum ființă pe terenu
rile distribuite felahi- 
lor, in urma limitării 
proprietății 

O măsură 
tru actuala 
lărgire a 
obținute pe făgașul 
progresului o consti
tuie întocmirea unor 
programe speciale de 

' dezvoltare economică 
și socială pentru fie
care vilaiat (departa
ment administrativ) al 
țării, dindu-se astfel 
posibilitate organelor 
locale să folosească 
mai eficient resursele 
de care dispun in fie
care regiune, ca și in
vestițiile alocate.

Preocupările statului

funciare, 
nouă pen- 
etapă de 
cuceririlor

algerian sint orientate, 
de asemenea, și in di
recția lărgirii cooperă
rii internaționale. Du
pă cum se știe, rela
țiile de cooperare ro- 
mâno-algeriene cunosc 
o dezvoltare ascen
dentă. „Ele se înscriu 
— sublinia recent co
tidianul guvernamen
tal ............................."în lor de . _Boumediene și Nicolae Ceaușescu în timpul vizitelor în Algeria ale șefului statului român în martie 1972 și decembrie 1973". Colabo
rarea dintre România 
și Algeria tinde să se 
diversifice, să cuprin
dă tot mai diverse 
sectoare de activitate. 
Sint in curs de per
fectare noi acorduri și 
contracte de coopera
re pe multiple planuri 
între cele două țări, 
urmind ca schimburi
le economice româno- 
algeriene să ajungă in 
anul 1975 la 100 mili
oane de dolari, așa 
cum au stabilit cei doi 
șefi de stat,

Mircea 
S. IONESCU

„El Moudjahid" — contextul hotărîrl- convenite anterior președinții Houari

Purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al R. F. Germania 8 declarat că președintele Franței, Georges Pompidou, și cancelarul vest-german, Willy Brandt, se vor intîlni la Bonn, în zilele de 4 și 5 aprilie, în cadrul consultărilor lor periodice prevăzute de Tratatul de prietenie semnat de cele două țări în 1963. Este de așteptat — a arătat acesta — ca o reuniune la nivel înalt, la care să participe toți șefii de stat din țările membre ale C.E.E., să aibă loc în luna mai.

Experți ai guvernului 
Chilian re'ev^ ultimele șaseluni în Chile au avut loc puternice presiuni inflaționiste. Devalorizarea escudoului cu 85 la sută a scăzut substanțial puterea de cumpărare a salariaților. Prețurile cu amănuntul au cunoscut o sporire considerabilă : la carnea de pasăre și la pîine — cu peste 175 la sută, la carnea de vită — cu 200 la sută, tarifele la transportul în comun — cu peste 200 la sută. Rata inflației a atins 500 Ia sută, una din cele mai ridicate din întreaga lume.

Primul ministru al Aus
traliei, Gough Whitlam, a declarat că țara sa se opune intenției Statelor Unite de a amenaja o bază navală în insula Diego Garcia, din O- ceanul Indian. Whitlam a menționat, totodată, că va examina această problemă cu președintele Tanzaniei. Julius Nyerere, care începe, miercuri, o vizită oficială de patru zile în Australia.

Ull aCOld !n baza câruia Norvegia va livra R. D. Vietnam utilaj pentru pescuit în valoare de 4' mi-

Secretarul general ad
junct al O.N.U., DjGrma Kooye’ a părăsit Bamako, încheindu-și vizita efectuată în regiunile Gao și Tombouctou din Mali, grav afectate de secetă. El a declarat presei că ajutorul acordat de forul mondial va fi continuat prin diversele sale organisme subsidiare ; pentru combaterea crizei de cereale din regiune, apărută ca urmare a secetei, este pfevăzută livrarea unei cantități de 350 000 tone de produse agricole.

„Concorde"
LONDRA 19 (Ager

pres). Ministrul bri
tanic al industriei, An
thony Wedgwood Benn, 
a schițat, in fața Ca
merei Comunelor, un 
tablou deosebit de 
sumbru privind pers
pectivele comerciale și 
financiare ale superso
nicului „Concorde". El 
nu a făcut cunoscute 
insă intențiile guver
nului laburist în pro
blema gigantului fran- 
co-britanic. Anthony 
Benn a informat că a 
comunicat conținutul 
declarației sale omolo
gului său francez — pe 
care, de altfel, speră 
să-l intilnească curind.

Ministrul industriei a 
indicat că modificările 
avionului propuse de

alte semne de întrebare
constructori — reduce
rea zgomotului, spori
rea razei de acțiune, 
îmbunătățiri ale moto
rului și aripilor — ar 
costa 167 milioane lire 
sterline, la prețurile 
din iulie 1973, ceea ce 
înseamnă, la prețurile 
din ianuarie 1974, 220
milioane de lire sterli
ne. Constructorii consi
deră că, în condițiile 
in care aceste modifi
cări sint operate, cere
rea de avioane la în
ceputul anilor ’80 va fi 
suficientă pentru a 
permite menținerea în 
funcțiune a 130 de a- 
parate. Anthony Benn 
a adăugat că „British 
Airways", care ar tre
bui să utilizeze în vi
itor trei aparate „Con-

corde", apreciază că fo
losirea supersonicului 
ar putea antrena o de
teriorare substanțială a 
rezultatelor sale finan
ciare. Ministrul brita
nic a evocat și dificul
tățile intilnite de con
structori în obținerea 
dreptului de survolare 
a unor teritorii și a 
dreptului de aterizare 
pe aeroporturile din 
New York, Tokio și 
Sydney. Întrebat in le
gătură cu consecințele 
unei eventuale anulări 
a proiectului 
de", ministrul 
rat : „Atitea 
și atit talent 
investite în
construcție, incit 
buie tratată cu 
pect".

„Concor- 
a decla- 
eforturi 

au fost 
această 

tre- 
res-

• „METAL VEȘNIC" ? Oamenii depun multe eforturi pentru a proteja metalele și a- liajele împotriva distrugerii. Ele sint acoperite cu lacuri, vopsele, se recurge la felurite aliaje. Dar ce se poate face ca metalele să se apere singure de distrugere? După cum relatează agenția „Novosti", oameni de știință sovietici au descoperit că procesul de coroziune poate fi oprit prin introducerea unor cantități infime de anumite substanțe în aliaje. în felul acesta, pe suprafața metalelor respective apare o peliculă care le protejează. Rezistența la coroziune crește în acest fel de sute și chiar mii de ori.
• GAMBRINUS - DE

TRONAT. Cercetind ansamblul de cuvinte referitoare la bere, lingvistul veșțgerman Helmut Arntz a stabilit că faimosul rege Gambrinus nu a existat niciodată. Afirmația a provocat consternarea în rîndul fabricanților de bere, care și-au văzut detronat peste noapte patronul venerat de secole. Profesorul Arntz demonstrează, bazat pe documente, că apariția cuvîntu- lui Gambrinus se datorează unei... greșeli tipografice. în jurul anilor 1300, italianul A- nius a editat o carte de istorie apocrifă. El a inventat pur și simplu un arbore genealogic al prinților germani, în care apare și un anume „Gambrivius". 250 de ani mai tîrziu. Gambrivius s-a transformat, printr-o greșeală de tipar, în Gambrinus, devenit, nu se știe cum, patronul berarilor și al consumatorilor de bere. O parte din' âdepții îft- ’ veterați ai lui Gambrinus se arată suspicioși : lingvistul a- mintît este în același timp și președintele „societății pentru istoria vinului", de unde bănuiala ca toată această poveste să nu fie „o lucrătură" a concurenței.
• UN FURNAL - MO

NUMENT ISTORIC. P^- tru prima oară în Franța, un furnal înalt a fost consacrat „monument istoric". Este un cuptor impunător, ridicat din piatră și susținut cu plăci de fontă, care se găsește la Cons- la-Grandville, o localitate din nordul Lorenei. Vestigiul datează din 1865, cînd, în perioada revoluției industriale din secolul trecut, un inginer de mine din localitate s-a lansat într-o tentativă industrială. Procedeul folosit pe atunci pentru obținerea fontei era rudimentar — abia peste vreo 15 ani punin- du-se la punct metoda Thomas, care a reprezentat un mare progres în acest domeniu. Furnalul, părăsit și ruinat de intemperii, va fi acum încredințat Uniunii siderurgice de la Longwy, care îl va face să funcționeze ca odinioară, pentru a se reconstitui astfel drumul parcurs de civilizația industrială.
• SATISFACȚIE TAR

DIVA. După cum se știe, mișcarea pentru egalitatea în drep-^ turi a femeilor din S.U.A. protestase, încă de mai multă vreme, împotriva faptului că cicloanele, aducătoare de atîtea pagube, sînt botezate cu nume exclusiv feminine. Iată că în prezent un post de radio american a hotărît să le dea satis-» facție : de acum înainte furtunile de zăpadă, care vor provoca depuneri de peste 10 cm, vor fi botezate cu nume masculine. în mod semnificativ, o puternică furtună care s-a abătut asupra statului Milwaukee a fost botezată „Adolf".
• ȘERVEJELE-GAZE- 

TĂ. în unele localuri și restaurante din Geneva, Milano și Roma, clienții pot găsi sub farfurie, în locul binecunoscutului șervețel alb de hîrtie, un fel de mini gazetă-reclamă : „Weekend in Italy". Tipărit pe hîrtie absorbantă (ca și șervețelele) și avînd dimensiunea unei jumătăți din foaia unui cotidian, noua publicație are un articol de fond, foarte multe reclame, iar în colțul din dreapta sus cuvinte încrucișate. Nu și-a pierdut utilitatea de șervețel, dar poate fi citit ca un ziar. Autorul a' ajuns la această inovație „culinară", observînd cum majoritatea clienților mîzgălesc■ șervețelele în așteptarea felului doi... Se pare că inițiativa are succes. Multe firme, în special din industria alimentară, au lansat comenzi de șervețele- gazetă.
• PORTOCALI IN 

MINE. Nu e ușor de cultivat portocalul în locuințe și chiar în condiții de seră. Cu atit mai uimitor este faptul că în mina „Kliucovskaia" din Ural, în încăperea substației de transformatoare, un portocal a ajuns la înălțimea de 2,5 metri și că dă roade tot anul. Explicația 7 După părerea specialiștilor, a- supra portocalului exercită o influență favorabilă microclima din încăperea respectivă. Descărcările electrice produse prin cuplarea și decuplarea instalațiilor ionizează aerul, făcind să crească conținutul de ozon. Probabil că acest component important al atmosferei subtropicale compensează lipsa altor elemente. Drept urmare, fructele de portocal se coc în mină la fiecare două luni.
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