
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! DECRET

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a douăsprezecea 

sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 28 martie 1974, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU
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BĂTĂLIA PENTRU RECOLTĂ 
ESTE ACUM BĂTĂLIA 

PENTRU APA DIN SOL 
în condițiile creșterii temperaturii, 
lucrările agricole trebuie urgentate

Condițiile climatice din această primăvară — caracterizate prin- tr-un deficit de apă în sol și creșterea bruscă a temperaturii — impun să se aplice in mod diferențiat măsurile recomandate pentru desfășurarea lucrărilor agricole, să se adapteze tehnologia fiecărei culturi Ia situațiile locale specifice. Cea mai mare atenție, în aceste zile, trebuie să se acorde urgentării lucrărilor necesare pentru a se evita pierderea apei din sol, pentru a se menține umiditatea necesară răsăririi și dezvoltării culturilor. în acest sens, specialiștii din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor recomandă ca semănatul culturilor din prima epocă să se facă într-un timp cît mal ’scurt și la cel mai inalt nivel calitativ. Acum este important ca specialiștii să urmărească atent situația fiecărei parcele de teren, să ia măsuri pentru ca In aceeași zi să se efectueze atit pregătirea patului germinativ, cit și semănatul. Bine se procedează In acele unități agricole în care tractoarele care discuiesc sau gripează terenul sînt urmate imediat de semănători.O atenție deosebită trebuie acordată stabilirii adînclmii de îngro

pare a semințelor. Ministerul de resort a indicat să se asigure insă- mințarea pină Ia limita maximă a adincimii prevăzute în tehnologiile diferitelor culturi, urmînd ca fiecare specialist, pe fiecare tarla, să ia măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a acestei măsuri tehnice.în aceste zile, concomitent cu acțiunile în vederea încheierii grabnice a semănatului culturilor din prima epocă, trebuie să sc intensifice pregătirea terenului destinat plantelor din epoca a doua. Pe aceste suprafețe, la pregătirea terenului să se respecte cu rigurozitate măsurile pentru evitarea pierderii apei din sol. în acest mod se creează condiții pentru ca, atunci cînd va sosi timpul semănatului porumbului și al celorlalte culturi din epoca a II-a, să fie suficientă numai grăparea terenului, evitîndu-se „răscolirea" în adîncime a solului.O lucrare urgentă, de care depinde în bună măsură nivelul producției de grîu și orz, este erbicidarea aceșțor culturi, pentru evita apariția buruienilor care sumă cantități importante de în efectuarea acestei lucrărinevoie de discernămîntul si com-

petența specialiștilor pentru administrarea fiecărui kg de erbicid a- colo unde este cea mai mare nevoie. unde poate fi utilizat cu maximum de randament.Evident, caracterul uscat al a- cestei primăveri impune irigarea mai devreme decît în alți ani a suprafețelor amenajate. Specialiștii recomandă ca acum să se treacă fără nici o reținere Ia aplicarea u- dărilor pe terenurile cu culturi de toamnă, pe lucerniere, precum și pe cele insămințate cu culturi din prima epocă, unde este nevoie să se asigure umiditatea necesară răsăririi și dezvoltării plantelor. La culturile însămințate în această perioadă este indicat să se folosească doze mai mici de apă, atit cît este necesar pentru a asigura o bună răsărire. în scopul obținerii unei producții mari la porumb, soia Si celelalte culturi, este nevoie să se folosească intens toate forțele și mijloacele pentru efectuarea u- dărilor. Tinind seama de suprafețele mari amenajate, de efectul

deosebit de pozițiv al irigațiilor a- supra nivelului recoltelor, este necesar ca organele de specialitate să controleze atent modul în care se aplică udările, să ia măsuri pentru înlăturarea operativă a oricărei defecțiuni.
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PICĂTURA DE CERNEALĂ

bariere cetățea-
al poș- cutie la

„ora în gol" lucrătorilor dăm seama respectivilor nejustificate

să ni se resti- încasată in plus, fie sancționați cărăuși.dori să fie pre-

decît...

Relatări ale corespondenților noștri din județele 
Constanța, Timiș, Ialomița, Mureș-în pagina a lll-a.

Lingura 
de lemn

Mi s-a spus, dar nu mi-a venit să cred, că pumnul 
acela de femeie pentru care, o dată pe an, se dădea 
o sărbătoare 
nostru, s-ar fi dus din viață. Și că, la masa sărbăto
rească, vor fi de acum numai șapte fii și un scaun 
gol. Vn scaun gol și o lingură din lemn de prun de 
mestecat magiunul, singura ei moștenire alături de un 
noian de amintiri.

Cu lingura aceea ii crescuse pe toți șapte și fă
cuse din ei oameni. Patru au ajuns ingineri, unul 
doctor, trei — muncitori de înaltă calificare. In 40 
ani de văduvie ii crescuse singură, dlntr-o livadă

două duzini de pruni și din acul unei mașini de 
sut cu care imbrăca tot satul. Din hărnicia și 
demnitatea ei. Și din lingura aceea de magiun, bună 
nu numai pentru mestecatul fierturii, ci, mai ales, 
pentru indreptatul caracterelor atunci cind dojana 
maternă impunea și -argumente mai tari. Desigur, 
creanga de prun din care s-a cioplit lingura aceea fu
sese ruptă din rai, altfel n-ar fi putut hrăni atitea 
guri și n-ar fi îndreptat pe calea cea bună șapte su
flete de vădană. Fără indoială, după primii ani de vă
duvie, cei mai grei, i-a venit în ajutor și o lume in 
care orice om născut drept poate ajunge om, dar știu 
că pumnul acela de femeie a făcut minuni.

Așa cum o vedeam, venind o dată pe an la Bucu
rești, la fiul cel mare, in casa căruia se adunau toți 
șapte, cu copiii lor, cu necazurile și cu bucuriile lor, 
bătrinica îmbrăcată in port popular părea desprinsă 
din poveste. Era o năzdrăvană, ca mama lui Creangă, 
și părea că niciodată drumurile ei nu se vor opri, și 
mult călătorită lingură de magiun nu va atirna in 
cui ca un semn, heraldic al unei spițe fără singe al
bastru, dar cu o nestrămutată încredere in biruința 
omeniei pătrunsă pină in ultima fibră a ființei. S-a 
dus cu sufletul împăcat după ce i-a văzut pe toți oa
meni, cu familii trainice, ca un nobil altoi de viață 
crescut pe lemnul acelei linguri de magiun. Și pri
vind lemnul acela cu coada lustruită de strinsoarea 
palmelor, îmi venea s-o iau din cui și să o sărut, ca 
pe o sacră relicvă. Căci în lemnul ei, ca intr-un răboj 
al vieții, st crestaseră semnele unui destin.

împlinit.

Pa terenurile întreprinderii agricole de stat Lehliu, (udețul Ialomița, toate tractoarele șl 
celelalte utila|e au fost concentrate la executarea lucrârilor de pregâtire a terenului și 
semănat. „Grija pentru păstrarea apel in sol ne-a determinat să organizăm lucrul în două 
schimburi — ne-a declarat inginerul Constantin Zaineâ, directorul întreprinderii. Noaptea, 
procentul de evaporare este mult mai redus". Obiectivul aparatului fotografic a surprins 
’două aspecte de muncă : pregătirea terenului și erbicidarea (fotografia din stingă) și însâ- 

mințarea lucernei (fotografia din dreapta). foto : S. Cristian

15000 tone 
de otel peste planDEVA (Corespondentul „Sein- teii", Sabin Ionescu). — Side- rurgiștii hunedoreni iși onorează in mod exemplar angajamentele cuprinse în chemarea la întrecere pe care au lansat-o către toți metalurgiștii țării. în acest cadru de entuziastă dăruire in muncă, toate sectoarele productive ale combinatului hu- nedorean iși îndeplinesc ritmic planul și cu aceeași ritmicitate ii depășesc, fapt demonstrat de colectivele celor 3 oțelării care, ieri — 21- martie — au înregistrat cea de-a 15 000-a tonă de oțel. produs in plus de la începutul anului și pînă în prezent. Succesul — care marchează cea mai înaltă producție obținută pînâ acum în oțelăriile Hunedoarei într-o asemenea perioadă — a fost asigurat prin sporirea neîntreruptă a indicilor de utilizare a cuptoarelor Martin și electrice ; în luna martie, de pildă, în sectorul oțelării, sarcinile de plan au fost depășite zilnic, în medie, cu peste 300 tone oțel.

UOMU PE ȘANTIERE - 
la cota maximă a graficelor!în perioada care a trecut din acest an, potențialul productiv al economiei naționale a fost îmbogățit cu noi și importante obiective — în lunile ianuarie și februarie fiind puse în funcțiune integral și parțial 32 capacități de producție industriale și agrozootehnice, din care 9 in avans din perioadele următoare. în luna martie, alte Însemnate obiective au început să dea producție. Pînă la sfirșitul primului trimestru au mai rămas puține zile. De aceea, se impun aplicate noi și energice măsuri pentru impulsionarea lucrărilor de construcții și montaj, în așa fel îneît planul de investiții Să fie realizat integral la toate capitolele sale, să fie lichidate restanțele, iar noile capacități și obiective productive, cu termene în această perioadă, să intre în funcțiune neintirziat. Este un domeniu de activitate in care organele și organizațiile de partid, centralele și ministerele tutelare de investiții trebuie să intervină cu maximă răspundere și operativitate, să mobilizeze toate forțele constructorilor, beneficiarilor și proiectanților, ale furnizorilor de utilaje tehnologice în scopul dinamizării muncii pe șantiere, finalizării noilor obiective productive la termenele prevăzute.Inaugurînd o serie de anchete pe această temă, analizăm astăzi șantierul noilor capacități de la întreprinderea „Romlux" din Tîrgoviște. Cum evoluează stadiul lucrărilor pe acest șantier 7 Cînd vor produc» noile obiective 7

Concluziile anchetei noastre, în pagina a lll-a

CULTURA Șl ARTA
factori activi ai muncii politice

Interlocutor — Ștefan MOCUȚA, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R,

— Activitatea cultural-educa- 
tivă de masă dispune de posi
bilități largi de creare în rindul 
oamenilor muncii de la orașe și 
rate a unor convingeri înaintate 
despre muncă și viață. Cum a- 
preciați că răspunde în județul 
dv. misiunii ce i-a fost în
credințată 7— în lumina exigențelor ce te desprind din programul ideologic al partidului, așezămintele culturale din județul Cluj și-au axat activitatea în direcția popularizării și însușirii aprofundate a documentelor de partid, ridicării nivelului general al cunoașterii, formării și educării permanente a maselor, pentru statornicirea in relațiile dintre oameni a principiilor eticii și echității socialiste. Este meritorie preocuparea cluburilor I.S.C.T., „Armonia", „Metalul", a caselor de cultură din Dej, Gherla și Huedin, a căminelor culturale din Florești, Mintiul Gherlei, Gilău, Moldovenești, Iclod și altele, pentru dezbaterile, consultațiile, dialogul viu organizat cu oamenii, diferențiat pe profesii, vîrste, preocupări, pe probleme economice, tehnice, științifice etc., la care și-au adus contribuția activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, cadre cu munci de răspundere, români, maghiari, de alte naționalități.Cabinetele de științe sociale, cabinetele tehnice, punctele de informare și documentare, universitățile populare, cursurile și cercurile organizate în întreprinderi, instituții și la sate — constituie tot atîtea mijloace și posibilități de informare, documentare și formare a unei gin- diri creatoare, apte să confrunte teoria cu practica, să interpreteze fenomenele sociale în lumina cuceririlor de ultimă oră din știință și tehnică.Pentru sporirea eficienței acțiunilor culturale de masă, numai în iarna aceasta au fost introduse în

circuit 378 filme documentare științifice și tehnice, aproape 100 filme agrozootehnice, peste 12 000 diapozitive, iar zestrea bibliotecilor publice a fost îmbogățită cu noi volume de cărți și reviste în valoare de aproape un milion lei. ’Un alt aspect care trebuie remarcat este faptul că participarea nemijlocită a maselor la creația de artă, ca formă directă a democratizării actului de cultură, s-a extins și s-a diversificat. Reuniunile corale, festivalul „Te slăvim pămînt strămoșesc", trecerea în revistă a brigăzilor artistice de agitație sint manifestări specifice județului Cluj, care s-au impus, prin conținutul lor, ca veritabile acte educative.Totuși, trebuie menționat că, în unele cazuri, așezămintele culturale, cei care răspund de activitatea lor nu s-au ridicat la înălțimea misiunii încredințate. Se mai pot întilni activități formale, lipsite de un conținut adecvat, nediferențiate în funcție de subiecții cărora li se adresează. Aș mai reține atenția și asupra slabei organizări și îndrumări a activității cultural-educative de către factorii de răspundere de la nivelul comunelor, fapt ce s-a repercutat negativ în dotarea și asigurarea bazei materiale a așezămintelor de cultură.

i.
pe care l-ați enumerat în diree* 
ția stimulării activității cultu
ral-educative 7— Rezolvarea acestei situații a putem afla în înțelegerea unui adevăr axiomatics la orașe ca .șl . 1» sate, In fiecare localitate întreaga viață culturală trebuie să se desfășoare sub controlul și îndrumarea nemijlocite ale organizației de partid. Desigur, cei ce își aduc contribuția la conturarea unui tablou cît mai divers al viețiț spirituale locale au datoria, fiecare în parte, să vină cu aportul specific de inițiativă șl fantezie ; și organizația U.T.C., ca șl cea a femeilor, cooperativa de producție sau cea meșteșugărească, consiliile F.U.S. etc. Dar, viziunea globală* asupra scopului propus și a modalităților folosite, „tabloul de comandă" trebuie, desigur, să se afle întotdeauna în mîna organizației de partid. Depinde numai de noi ca această „dirijare" a activității culturale locale să se realizeze cît mai competent, pentru a conduce la rezultate optime. Spun lucrul acesta, deoarece ne dăm seama de neajunsurile care mai există, de necesitatea înlăturării lor.

bibliotecile, lectoratele, profesionale,
— Ce măsuri considerați că 

sînt necesare pentru a concen
tra eforturile tuturor factorilor

— Este In tradiția acestor 
locuri prezența activă a intelec-

Interviu realizat de
Radu CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

DUNĂREA, ALTFEL 
DECÎT ÎN VALSURI...

A

• ••

Nu stăm de vorbă
in scrisModul cum sînt soluționate reclamațiile adresate în scris de către cetățeni diferitelor instituții (pentru această categorie de petiții există o filieră de rezolvare bine reglementată) a făcut obiectul, și îl va face și în continuare, a numeroase intervenții în ziarul nostru. Dar, ca cetățeni, sintem puși, nu o dată, în situația de a reclama și verbal, pe loc, atunci cînd sintem nemulțumiți de o situație sau alta, de a cere de la cei în drept explicațiile de care avem nevoie. Ce audiență au, în acest caz, intervențiile noastre 7 Sint ascultate o- piniile venite pe această cale? Pentru a afla răspunsul, semnatarii acestor rîn- duri și-au propus să devină, timp de două zile, „reclamant?1....Mai întîi ne transpunem in situația cetățeanului I. Mihail din Balta Albă, care a solicitat mutarea mobilierului de la o adresă la alta. îl însoțim pe I. M. și constatăm că echipa de cărăuși îi introduce pe nota de plată o o’ră în plus, spre a „aco-

peri", zice-se, a întoarcerii la unitate. Ne că pretențiile salariați sînt ______________și cerem explicații la întreprinderea de prestări servicii din Capitală.
mație. Simplu și eficient : semnalele critice ale cetățenilor sînt preluate în orice moment și rezolvate cu operativitate. Ca o confirmare, cazul nostru este rezolvat de către directorul întreprinderii, care dă

subsuoară, ne prezentăm Ia ghișeul de mesagerii.— Am vrea să expediem niște cărți și...

Reporterii noștri 
în postura de reclamanți

— Dacă doriți, putem prelua reclamația și prin telefon ; dacă nu, puteți veni personal la noi.Alegem a doua cale șl constatăm că, într-adevăr, la I.P.S. București s-a pus la punct un sistem judicios de recepționare a sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor. Aici, în permanență (ziua și noaptea), este desemnată o persoană — inclusiv din conducerea întreprinderii — care stă la dispoziția publicului penfru orice fel de recla-

dispoziție tuie suma dar și să respectiviiAșa am luate și ascultate peste tot sesizările și reclamațiile cetățeanului. Dar am constatat, din păcate, că, în unele locuri, accesul la re- clamație este practic oprit prin tot felul de așezate în calea nului....Oficiul central tei din Iași. Cu o

— Nu se poate — ne întrerupe _salariatul de la . . e„STAS". Și, din păcate, nu avem nici noi așa ceva.— Atunci 7... ,— Atunci, mergeți dv. acasă, împachetați cutia pe care o aveți și venițt apoi din nou la noi.Observind că privirea ne este ațintită spre colile de hirtie și ghemul de sfoară de pe birou, salariatul revine :— Mă rog, aș putea să vă scutesc de drum, dar să știți că ceea ce vedeți nu aparține ale mele, nale...I-am dat vom fi întins imediat o coală hîrtie și cițiva metri sfoară. Ce a urmat ? încercat mai întîi să facem
C. PRIESCU
Mihai IONESCU 
Manole CORCACI

ghișeu. Cutia dv. nu

poștei. Sint Strict perso-de înțeles .atenți", și ni că s-a de de Am
(Continuare in pag. a II-a)

J

De-a lungul celor 2 900 km de la izvoare și pînă la Sulina, Dunărea udă păminturile ___ _______ , . „„a opt țări. Unește, în vigatori cu experiență. 
j pu echjpaje abia tre_cute prin focul unei Încercări ce intră, îndeobște, în substanța „poveștilor marinărești" de mai tirziu. Nu i-am găsit pe nici unul dintre cei doi. Erau la datorie, în cursă de rutină, într-un sfîrșit de iarnă, pe un fluviu nici înghețat și nici invadat de cețurile groase — pacostea din totdeauna a marinarilor. Rememorează un episod recent, în locul celor amintiți, Dumitru Pătrâuceanu, șeful serviciului porturi și flotă din ~ flotei gației

albia sa, 120 de rîuri principale. Adaugă mării, anual, circa 200 miliarde mc de apă. Adică aproximativ 630 vagoane pe secundă. Aceasta este Dunărea. Al doilea fluviu, ca mărime, al Europei. „Dunărea albastră" a lui Strauss... „Valurile Dunării" cîntate de românul Ivanovici... „Fluviul luminii", cum a fost supranumit, în anii din urmă, pentru energia „stoarsă" la Porțile de Fier, de unde șuvoiul viu, cele 630 de vagoane pe secundă, pompează anual — numai în sistemul nostru energetic național — cinci miliarde patru sute de mii kilowați/oră...Dar nu la „Dunărea albastră", nu la „Fluviul luminii", și nici la „Dunărea mirifică", cu superba ei Deltă, ne vom opri în cele ce urmează. Ne-a tentat, în egală măsură, o călătorie pe acest mare bulevard acvatic al Eurooei. Cea mai solicitată „șosea fără pulbere" a României socialiste. Așadar, am căutat Dunărea — cu oamenii și navele ei coborînd spre mare ori ureînd spre punctul geografic de geneză.I-am căutat pe Iosif Gheorghiu și Nazif Is-

de

mail, comandanții de pe remorcherele îm- pingătoare „Alba" și, respectiv, „Avrig". Na-

Comandamentul fluviale a navi- i române Galați : Trebuiau aduse i tone de calcar, Mahmudia, pen- Combinatul side-18 000 de la tru i rurgic de la Galați. Sînt mobilizate echipajele „Alba" și „Avrig". Dotate cu tehnică modernă de navigație. Condițiile atmosferice — total nefavorabile. „Nu cunosc comandant și marinar fluvial care să nu știe că, într-o cursă ca aceasta, în beznă, îl așteaptă un kilometru 102, cu un cot brusc, dificil (chiar și în zilele cu soare!) pentru un convoi de 140 de metri. „Alba" și „Avrig" au reușit Calcarul, atît de necesar siderurgiștilor, a

șosit Ia vreme. „Cum a fost «voiajul»?" i-am întrebat pe comandanți. „Puțin cam greu, dar a mers !“ „Adică 7“ „Atenție deosebită, oameni necontenit la barjă (în fața convoiului de șlepuri — n.n.) — să dubleze aparatele radar, ceva fler marinăresc și, cam atit...".Cam atît ți-ar povesti despre intimplă- rile iernii acesteia, cu navigație fără întrerupere și marinarii de pe „Unirea", „Făurei", „Ardealul", „Banat", de pe atîtea alte nave ale flotei noastre, care s-au aflat și se află, zi și noapte, la datorie, pe șleaul ce poartă, în amonte și în aval, de la kilometrul zero al Sulinei, pînă la kilometrul 1072, la Moldova Nouă, și, de aici, mai departe, pînă la kilometrul 2 032, la Regensburg, echipajele de marinari români, cunoscători deplini ai tuturor secretelor cărăușiei fluviale.Ce îngăduie fluviul pe spinarea lui, pe a- cești kilometri navigabili ? Ce anume poartă și care este destinația convoaielor de șlepuri ce grăbesc în ambele sensuri, în aceas-
Ille TANASACHE 
Tudorel OANCEA

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

| 440 
j din 1088!

IDin inițiativa serviciului de circulație al Miliției municipiului București, 1 088 de șoferi
1 (922 de la I.T.B. și 166 de laI.T.A.) au fost supuși unui test privind cunoașterea și respectarea normelor de circulație. Con-
Icluzia : din cei 1 088, numai 440 (377 de itebiști și 63 de la I.T.A.) au întrunit punctajul ne- Icesar pentru un răspuns satisfăcător. Ceilalți 648 au fost găsiți în... pană de cunoștințe. Se așteaptă, din partea factorilor
Ide resort, măsuri urgente de „depanare". Altfel, vor fi ne- voiți să tragă pe... dreapta.
I Scandalagii | 
| potoliți

Mai cu vorba frumoasă, mai 
cu amenințarea, locatarii blocu
lui Tei din cartierul Viziru- 
Brăila au tot încercat să-i po
tolească pe cei doi frați Relu și 
Gelu Coceanu de 22 și, respec
tiv, 19 ani. Aproape in fiecare 
seară, cei doi frați provocau 
scandal in apartamentul in care 
locuiau cu părinții lor, obligin- 
du-i pe aceștia să le dea mereu 
bani pentru băutură. De cum 
intervenea cineva, sfătuindu-i 
să nu mai tulbure liniștea și 
să-și găsească o muncă cinsti
tă, cei doi frați făceau și mai 
mare tărăboi, strigind: „Să 
nu-și bage nimeni nasul unde 
nu-i fierbe oala, dacă nu i s-a 
urit cu zile !“ Nu credem că vor 
striga t >t la fel și după cele 
trei luni de condamnare.

Cale liberă
spre... 
accident deDeși recepționase semnalul pornire din stația cea mai apropiată a trenului personal 4 012 Războieni—Brașov, cantonierulKajtar Kalman a mai întîrziat cîteva minute coborîrea barierei de la intersecția căii ferate cu drumul național nr. 12 din apropierea comunei Siculeni (Harghita). Intîrziere cu deznodă- mîntȚ nefericit: la trecerea de nivel,' (trenul a surprins autocamionul 21-MS-2 827. In urma ciocnirii violente, locomotiva a fost avariată, iar autocamionul distrus aproape în întregime. Șoferul Lecz Mihaly și însoțitorul său, Borzos Ferenc, au fost transportați urgent la spitalul din Miercurea Ciuc. Actului iresponsabil al cantonierului i se va pune, pentru multă vreme, barieră.
Cu mături, 
dar necurat

Deși in 
vorba de 
necurată, 
la cooperativa de consum 
reșul" din Tg. Mureș, 
loan și Mihail Dobondi au pre
luat de la diverși producători 
din comunele Săcuieni și Avră- 
mești (Harghita) rogojini și 
mături in valoare de 55 900 lei. 
Plata insă au aminat-o mereu 
și aminată a rămas pină azi. 
Producătorii au reclamat, iar 
cercetările au stabilit că cei doi 
luaseră banii de la cooperativă, 
dar ii băgaseră in propriul 
buzunar. Acum, măturați 
slujbe, cei doi au băgat-o 
rninecă.

cele ce urmează e 
mături, afacerea este 
Lucrlnd ca achizitori 

„Mu- 
Laszlo

lor 
din 
pe

Cu capu n
nisipIeșind de la serviciu, Constantin Covrig, din comuna Aricești- Zeletin (Piahova), în loc să se ducă acasă s-a oprit la un bufet unde s-a „cinstit", de unul singur, cu spumă de drojdie. Seara tîrziu, a pornit-o, tot de unul singur, dar pe trei cărări. Cînd a ajuns la podul de peste pîrîul Albișor, l-o fi văzut, probabil, dublu, de vreme ce, în loc să calce pe el, a pus piciorul a- lături și a căzut cu fața în nisipul umed de pe mal. Așa l-au găsit a doua zi sătenii: cu capu-n nisip. Murise asfixiat
Păcală
de la Jii

Păcală Dumitru era șofer 
autobasculanta 31-GJ-2213, 
Ion Marghițoiu pe autobascu
lanta 31-GJ-2210. Amândouă au
tobasculantele, de cite 12 tone 
fiecare, aparținind de autobaza 
Tg. Jiu, goneau spre Drobeta 
Turnu-Severin. Zărind in urma 
lor un echipaj al miliției. Pă
cală ii spune amicului :

— Nu-ți face griji, că-i pă
călesc eu.

Și Păcală scrise, la iuțeală, 
pe foile de parcurs, că duc cele 
24 tone de balast la două între
prinderi mehedtnțene. Spre a 
se convinge, lucrătorii de mili
ție i-au însoțit pe șoferii res
pectivi la cele două unități, care 
insă aveau balast să mai dea și 
la alții. De fapt, cei doi voiau 
să-l „valorifice" in altă parte. 
Falsificind foile de parcurs, 
Păcală s-a „păcălit" singur, 
odată cu el și amicul.

pe 
iar

de
Și

RubrlcO redactotâ de
Petre POPA 
Gheorcjhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii'

DISCIPLINA MUNCITOREASCA
pe primul plan al preocupărilor politico-educative

Forfa exemplului 
personal al comu
niștilor. toamna anu_ lui trecut, peste 200 de tineri absolvenți ai cursurilor de calificare de scurtă durată sau ai celor postliceale in meseriile de lăcătuși, strungari, frezori au început să lucreze la montarea utilajelor primei unități a industriei constructoare de mașini de pe platforma industrială a orașului Sfîntu-Gheorghe — întreprinderea de apa- rataj electric auto. După pornirea unității, la începutul acestui an alti 105 tineri calificați au intrat în munca productivă. Dar numărul tinerilor care abia au depășit vîrsta majoratului este mult mai mare. Formarea unor colective bine închegate, statornicirea unei ferme discipline muncitorești se situează pe primul plan al preocupărilor comitetului de partid. Fiecărui comunist din cele 5 organizații de bază i-au fost repartizați cîte 2—3 tineri, de a căror comportare și activitate productivă sînt direct răspunzători. Și, bineînțeles, în astfel de cazuri exemplul personal este de neprețuit. Punctualitatea, promptitudinea în rezolvarea unor probleme, intransigenta, munca plină de abnegație a unor comuniști. între care maistrul Domokos ciu Ștefan, Nagy pentru citori urmat, manente strădania comuniștilor a forma un colectiv sănătos nu au întîrziat să-și a- rate roadele : planul primelor luni din acest an 1a producția globală a fost îndeplinit și depășit.

din Arad, este așteptat zilnic cu mult interes, în- trucît, datorită sprijinului concret acordat de comitetul de partid, programele stației s-au îmbunătățit și s-au îmbogățit simțitor. Un Ioc important îl ocupă, în cadrul emisiunilor, temele referitoare la întărirea disciplinei în muncă sub toate aspectele. îndeosebi în programele zilnice, transmise La ora 10,15, sînt tot mai des difuzate informații prin care, odată cu evidențierea realizărilor din secții, sînt criticați nominal toți cei care întîrzie sau lipsesc nemotivat de la

citorești în rindurile minerilor. Comitetul de partid a inițiat, cu sprijinul cadrelor de conducere. o serie de controale privind folosirea timpului de lucru și respectarea disciplinei tehnologice în subteran. La ieșirea din schimb, chiar în fața galeriei minei, rezultatele controlului sînt comunicate întregului colectiv. Cu a- cest prilej sînt criticați atît cei ce nu se încadrează în efortul colectiv de realizare a angajamentului asumat — îndeplinirea planu- • lui pe primii 4 ani ai cincinalului cu 7 luni in de-

curînd „talonul absențelor nemotivate". Cel care a absentat nemotivat de la lucru își poate relua activitatea, în ziua următoare, numai după o discuție cu secretarul comitetului de partid, președintele sindicatului și conducătorul fabricii în care lucrează. Discuția are loc, de obicei, la locul său de muncă, stabili n- du-se precis cauzele care au determinat • -absența. Cadrele amintite își pun a- poi semnătura pe talon, care constituie, de altfel, un prim avertisment pentru cel ce a încălcat disciplina. Efectul inițiativei s-a

se era

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

INFORMAȚII
9

din activitatea organizațiilor de partid_____________________

nici". La sfirșitul fiecărui schimb, un colectiv de comuniști, alcătuit ta fiecare loc de muncă, discută, cu cei care au absentat, au întîrziat ori nit și-au realizat norma și, de 1a caz la caz, concluziile fac publice. Cumde așteptat, acțiunea are bune rezultate. Bilanțul lunii anterioare a consemnat reducerea cu 100 ta sută a absențelor nemotivate și intrarea în rîndul fruntașilor a altor 170 de tineri, Totodată, numai Ia construcția căminului de nefamiliști, cu 140 de locuri, dat în folosință în ianuarie, tinerii au efectuat 122 000 ore de muncă patriotică, realizind o economie de peste 600 000 lei.
Constantin SOCI
corespondentul „Scînteii

• Pentru cei interesați : nu cu mult timp în urmă, în municipiul București a fost deschis cabinetul medico-psihologic de orientare școlară și profesională. Pentru cei interesați, indicăm adresa — str. Bre- zoianu nr. 8, etaj IV, .telefon 13.59.05.Direcția sanitară și inspectoratul școlar trimit spre examinare complexă, medicală și psihologică acei elevi din ultimele sau penultimele clase ale principalelor cicluri de învățămint care prezintă anumite abateri de la normal în ce privește starea de sănătate (anumite boli, tulburări de comportament, sechele ale unor afecțiuni mai vechi, deficiențe senzoriale etc.).După examinarea de către medicul școlar și medicul specialist de policlinică se fac investigațiile funcționale în vederea aprecierii capacității de muncă a elevului respectiv — forță musculară, capacitatea respiratorie, adaptarea inimii la efort, simțul culorilor, vederea etc. După aceste examinări, tinerii sînt supuși unor investigații psihologice pentru stabilirea aptitudinilor. Zilnic sint testate 10-12 persoane. Mai bine de 1500 de elevi au fost examinați pînă acum.

Gyula, Su- Veress Gyula, Dănes, au constituit cei mai tineri mun- exemnle demne de îndrumările per- date tinerilor, de

TOMURI Gcza 
corespondentul „Scînteii1

„Aici stația de 
radioficare I". Accst semnal, bine cunoscut colectivului de muncă al întreprinderii de strunguri

lucru, cei ce nu Îngrijesc utilajele, care nu acordă atenția cuvenită organizării și aprovizionării corespunzătoare cu materiale_a locurilor exemplu, în urmă, mecanică traseră rămîneri glasul crainicului de serviciu avertiza : „Dacă într-o zi secția nu realizează 10 batiuri, în ziua următoare aproape 300 de tovarăși de la secția finalizare-montaj nu vor avea de lucru". Apeluri similare s-au făcut auzite și la adresa secțiilor roți dințate, mecanică ușoară. Stația de radioficare a devenit astfel una din cele mai eficiente mijloace ale muncii politice de masă in sprijinul întăririi disciplinei de producție.

de muncă. De nu cu mult timp cînd în secția 21 grea se înregis- în urmă,

Constantin SIMION
corespondentul „Scînteii"

Convorbirile de la 
om la om constituie un mijloc eficient în munca poiitică de masă la Exploatarea minieră Ilba, din Maramureș. folosit în scopul cultivării disciplinei mun-

vans — cît și conducerile unor sectoare care nu asigură aprovizionarea, transportul pe galerii etc. în schimbul următor, agitatorii, prezenți ta aceste scurte întilniri, inițiază convorbiri de ta om la om cu fiecare din minerii vizați anterior, insis- tind în mod deosebit asupra creșterii responsabilității oamenilor față de bu- ’ nul mers al muncii. Eficiența practică a acestei metode este remarcabilă : dacă în octombrie 1973 circa 18 la sută din echipe nu-și realizau normele, încă la sfirșitul lunii februarie 1974 țoate echipele și-au îndeplinit și depășit planul.

făcut simțit in scurt timp : numai în două săp- tămîni, absențele nemotivate s-au redus, în comparație cu o perioadă corespunzătoare din luna anterioară, cu 55 la sută.
Virqil TATARU
corespondentul „Scinteii"

Ioan VLANGA

Talonul absențe
lor nemotivate. Pen_ tru comuniștii din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului din Drobeta Turnu-Severin, întărirea disciplinei în producție a devenit un obiectiv permanent. Pe lîngă celelalte forme ale muncii politice de masă, aici s-a introdus de

„Sfatul celor vîrst- 
lâîcl" bilanțul anului trecut, cîțiva din tinerii textiljști din întreprinderile de industrie locală „Bu- cegi" și „Trainica", ca și din cooperația meșteșugărească a orașului Pucioasa se situau în fruntea celor care absentau nemotivat și nu-și realizau normele. Acțiunile educative ,ale organizațiilor de tineret — precia tovarășa meanu, secretar tului orășenesc — erau puține sărace în conținut. Constatarea, deloc îmbucurătoare, a. determinat organizația orășenească de partid să acționeze cu mai multă fermitate pentru întărirea disciplinei în rîndul tinerilor. Așa a apărut inițiativa denumită „Sfatul celor vîrst-

a-Maria Gil- al comite- de partid și deseori

Secvențe în alb 
ne^IU -• es*e denumirea panoului realizat cu cursul cercului foto la fabrica de tricotaje „Zimbrul" din Suceava, în care sint surprinse periodic aspecte ale folosirii timpului de lucru. Iată, în „alb'*, lucrătoarele de ta agregatul nr. 2 confecții, colegele lor din secția finisaj și din alte, secții, care au început munca ta fixată, iar in „negru" 5 fotografii individuale alte două de grup unor muncitori surprinși în momentul intrării pe poarta fabricii după începerea schimbului. Un alt panou, intitulat „Ce se în- fimplă cu cei care nu respectă normele de tehnica securității muncii", realizat tot cu ajutorul cercului foto, înfățișează consecințele nedorite, uneori foarte grave, ale abaterilor de la disciplina în producție, de la respectarea normelor de protecție. Comitetul de partid acordă, pe bună dreptate, o atenție deosebită acestor mijloace ale muncii politico-educative pentru eficienta lor rapidă în întărirea disciplinei.

Gheorqhe 
PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

• Salvarea se modernizează. Pentru sporirea operativității intervențiilor, anul acesta in mai multe județe continuă extinderea dotării cu radiotelefoane a autovehiculelor Salvării. De asemenea, au fost omologate șt vor fi produse în serie autosanitare rapide de tip Dacia 1300 S, dotate cu instalații de oxigen și de perfuzii, cu trusă de prim- ajutor etc.• Se extinde rețeaua farmaceutică din județul Iași. Urmează a se da în funcțiune cite o farmacie modernă în cartierul nou „Alexandru cel Bun" din Iași și la Pașcani, în cartierul aflat în construcție în zona gării. Noi farmacii s-au înființat și la sate, în comunele Miroslăvești, Hălăucești și altele, iar la Ciorteșți, Costuleni, Popești, Tătăruși urmează să se înființeze noi puncte farmaceutice. Tn această rețea s-au prezentat la posturi 40 de absolvenți de specialitate.
COMERȚ —SERVICII„Albina", deschisă recent la Ploiești, își justi- un bogat sortiment de albine ; de ase- sînt îndulcite tot

CURIER JURIDIC

ÎNTREȚINEREA
IMOBILELORîntreținerea fondului locativ presupune din partea celor care îl administrează și folosesc o grijă deosebită pentru buna lui gospodărire și conservare. Cadrul juridic al unor asemenea îndatoriri este stabilit prin lege. La întrebările adresate redacției de mai multi în legătură cu țiile pe care proprietarii si șii cu privire tretinerea, repararea și folosirea imobilelor închiriate, răspunde astăzi tovarășul Alexandru Vasilescu, consilier în Ministerul Justiției.Asemenea obligații sînt stabilite în capitolul VI, art. 47—50 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, iar în mod detaliat sînt a- rătate în anexa nr. 3 La H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea măsurilor de aplicare a legii Precizăm locului mitate art. 63 5/1973, cesteia la obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale chiriașilor care dețin suprafețe locative proprietate de stat — se aplică în mod corespunzător și suprafețelor locative proprietate personală.Cei care închiriază — organizații de stat sau proprietari persoane fizice — au, în primul rînd. îndatorirea să predea chiriașului suprafața lo- cativă închiriată în stare normală de folosință. Ei sînt obligați, totodată, la repararea și înlocuirea tuturor elementelor de construcții și instalații din exteriorul imobilului și al anexelor a- cestuia, a elementelor de instalații aferente clădirii — ascensor, hidrofor, instalație de încălzire centrală și preparare a apei calde. puncte termice, crematorii — precum și 1a efectuarea transformărilor instalațiilor de ardere, ca prmare a schimbării combustibilului.Costul lucrărilor de întreținere, revizii pe-

cititori, obliga- le au chiria- la în-

sus-amintite. din capul că, în confor- cu dispozițiile din Legea nr. prevederile a- — referitoare

riodice, reparații curente sau ■•capitale ale ascensoarelor, precum și cele de înlocuiri ale acestora se repartizează intre toti proprietarii clădirii, proportional cu cota de proprietate a fiecăruia. La aceste cheltuieli iau parte în mod obligatoriu și proprietarii apartamentelor de la subsol, demisol, parter, mezanin și etajul întîi.Chiriașii sint obligați la plata chiriei, precum și la Întreținerea și repararea e- lementelor de construcții și instalații din interiorul locuin-
RĂSPUNS 

LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

tei și ale părților de folosință comună ale clădirii și anexelor a- cesteia. Ei sint. de a- semenea, obligați ta repararea și înlocuirea elementelor de construcții și instalații deteriorate ea urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sint in interiorul sau exteriorul clădirii. La încetarea contractului de închiriere, chiriașii au datoria să predea proprietarului suprafața locativă in stare de folosință. ținîn- du-se seama de situația în care se afia cînd a fost închiriată.Chiriașii suportă în întregime, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuielile pentru apă. canalizare, iluminat, încălzire, precum și alte cheltuieli ce decurg din folosirea părților și instalațiilor comune ale clădirii. în sarcina locatarilor (chiriași și proprietari care locuiesc în apartamentul lor) intră, totodată, plata energiei electrice aferente funcționării liftului. precum și costul înlocuirii geamurilor, becurilor, oglinzilor și covoarelor din rial plastic din riorul cabinei tuia. Asemeneatuieli se repartizează proportional cu nu-
mate- inte-aces-chei-

mărul de persoane. Precizăm insă Că Ia suportarea lor nu participă locatarii a- partamentelor situate ta subsol, demisol, parter, mezanin, dacă clădirea nu are părți și instalații comune la etajele superioare (us- cătorii, băi, spălătorii etc.) In stare de funcționare.în cazul neindepli- nirii obligațiilor mai sus arătate de către proprietar, lucrările pot fi executate in contul lui de către chiriaș, fie printr-o u- nitate socialistă, fie prin mijloace proprii, putînd reține contravaloarea din chirie. Această posibilitate e- xistă pentru chiriaș numai dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosința normală a clădirii sau locuinței și numai dacă proprietarul. la sesizarea scrisă a chiriașului, n-a luat măsuri de efectuare a lucrărilor, în termen de 30 zile de la înregistrarea sesizării. Dacă chiriașul este acela care nu își îndeplinește obligațiile. lucrările pot fi e- fectuate în contul lui de către proprietar, decontlndu-se 1a preturile legale pentru populație.în încheiere, menționez că printr-o hotărîre a Comitetului pentru problemele consiliilor populare, publicată în Buletinul oficial din 26 septembrie 1973. s-au stabilit norme mai detaliate cu privire la repartizarea costului lucrărilor de întreținere și reparații, consumului de apă și canalizare, ridicării gunoaielor și vidanjării, consumului de energie electrică. Încălzirii centrale, preparării a- pei calde, consumului de gaze, funcționării hidrofoarelor. ascensoarelor, curățitului coșurilor de fum, plății personalului administrativ și de serviciu (împuterniciți, contabili, casieri, portari, Îngrijitori) și personalului de exploatare, întreținere și reparare (mecanici, fochiști, instalatori), precum și a cheltuielilor admlnistrativ- gospodărești strict necesare desfășurării activității asociațiilor de locatari.

I 
I

I

I 
I

Locuri
la odihnă

si tratament
pentru 

trimestrul
al Il-lea ho-întreprinderea de turism, teluri și restaurante București, prin filialele sale de turism din B-dul Republicii nr. 4 și 68, a pus în vînzare bilete pentru o- dlhnă și tratament în cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice. Astfel, bilete de odihnă se pot procura pentru stațiunile Sinaia, Bușteni, Cheia. Breaza, Predeal, Timiș, Pîrîul Rece, Păltiniș, Balvanyos, Sovata, Lacul Roșu, Tușnad, Borsec, Borșa, Moneasa, Eforie Nord și Eforie Sud. Pentru tratament se pot obține bilete pentru stațiunile Eforie Nord, Techirghiol, Mangalia, Amara, Slănic-Prahova, Bazna, Ocna Sibiu, Ocnele Mari, Băl- tățești, Căciulata, Călimănești. Herculane, Pucioasa, Săcelu, Slănic-Moldova, Sîngeorz, Olă- nești, Malnaș, Vîlcele, Borsec, Buziaș, Vatra Dornei, Covasna, Tușnad, Balvanyos, Govora, Sovata. Informații suplimentare și rețineri de locuri, inclusiv pentru luna martie; se pot obține la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București. în fotografie : vedere din Sovata.
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(Urmare din pag. Do sesizare în condica de sugestii, dar ni s-a spus ; „Noi nu avem așa ceva". Ne-am prezentat atunci, în calitate de cetățeni, la ușa direcției județene de poștă și telecomunicații (care-și are sediul chiar în aceeași clădire cu oficiul P.T.T.R.) pentru a-1 reclama pe funcționar.— Stai ușurel, tovarășe— ne taie portarul calea. Nu se poate intra ta noi așa, cînd vrei dumneata. Dacă aveți ceva de reclamat, așterneți pe hîrtie.— Știți, e ceva ce se poate rezolva pe loc.Oricît am insistat, accesul la reclamație ne-a fost practic refuzat. Abia cînd ne-am declinat calitatea de ziariști, au început să ro- iască pe lîngă noi doi- trei tovarăși din serviciile care coordonează mesageria. Ba, mai mult — așa cum, de altfel, era normal în cazul oricărui cetățean— unul din salariații serviciului comercial a anchetat imediat sesizarea, chiar în prezența noastră, veți dreptate, măsuri" — ne-a el în final.Cazul lui Paul din Craiova ne fim, din nou, i Mai exact : cumpărat în martie— deci acum un an frigider „Frigero" după prima lună de sire, s-a. defectat. Cu tificatul de garanție în mină, omul începe să reclame. Specialistul de 1a cooperativa „Deservirea" se arată dispus ta început să întocmească ac-

„A- vom lua asiguratStocnescu cere să reclamanți. dumnealui a 1973 — un care, folo- cer-

o Cofetăria-ceainărlefică pe deplin numele. Aici, consumatorii găsesc de prăjituri, care sînt pregătite pe bază de miere menea, ceaiurile medicinale, băuturile răcoritoare cu... miere.• Unde sînt fermoarele ? Acest mic — însă desoriu vestimentar este de. negăsit in mercerii — ne scrie Aurelia Prăvălie din București. Cumpărătorilor care umblă din mercerie în mercerie pentru un asemenea fleac li se recomandă să cumpere în locul fermoarului ‘de 15-20 Căhtttnetri unul de 50 $1 să-l taie; Vrei un fermoar negru, ți se oferă roșu... N-ar fi mai simplu să existe în mercerii fermoare de toate culorile și dimensiunile 7• Sesam — deschide-te ! NU se cunoaște recordul de durată al inventarelor, însă cel al magazinului de piese auto din Sibiu (Piața Republicii) aspiră la un loc bun în clasament. : au trecut 100 de zile de cind pe ușa acestei unități a apărut anunțul „închis pentru inventar". 
ODIHNĂ ȘI TURISM

neînlocuit — acce-

• Orașul izvoarelor vă invită. în Covasna au fost săpate, de-a lungul anilor, 1800 de fîntîni. Curiozitate I în 1500 dintre ele (nici mai mult, nici mai puțin) au țișnit ape gazoase, atît de căutate pentru tratarea bolilor cardiovasculare. Dacă în acest sezon treceți prin Covasna, oprițl-vă și la izvoarele de sănătate.
o Dezvoltarea turismului in județul Bistrița-Năsăud. Se prevede construirea a trei cabane în Munții Rodnei, două hoteluri turistice — la Sîngeorz-Băi și pasul Tihuța — un sanatoriu balnear pentru copii la Colibița, precum și deschiderea mal multor localuri de alimentație publică pe principalele trasee turistice din județ.

CITITORII NE SESIZEAZĂ• Podul de legătură. De mai bine de doi ani, în comuna Bala, județul Mehedinți, a început construcția unui pod care urma să facă legătura intre satele Rudina-Bala și Runcu-Șovarna. S-a turnat fundația, apoi lucrarea a fost abandonată. Și totuși cînd va fi terminat podul ? Nu de aita, dar primăvara și toamna, cînd se revarsă apele, între aceste sate nu există nici o cale de comunicație. (I. M., Mehedinți).• Plătim apa caldă integral — ne scrie S. Armand, în numele asociației locatarilor blocului din str. Riul Doamnei nr. 67 — dar locatarii etajelor IX și X beneficiază de ea parțial, cu intermitențe, mai ales după-amiezile, iar sîmbăta și duminică seara, cînd e consum de vîrf, apa nu curge deloc. Specialiștii de la termoficare au constatat defecțiunea, au oromis înlăturarea ei, dar practic nu au făcut nimic.• Gara e poarta orașului — ne scrie Alexandru Vasile din Bistrița — iar la noi neglijența te intîmpină chiar de la poartă : dezordine, murdărie, lipsesc clanțe la uși, afișe îngălbenite de vreme și numere de telefon „împodobesc" pereții. Nicăieri un ceas la dispoziția publicului.
te pentru returnarea frigiderului la fabrică, pentru ca, în cele din urmă, să renunțe. în disperare de cauză, omul trimite rulții care de...atit ! Nici «em, la Găești.— Ce tot reclamă Stoe-

pe adresa producăto- două reclamații, la primește confirmare înregistrare. Doar Nici un răspuns I o rezolvare 1 Âjun- deci, ca „reclamanți"

aerisiți încăperile" — 1 s-a răspuns. Așa a făcut și pentru un timp igrasia .a dispărut. Dar iată că acum — în plină lamă — a reapărut.— Sintem locatari ai blocului T2 — Încercăm noi să-i înduplecăm pe funcționarii serviciului „fond locativ". Am venit in legătură cu situația apartamentului nostru.— Cerera aveți 7 — ne-o
„bfu stăm de vorbă 
decît... în scris"

4

nescu peste tot 7 — se-' a- rată supărat ing. Mihai Lungu, șeful compartimentului C.T.C. Am trimis de două ori echipa de depanare la Craiova, dar pe el nu l-am găsit acasă.E clar, vinovat e... reclamantul. De ce ? Pentru că, fără să fie anunțat, fără să primească în prealabil o înștiințare, n-a putut ghici cînd vin reprezentanții uzinei să-i repare frigiderul (! !).„Adoptăm" o nouă identitate — a lui Irimia Valentin din blocul T2, ap. 4, cartierul „Alexandru cel Bun" din Iași. Omul s-a plins ta I.G.G.L., încă din vara trecută, că are igrasie in apartament. „Deschideți larg ferestrele și

cerere ? Acum am
scurtează brusc salariata de aici.— Există la dumneavoastră o cerere de astă-vară. De ce să mai facem încă odori să vină cineva la fața locului, să constate situația, să vadă dacă nu sint necesare anumite remedieri.— N-ați rășe ? Fără cutăm.Și nimeni Dar nici prezentat clamația Ceea ce de acum rii respectivi nu sint dispuși să stea de vorbă de- cît... In scris.„.Acesta ar fi, pe scurt,

înțeles, tova- cerere nu dis-n-a discutat, nimeni nu s-a să cerceteze reia fața locului, înseamnă că nici înainte funcționa-

bilanțul nostru de „reclamanți".Dacă ne-am oprit în a- ceste rîndurl numai asupra unora din multiplele situații ale dialogului recla- mant-instituție, am făcut-o nu pentru că ele, în sine, sînt cele mai deosebite, ci, dimpotrivă, pentru că fac parte din categoria celor cu care noi, cetățenii, ne confruntăm foarte ades. Deci, dacă le-am relatat pe acestea, și nu altele, am făcut-o pentru că ele pun în evidență o carență de ordin general în sistemul de recepționare a unor reclamați! și plîngeri ale cetățenilor. în loc să Înțeleagă că o reclamație făcută la timp, atunci cînd se consumă faptul, reprezintă cea mai bună sursă de informație pentru instituția vizată, poate declanșa luarea unor măsuri imediate de rezolvare a unei probleme, ori de prevenire a unor deficiențe — și deci trebuie recepționată cu maximum de operativitate — unele instituții adoptă un sistem greoi de acces al cetățeanului la reclamație. Rezultatul 7 In calea plingerii sale sa interpun tot felul de intermediari care fac ca dialogul cetățean-instituție să se rupă chiar înainte de receptarea reclamației. Or, o instituție care nu este, deschisă sesizărilor cetățenilor, care nu are un sistem bun de recepționare șl rezolvare a lor, nu-și poate îndeplini în bune condiții însăși menirea pentru care a fost creată : de a servi prompt și corect publicul, de a sta la dispoziția lui.
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LUCRĂRILE PE ȘANTIERE - LA COTA MAXIMĂ A GRAFICELOR!

TERGIVERSĂRI COSTISITOARE
Potrivit prevederilor planului de Btat, întreprinderea tirgovișteană „Romlux" trebuia si realizeze in acest an ritmic, lună de lună, un volum de producție superior cu 25 la sută celui din anul trecut, producție necesară satisfacerii unor cerințe economicinecesară satisfacerii concrete și imediate ale ___________naționale. Dar tot lună de lună această nouă unitate nu-și onorează sarcinile de plan decit intr-o proporție foarte redusă. Explicația principală a decalajului evident dintre mărimea planului și nivelul rezultatelor obținute constă în depășirea, cu aproape 9 luni, a termenelor de punere în funcțiune a capacităților pentru producerea lămpilor electrice cu Incandescență și a lămpilor fluorescente tubulare. In loc de patru capacități de producție, întreprinderea lucrează, practic, numai cu două.O situație, din păcate, anormală care scoate în evidență elocvent multiplele consecințe nefavorabile ce decurg din încălcarea termenelor de punere in funcțiune a unor obiective productive. La restanțele de produse, menționate mai înainte, se adaugă imobilizarea vreme îndelungată a unor fonduri de investiții în valoare de sute de milioane de lei. Iată de ce problema problemelor la „Romlux" o constituie, în prezent. înlăturarea cu cea mai mare rapiditate a tuturor deficiențelor care determină tergiversarea lucrărilor la cele două capacități restante, în vederea apropierii termenelor cind toate liniile tehnologice prevăzute vor produce efectiv. .Lucrurile nu sînt atît de simple cum ar părea la prima vedere. Neajunsurile cu care este confruntată această investiție sînt numeroase și destul de încurcate. Deși beneficiarul și constructorul au destule să-și reproșeze in ceea ce privește felul cum au acționat, atit fiecare tn parte, cît și in conlucrarea dintre ei, dificultatea numărul unu (ine de calitatea slabă a proiectelor elaborate, de modul inoperant cu care se trece Ia reconsiderarea și punerea lor definitiv de acord cu realitatea. Despre ce este vorba ? Mai întii se cere rezolvată problema acelor linii teh-

nologice, preconizate de către proiectant ca să fie transferate de la întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni, dar care sint inutilizabile din cauza uzurii lor fizice mult prea avansate. Specialiști din Centrala industrială pentru electronică și automatizări au analizat recent, la fața locului, acest important aspect, care vizează „destinul" unei părți însemnate din capacitatea de producție de la „Romlux". Concluzia la care s-a ajuns: urmează să se ia măsurile impuse de completarea capacității de producție prevăzute inițial. Cind 7 — întrebăm noi. Beneficiarul speră că

țite efectele. Bunăoară, utilajele pentru producția de startere (instalație ce trebuia să funcționeze încă din anul trecut) sînt așteptate, conform contractului încheiat cu întîrziere, pină la sfirșitul acestui semestru, dar beneficiarul, făcînd apel la trista lui experiență, consideră că înainte de trimestrul III utilajele respective nu vor sosi la Tîrgoviște. De ce o asemenea atitudine ? De ce în probleme de cea mai stringentă actualitate se fac cu ușurință pronosticuri largi, care ignoră cerința expresă a punerii în funcțiune a acestei instalații, precum și necesi-La „Romlux“ Tîrgoviște
pînă în jurul datei de 15—20 aprilie a.c., dar prea multe amănunte nu cunoaște.— Un alt obstacol, pe care-1 în- timpinăm, se datorează necorelării termenelor de livrare a unora dintre utilajele tehnologice cu termenele de montaj, de probe și de punere în funcțiune — ne-a precizat ing. Constantin Ghiță, șeful atelierului de cercetare-proiectare, responsabil cu problemele de investiții în unitatea din Tîrgoviște.Remarca se cere insă completată : greutățile in procurarea la timp a mașinilor și utilajelor sint generate tot de slăbiciunile semnalate in faza de proiectare. Lipsa de documentare și informare a proiectantului (institutul „Electrouzinproiect“ din București), neaprofundarea soluțiilor e- laborate au dus la neconcordanțe flagrante între „litera" proiectului și realitate, atit în ceea ce privește tehnologia adoptată și, pe această bază, în alegerea și contractarea la vreme a utilajelor, cît și în sensul evaluării corecte a lucrărilor de construcții propriu-zlse. Iar lipsurile inițiale, nelămurite la timp și în totalitate nici pînă acum, își fac sim-

tățile economiei naționale 7 N-ar fi in firea lucrurilor ca centrala șl unitatea să întreprindă tot ce le stă in putință pentru a menține un contact permanent ou toți furnizorii, a-i impulsiona și a grăbi pe cit posibil livrarea utilajelor contractate 7 Firesc ar fi, dar la „Romlux" nu s-a ajuns încă la o asemenea concluzie și, de aceea, întîrzierea cu cîteva luni a sosirii unei întregi linii tehnologice este privită ca un „amănunt", oarecare, deși, din acest motiv, din planul trimestrial de investiții nu se va realiza decît 25 la sută (!), iar termenul de intrare în funcțiune a uneia dintre cele două capacități restante a mai fost amînat pentru un timp.O altă problemă. Constructorul — Grupul de șantiere Tîrgoviște, din cadrul Trustului de construcții industriale București — și-a retras cea mai mare parte din forțele sale de pe acest șantier. Motivul ? Devizele anumitor lucrări, deci și decontarea acestora, nu reflectă cheltuielile reale efectuate pentru executarea lor. Ca urmare, tot în acest trimestru, beneficiarul prelimină că planul la lucrările de construcții-

Ce facem cu „nimicurile" ?
ZV ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ - O AMPLĂ 

ACȚIUNE DE VALORIFICARE A DEȘEURILOR
Desigur, este foarte bine că ne concentrăm atenția asupra a tot ceea ce avem mai de preț, asupra valorilor care, incontestabil, prezintă o Importanță deosebită pentru societate. Sîntem profund interesați cu toții să gospodărim cu maximum de grijă, în primul rind, aceste bunuri, să le valorificăm în așa fel nici o părticică din ele să nu irosească. Dar asta înseamnă alte bunuri trebuie să fie luate neapărat pe făraș ? Oare lucrurile „fără valoare" să fie atit de rele incit să nu li se poată găsi absolut nici o întrebuințare ?Acum cîteva luni, în urma unei Inițiative a Comitetului de partid al Capitalei, mai multe colective formate din circa 200 de specialiști și cadre didactice din învățămîntul superior și-au propus să analizeze în mod amănunțit modalitățile de folosire a 74 de deșeuri industriale din 148 de întreprinderi bucureștene.Calcule riguroase au demonstrat că aproape toate cele 74 de deșeuri Studiate reprezintă tot atîtea prețioase materii prime, care nu așteaptă decît inițiativă și interes pentru a fi gospodărite cu eficiență economică ridicată. De pildă, șpanurile de fontă și oțel rezultate în urma proceselor de prelucrare din întreprinderile constructoare de mașini puteau fi introduse în circuitul producției cu rezultate mult superioare celor dobîndite prin colectarea lor întîmplătoare. Sortate și mărun- țite cu grijă, pentru a fi dirijate spre turnătoriile de fontă cu cuptoare de inducție de la „23 August", „Tehnometal" și întreprinderea pompe, aceste șpanuri puteau transformate în produse a căror valoare se ridica la 71 milioane Iar materializarea acestei soluții nu cerea decît cîteva utilaje de mărun- țire a șpanului, a căror valoare esto de peste 7 ori mai mică decit ciș- tigul realizat. Tot în acest fel, în cadrul acțiunii amintite, specialiștii au - demonstrat că, din deșeurile de cauciuc supuse arderilor, se pot obține venituri de peste 20 milioane lei, că amestecurile de formare u- zate (care degradează terenurile și pentru aruncarea cărora se fac cheltuieli de circa două milioane lei anual) pot redeveni (prin intermediul u- nei instalații de regenerare ce poate fi amortizată în cel mult 10 luni) nisipuri de turnătorie în valoare de 29 milioane lei, că, din cele circa 20 000 tone de uleiuri minerale uzate într-un an, pot fi recuperate 11000 tone de uleiuri minerale, că cioburile, care, neputînd fi retopite, blocau o mare suprafață din jurul întreprinderii de sticlărie, pot fi transformate în cărămizi, plăci și plăcuțe sinterizate, că șlamul de var, rezultat din procesul de obținere a acetilenei din carbid, sau acidul sulfanilic (de la Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranți și lacuri) pot aduce cîștiguri de peste 5 milioane lei, fără absolut nici o investiție (!) ș.a.m.d.

încit se că

de 
filei.

De asemenea, au fost puse în evidență soluții, deosebit de eficiente, pentru transformarea deșeurilor din industria alimentară in produse furajere de calitate superioară, pentru re- utilizarea deșeurilor textile (care pot deveni materiale textile nețesute in valoare de 7 milioane lei), a bioxidului de carbon din gazele de termocentrale, pentru recuperarea solvenților de la întreprinderea „Policolor" din care ar putea rezulta o producție suplimentară de solvenți pentru lacuri și vopsele în valoare de peste două milioane lei.în legătură cu toate aceste „descoperiri", mai mult sau mai puțin inedite, dar, după cum se vede, extrem de prețioase, merită să fie subliniat în mod deosebit un lucru esențial : preluarea lor „din mers" de către organizațiile de partid, pentru aplicarea în practică a tuturor soluțiilor și propunerilor care puteau fi înfăptuite imediat. în felul acesta, prin- tr-o valorificare corespunzătoare a deșeurilor, într-o serie de întreprinderi bucureștene se vor obține pînă la sfîrșitul anului curent materii prime din care se va putea realiza o producție suplimentară de peste 200 milioane lei.Totodată, într-o serie de întreprinderi, specialiștii din laboratoarele u- zinale de cercetare au început să studieze, împreună cu cadrele didactice de la diverse catedre de învăță- mint superior, tehnologiile de valorificare a unor deșeuri care pină acum nu puteau fi readuse, in co’ndiții a- vantajoase, în circuitul economic. Așa se face că, în scurt timp, arsurile de fier (tunderul) de la „23 August", „Republica", întreprinderea de mașini grele (7 000 de tone anual) vor putea fi utilizate, pe baza unei investiții de două milioane de lei, ca fondant sintetic pentru siderurgie, a cărui valoare se ridică la aproape 14 milioane de lei. De asemenea, tot pe calea unor tehnologii aflate în curs de elaborare, își vor găsi o întrebuințare, cu rentabilitate ridicată, arsurile de oțel rapid, cenușile și zgurile cu conținut de plumb și de cupru, deșeurile din pietre de polizor, deșeurile ceramice, praful de plută, rumegușul și talașul din lemn (venit : 30 milioane de lei — investiții : 2,3 milioane de lei), borhotul de melasă, părul de tăbăcării etc., care, în prezent, nu sînt nici un fel.Din toate punctele vestigația întreprinsă neratoare de deșeuri osebit de utilă, ampla acțiune ce se desfășoară tăzi in întreaga Industrie pentru gospodărirea rațională a materiilor prime. In acest sens, pe parcursul cercetărilor, care n-au fost limitate doar la aspectul valorificării propriu- zise a deșeurilor, s-au descoperit soluții pentru perfecționarea proceselor de producție în vederea reducerii consumului și pierderilor de materii prime inițiale. Primul și cel mai im-

pprtant rezultat al acțiunii inițiate de comitetul municipal de partid este că multe întreprinderi bucureștene vor avea deci tot mai puține deșeuri. Al doilea — că și acestea vor fi valorificate la un nivel cît mai apropiat de cel al materiilor prime din care au provenit. Și ar mai fi de menționat încă un rezultat. Poate cel mai important dintre toate. „Descoperirile" făcute de colectivele care au participat la această acțiune au devenit deja un bun al muncii politice pe care organizațiile de partid din întreprinderi o desfășoară pentru crearea unei puternice opinii de masă împotriva oricăror forme de risipă. în prezent, „nimicurile" au deci o altă valoare. Și nu ne îndoim că aceasta va fi și mai mare, dacă în toate unitățile de producție, de la cele mai mici pină la cele mai mari, se vor întreprinde acțiuni similare.
D. TIRCOB

Ing. Cristian ANTONESCU
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ca și o serie de lu-

IA EXPORT

• Termocentrala de la Bor- zești — care produce mai multă energie electrică decît toate întreprinderile de electricitate

LA FABRICA 
DE CONFECȚII 
DIN CRAIOVA

ECONOMII DE ENERGIE $1 COMBUST

valorificate înde vedere, pe filierele s-a dovedit incadrindu-se in- ge- de- în as-

r

RITM INTENS LA ÎMPĂDURIRILE 
DE PRIMĂVARĂ

După cum rezultă din datele Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. în majoritatea județelor tării lucrările de împădurire se desfășoară în ritm intens. Plnă în prezent s-au Împădurit 10 777 hectare în fondul administrat de stat, s-au realizat 1104 kilometri plantații în aliniamentele

din apropierea căilor ferate și a șoselelor naționale și 985 hectare în fondul silvic comunal. Prin muncă patriotică au fost plantate 1 445 hectare, valoarea lucrărilor întreprinse pe această suprafață fiind luată la peste 3 oane lei.Inspectoratele vice Brăila. Constanta și Ialomița
eva- mili-sil- Ilfov,

și-au realizat de pe acum sarcinile de împăduriri pentru actuala perioadă. Realizări importante, re- prezentînd peste 50 la sută din planul semestrial, au inspectoratele Arad, Bihor, Satu-Mare,Tulcea și Vaslui.
obtinut silvice Olt, Timiș,

(Agerpres)

montaj va fi realizat doar în proporție de 65 la sută. Indiferent de partea cui este dreptatea (și este foarte adevărat că nici constructorul, in calitatea sa de întreprindere de stat, nu poate lucra fără să aibă certitudinea efectuării unei plăți legale a manoperei, materialelor și a celorlalte mijloace consumate), situația creată nu folosește nimănui, dimpotrivă, aduce daune economiei. Au mai rămas de executat construcțiile aferente secției de fabricație a sticlei dure (fundații, construcția cuptorului ș.a.), ...crări privind asigurarea condițiilor de transport și depozitare a produselor întreprinderii. Cînd vor fi realizate aceste lucrări de care depinde bunul mers al activității unității ? Evident, cele două ministere interesate — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii și Ministerul Construcțiilor Industriale — trebuie să elimine ăcest „măr al discordiei" dintre constructor și beneficiar, să ajungă la o soluție. Iar singura soluție valabilă, care corespunde intereselor economiei, nu poate fi decit decizia de a se relua fără întîrziere activitatea constructorului pe șantier, in scopul terminării cît mai rapide a tuturor lucrărilor planificate.Lichidarea, în cel mai scurt timp, a dificultăților aduse în discuție reclamă un efort sporit din partea tuturor factorilor cu responsabilități în acest domeniu : proiectant, constructor, centrală și, mai ales, beneficiar. Fiecare are atribuții și răspunderi precise, dar pentru soluționarea problemelor ei trebuie să acționeze unitar. Mulțumirea de sine întîlniță pe acest șantier, împăcarea cu toate cîte-or fi, și bune, și rele, trebuie neîntîrziat eliminate din activitatea de finalizare a acestei importante investiții. Este condiția primordială ca la „Romlux" toate utilajele să producă la întreaga capacitate cit mai rapid, astfel ca economia să beneficieze din plin de pe urma fondurilor Investite aici.

I Printre unitățile industrialedin județul Dolj care și-au în- | deplinit și depășit sarcinile de . plan la export pe primele 2 I luni ale anului se află și Fa- | brica de confecții din Craiova.Cu toate că în anii actualului | cincinal întreprinderea a cunos- , cut o mare dezvoltare în fiecare I perioadă, în fiecare etapă, aici finalizindu-se importante lu- i crări de investiții, totuși, colectivele din secțiile acestei întreprinderi au livrat în plus peste i plan la export — numai în ianuarie și februarie — confecții l a căror valoare se ridică lapeste 347 000 lei valută. Calita- ' tea confecțiilor, promptitudinea | cu care fabrica își respectă angajamentele asumate au deter- I minat o creștere substanțială a . cererilor pentru export. Față de ' anul 1970, volumul produselor I livrate prin comerțul exterior asporit în acest an de 3,2 ori. I Ponderea mărfurilor destinate l exportului, în totalul producției 1 globale, a crescut în aceeași pe- | rioadă de la 39 la sută la 76 la sută. Un rol important în aceas- I tă privință îl are faptul că în I întreprindere se realizează o 1 gamă variată de modele de con- | fecții, atît pentru vîrstnici și a- . dolescenți, cît și pentru cei mai I pretențioși clienți : copiii. Zil- | nic, din fluxul tehnologic al fabricii se îndreaptă spre maga- | zine și la export zeci de mii de «costume și paltoane pentru copii, femei și bărbați, rochițe, | sacouri și alte sortimente de îmbrăcăminte în sute de mo- | dele. După cum ne-a relatat . directorul fabricii, inginerul I Constantin Nicolaiescu, anul a- i cesta vor fi introduse în fabricație 1 600 modele noi, majori- | tatea fiind opera creatorilor în- I treprinderii. Printre fruntașii în ' întrecerea socialistă, în primele două luni ale anului, se află formațiile de lucru din secția I costume și secția a II-a paltoane și sacouri.
Nistor ȚUICU
Corespondentul „Scîntell”

Ca urmare a aplicării în activitatea produc și cercetări, în numeroase întreprinderi induși însemnate economii de combustibil și energ petrochimic din Borzești, de pildă, prin matei Iuții elaborate de specialiștii acestei unități, i bustibil convențional se reduce cu aproape Preocupări asemănătoare consemnăm și la înti teriale refractare din Turda. în urma îmbunăl zării cuptoarelor de clincher și realizării u arzătoare cu randament termic superior, anua circa 9 000 tone de combustibil convențional.
STAND DE PROBĂ PENTRU AUTOMAC

Un colectiv de specialiști de la Inspectorati controlul și gospodărirea fondurilor fixe din inginerul Zeno Preda, a conceput și proiecta verificarea limitelor de sarcină și a unghiuri sarcinii automacaralelor. La materializarea concurat 40 de întreprinderi industriale din ju și Satu-Mare, folosind materiale din resurse 1 de investiții. Standul este situat pe o platfc zistind la orice tip de automacarale. Această gura verificarea cu mare exactitate a tut existente în județele Bihor și Satu-Mare.
DUPĂ „CURA DE SLĂBIRE" A MOTOA

ru de :ru a au 'ad uri re- isi- lor
tra- jput lec-Specialiștii Institutului de proiectări și ci lei industriale de mașini și aparate electrice ' reproiectarea motorului cu care este echipat trică de 5100 kW, a motorului electric de 160 an a mașinilor din gabaritul „H-400". Prin reproiectarea acestor produse se încheie acțiunea de înnoire și modernizare a producției inițiată în cadrul fabricii de motoare electrice a întreprinderii „Electro- putere" din Craiova. După cum rezultă din situațiile serviciului de evidență, toate cele 400 de tipuri și variante de motoare și generatoare electrice pentru curent continuu și alternativ, înscrise în prezent în nomenclatoarele de fabricație, sint proiectate ori reproiectate în anii actualului cincinal. Produsele tite au gabarite mai mici, comportă consum redus riale electroizolante și de conductori — cu 5-18 la sută și un grad de competitivitate sporit față de cele înainte de 1971.

amin- m?te-
MOMENT STATISTIC

• O știre din Pitești anunță că muncitorii, inginerii și tehnicienii secției de prefabricate din beton, din cadrul întreprinderii de poduri metalice și prefabricate, care au un avans de 15 zile in îndeplinirea planului pe primul trimestru, vor produce suplimentar, pînă ia sfir- ăitul lunii, 20 000 de traverse in beton pentru calea ferată și vor economisi 20 tone de ciment.• Din Rimnicu-Vilcea aflăm că la întreprinderea minieră a fost realizată pină acum, peste sarcinile planului trimestrial, o producție în valoare de circa 1500 000 de Iei. Intre altele, minerii de aici au livrat, în plus, 21000 tone de sare soluție, 14 500 tone de calcar, 50 tone de grafit și alte produse.• Colectivul Combinatului siderurgic de la Hunedoara a ob- ’ ținut, în lunile ianuarie și februarie, o reducere a consumului specific, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu circa 20 000 tone de combustibil convențional și cu 5 milioane kWh energie electrică. La rindu! său, colectivul oțelăriei electrice, care a declanșat inițiativa „In fiecare lună, la fiecare cuptor să se producă o șarjă de oțel cu energie electrică economisită", a diminuat consumul specific cu 5 kWh energie electrică Ia fiecare tonă de metal elaborat.

din România anului livrat, peste planul trimestru, aproape kWh. Potrivit bilanț mit, energeticienii zești furnizează ziln mentar, circa 500 00b energie electrică.• De la începutul piuă in prezent, colt treprinderii de rulme a expediat, în plus fai 2 000 bucăți de ruli dimensiuni mari și întreprinderea de p. lemnului din Vaslui . în avans mobilă in ' aproape 1 500 000 de 1 lectivele celor două deri de confecții din Birlad au realizat și semnat număr de con te plan.• Datorită bunei 1 ’îngrijiri a animalelo mele două luni ale i crătorii întreprinderii! de stat din județul D< lizat peste prevederii 4 670 hl de lapte. Cele depășiri 
I.A.S. Breasta. s-au înregi: Segarcea,Institutul de• La .. _ . .pentru cultura cartofuli clei de zahăr din Bri fost create două linii cartofi rezistenți la ma calități culinare se Totodată, a fost defini pusă Ia dispoziția unii producție o tehnolo pentru cultivarea carte condiții de mecanizare.

Bătălia pentru recoltă este acui
bătălia pentru apa din

CONSTANȚAIn multe unități agricole din județul Constanța, cîmpul este im- pinzit de cooperatori, de tractoare și mașini, din zori și pînă-n noapte. Principalele forțe sint concentrate asupra încheierii semănatului culturilor din prima epocă. în cooperativele agricole Horia, Topalu, Cogea- lac, Sinoe, Mihai Viteazu, Plopeni ș.a., cadrele de conducere, specialiștii sint prezenți tru a surilor pei în sol. Ie amintite și in rește pregătirea terenului pe baza lucrărilor strict necesare ; acolo unde terenul este neted, pregătirea patului germinativ se face numai prin grăpat.O atenție deosebită se acordă calității lucrărilor. La cooperativa agricolă din Agigea, bunăoară, terenul este lucrat cu combinatorul, ceea ce asigură pregătirea patului germinativ ca un strat de grădină. Tot în scopul conservării apei în sol, la cooperativa agricolă Chirno- geni discurile lucrează cu un „unghi de atac" mai larg pentru a nu pătrunde în profunzimea solului. Pe tarlalele unde se lnsămințează culturi cu semințe mici, cum sint lucerna și inul, terenul este Imediat tăvălugit pentru a pune sămînța în contact cu solul și a favoriza răsărirea. La cooperativa agricolă din Topraisar, pregătirea terenului și semănatul sfeclei de zahăr se desfășoară în flux continuu, spre a se evita pierderea umidității solului.„Preocuparea pentru calitatea lucrărilor în vederea menținerii umidității solului oferă premise pentru a se asigura condiții bune de răsărire și dezvoltare a plantelor — ne spunea ing. Gheorghe Nica, director general adjunct al Direcției agricole Constanța. Totodată, ținind
x_________ ___________

asigura necesareIn pe cîmp pen- aplicarea mă- menținerii a- toate unități- altele se urmă-

seama că județul dispune de 192 000 ha terenuri amenajate pentru irigat, s-au luat toate măsurile pentru ca apa să ajungă într-un timp cît mai scurt acolo unde este nevoie. în prezent, stațiunile de pompare sînt folosite cu intensitate crescîndă pentru umplerea rețelelor de canale de irigații în sistemele Nicolae Bălcescu, Mihail Ko- gălniceanu, Mircea Vodă etc. Mii de motopompiști și cooperatori, sub îndrumarea specialiștilor, se ocupă de finisarea pregătirilor, de transportul aripilor de ploaie, de verificarea aspersoarelor și sorburilor pentru a se trece fără nici o întîrziere la udarea culturilor sau la efectuarea zionare“.Sînt măsuri aplicate cu și rență în toatepentru ca peste tot să se pună bazele unor recolte cît mai mari în acest an.

udărilor de aprovi-bune care se cer mai multă perseve- unitățile agricole,
C. BADESCU

TIMIȘȚărani cooperatori șl mecanizatorii din județul Timiș au intensificat lucrările de pregătire a terenului și de însămînțare a culturilor din prima epocă. Pînă acum au fost semănate aproape 30 000 ha. în multe unități se lucrează intens la însămînțarea sfeclei de zahăr, în cooperativele agricole din Gă- taia, Butin, Birda și Semlac, bunăoară, s-a încheiat semănatul pe toată suprafața destinată acestei culturi. Avansate cu această lucrare sint și cooperativele agricole din raza de activitate a ' S.M.A. Banloc, Biled, Jamu Mare și Je- bel, unde s-au însămânțat cu sfeclă de zahăr suprafețe cuprinse între 200 și 600 ha. De asemenea, se lucrează cu forțe sporite la însă-

mînțarea lucernei și inului pentru ulei. In cooperativele din raza de activitate a S.M.A. Făget și Buziaș, însămînțatul inului s-a încheiat. Sînt însă și cooperative agricole, ca cele din raza de activitate a S.M.A. Chizătău, unde această lucrare nici n-a început. Răminerî în urmă se constată și la semănatul lucernei, în special, în cooperativele agricole din raza S.M.A. Deta, Dudeștii- Vechi și Timișoara. Este necesară intervenția operativă a organelor județene pentru organizarea mai bună a activității, utilizarea rațională a forțelor mecanice, aplicarea întocmai a măsurilor stabilite pentru a se încheia semănatul pe întreaga suprafață destinată culturilor din prima epocă, cu respectarea întocmai a condițiilor de calitate.
Cezar IOANA
corespondentul „Sclnteil"

IALOMIȚAPe ogoarele ialomițene se lucrează intens la pregătirea terenului și la însămînțări. Specialiștii au stabilit ca întreținerea terenurilor pină la semănat să se facă prin lucrări superficiale executate cu grapele, iar discuirea să se execute numai înaintea semănatului. Pînă în prezent, cooperativele agricole au efectuat aceste lucrări pe 95 la sută din suprafețele prevăzute. Pentru însămînțarea într-un timp cit mai scurt a tuturor culturilor, s-a hotărît ca în toate stațiunile de mecanizare să se lucreze de dis-de- dimineață pînă se întunecă. în felul acesta, randamentul agregatelor de semănat crește mult, ceea ce va permite ca însămînțatul culturilor pe 183 400 ha să se încheie în numai 9—10 zile, in loc de 14 zile cît este prevăzut. Însămînțarea culturilor din urgența întîi s-a încheiat gi continuă cu intensitate semănatul sfeclei de zahăr.în marea majoritate a cooperatl-

velor agricole s-a înțeles necesitatea urgentării lucrărilor pentru menținerea apei în sol. Toate cele 40 de tractoare ce servesc cooperativa agricolă Slobozia Nouă au ieșit în cîmp, odată cu zorii, la punctele de lucru, după planul stabilit cu o zi înainte : 16 la discuit și 10 la semănat. în cîmp, o întîl- nim pe tovarășa Paraschiva Zezea- nu, șefa fermei II vegetală. „Am organizat bine lucrul — ne spune ea. Cu discurile se pregătește terenul, iar după ele urmează semă- nătorile. In felul acesta pămintul nu are timp să se usuce la suprafață, în timp ce în multe alte cooperative agricole, cum sînt cele din Rovine, Scînteia, Ceacu, Sudiți, Grădiștea și altele, s-a trecut de mult la insămînțatul florii-soarelui. în altele se tatonează terenul. Cooperativa agricolă lazu este vecină cu cea din Slobozia Nouă. Deși sînt aceleași condiții, aici semănatul florii-soarelui abia a început.Județul Ialomița dispune de peste 214 000 ha amenajate pentru irigații. Pe aceste terenuri trebuie începute imediat udările, atit la cultura griului și pe lucerniere, cît și pe ogoarele care vor fi însămînțate cu porumb, soia, fasole etc. Majoritatea cooperativelor sînt pregătite să înceapă udările. Pe canalele sistemului Gălățui-Călărași s-a și dat drumul la apă. în prezent însă, se constată unele restanțe la repararea utilajului de irigat, din care cauză nu se vor putea iriga toate suprafețele. Bunăoară, mai sînt de reparat 800 de agregate de pompare, 5 200 de aspersoare și peste 700 de aripi de udare. Motopompele nereparate reprezintă mai bine de o treime din cele existente. Unele cooperative agricole, cum sînt cele din Știrbei Vodă și Odobescu, au toate agregatele — 85 și, respectiv, 66 — defecte și nereparate. La fel stau lucrurile și în alte cooperative, ca Dragoș Vodă, Vlad Țepeș, Mo- delu etc.
Aurel PAPADIUC

MUREȘ insă-în județul Mureș, ritmul ____mînțărilor crește in intensitate cu fiecare zi. Semănatul culturilor din prima epocă s-a realizat in proporție de 70 la sută, iar multe unități cooperatiste au încheiat a- ceastă lucrare. Pe tarlalele cooperativelor agricole din Iernut, Cuci, Sînpaul, Luduș, Zau de.Cîmpie și altele, am întîlnit o mare animație, oamenii muncind de zor la însă- mînțări și la pregătirea terenului, în lumina sarcinilor stabilite la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, s-au luat măsuri pentru realizarea unor producții mari. „Pentru transpunerea în fjpte a angajamentului de a obține 55 000 kg sfeclă la hectar — spunea Ernest Kuti, in- giner-șef al cooperativei agricole Dumbrăvioara — în momentul de față cel mai important lucru este încheierea semănatului și menținerea umidității solului. Toate suprafețele ce se vor însămînța în a- ceastă primăvară au fost discuite la o adîncime mică. Pentru culturile din epoca I au fost aplicate lucrările mecanice strict necesare pregătirii unui pat germinativ corespunzător. La cultura sfeclei, de pildă, a fost efectuată o lucrare cu grapa cu discuri, în agregat cu grapa cu colți reglabili, sau o lucrare cu combinatorul. Aceasta a permis să se evite două sau trei discuiri cite se făceau în anii tre- cuți. Pe terenurile arate din toamnă, care se vor însămînța în epoca a II-a, s-a executat concomitent grăparea și nivelarea solului.Este îmbucurător faptul că, în urma verificărilor făcute de către specialiști, s-a constatat că în toate unitățile situate în zonele de cim- pie, pe Valea Mureșului etc., Intr-adevăr se aplică lucrările de care depind răsărirea și dezvoltarea culturilor în bune condiții.
Lorand DF'.-XT
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vara amintirilor, ca un căluț de munte sub greul desagilor ciobănești. Și fiecare duce în spate a- cești grei și invizibili desagi ai vieții. Povara aceasta dă, de fapt, sens și farmec existenței umane. Fără ea am fi goi ca niște scorburi pe care le răstoarnă viatul. „Cu uitarea — zicea Iordache Golescu — tămăduiești orice necaz do'oindești. Toate Ia uitare cu vremea se pun, dar rana la uitare pururea îți aduce aminte. Fereș- te-te să nu faci cumva cuiva vreo rană". Or, uitarea violentă, calculată. produce răni in Conștiințe.Uitarea e, uneori, un semn al generozității înțelepte, mai cu seamă dacă o privim din perspectiva

lume, și ca să scape de grijile lui și ale altora, ca să-și asigure o viață tihnită, dar obositoare liniște, in fond, s-a dus să bea apă din Fintina uitării.A băut și a uitat.La început i s-a părut că a prins pe dumnezeu de picior. O fericire fără de sfirșit îi inundase ființa. Nu mai Știa de necazul de ieri, nici de durerea de alaltăieri, nici de amenințările care l-au in- cercat atît de greu. Era acum ne- spuȘ de fericit omul acesta atît de sărac cu duhul. Pentru el nu mai era ziua de ieri, nici cea de alaltăieri, pentru el murise tot trecutul. toate amintirile, toate cunoștințele. toți prietenii și toa

Popas la fintina uitării
— ANECDOTĂ PENTRU UN TÎNĂR POET -

Premieră la Savoy t V„Adeseori să-ți «duel «minte de cei vestiți bărbați ca lor să te a- semeni" — îndemna Iordache Go- lescu pe un tinăr al vremii sale. în spiritul celei mai profunde omenii românești. Nu se recomanda, firește, m acest aforism o atitudine iconodulă, de venerație exacerbată față de precursori. Se prevenea insă inipot.'iva gesturilor teribiliste, iconoclaste, a acelor care vor să ignore, să un. strămoșii spirituali pentru a lăsa impresia că lumea toată și întreaga cultură încep cu ei.Mi-am amintit torbele Golescu- lui cu cîteva zile îh urmă. cînd. primind vizita urp; foarte tinăr poet, după ce i-ati recomandat să citească niște cărți de o ăxceif- țională taloare, s-a irtat și mi-a«soit limpede :- Eu nu maicitesc nimic. Destul cit mi-a stricat școala gustul. Vreau să uit tot ce am .învățat. Eu n-am ce învăța de la nimeni. Lumea să învețe de la mine. Acesta e rostul creatorului, face lucruriledin nimic, nu din prefabricate. Pentru opera mea inedită n-am nevoie de produsele precursorilor. Nu pot fi fericit decit dacă-i uit pe toți și creez eu, ea un demiurg, totul. I-am răspuns că realitatea o- biectivă a valorilor care ne-au precedat nu poate fi îngropată în uitare.Uitarea, precum și ținerea de minte, definesc cel mai adesea o stare umană activă, conturînd un caracter, marcînd sensibil universul moral al omului și chiar al u- nei anume colectivități. Uitarea, ca și neuitarea, valori intrinsece ale sufletului uman, se ipostazează în infinite feluri, portretizînd tipuri umane, concepții de viață, atitudini față de categoriile etice ale existenței.Firea ne obligă să uităm, cum ne obligă să ținem minte. Dar, dincoace de fire, sintem noi ca individualități umane, ca oameni în carne șj oase, care dirijăm subiectiv aceste două funcții ale vieții noastre psihice.Ui tarei e, neîndoios, un atribut al memorit i. o lege a naturii uma- N dar nicia’ecum o condiție a ori- ’’‘ății iji a personalității.! a e, i'ără îndoială, un semn I T s ipirituală, o formă de | a' tjuciumatului suflet o- .. . T- upapă de ușurare, căci \ -4 n prăbuși pe cărărileurtucnea. e ale vieții, sub po- ' - . ă A

etică a îndemnului bătrînesc: „Cele bune să se adune, / Cele rele să se spele".Uitarea e, dintr-o asemenea perspectivă, un ecarisaj moral absolut necesar pentru ca lumea să poată respira în tihnă parfumul virtuților pe care le-a sădit in conștiința ei cu atîta trudă, cu atît amar de jertfe, cu atîtea restricții și punițiuni.Uitarea e însă, uneori, și un semn de slăbiciune a firii umane.Tot ceea ce uităm ucidem și ne- antizăm. Tot ceea ce uităm, și n-ar trebui să uităm, înseamnă o sărăcire a propriei noastre existențe. Cu cit uităm mai mult ceea ce n-ar trebui uitat, cu atit ne dezumanizăm și ne ruinăm mai puternic acea parte a ființei noastre care ține de istorie. De aceea, poate. au atîta răsunet umanist, în conștiința noastră vorbele lui Za- haria Stancu din Desculț, vorbe încărcate de Omenie și de poezie : Să nu uiți, Darie !Pentru a ilustra, poate, mai sugestiv această idee, îngăduie-mi, iubite poet, să imaginez, aici o parabolă — Popas Ia fintina uitării :Se zice că a fost odată un sat în care trăia un om fără de nume, un sat uitat de lume și un om băgat în seamă numai de nevoi și de necazuri.Un om sărman, dar isteț cum n-a mai fost altul de Cînd e lumea

te prieteniile. Omul nostru nu mai avea biografie care să-l preocupe și nu mai făcea parte din istorie. Deși existența ÎUi era simultană cu a celorlalți, el nu mai era de mult contemporan cu ei. Nu mai știa cine i-au fost strămoșii și părinții, cine i-au fost frate și soră, cine i-au fost soție și prieten, nici unde sint mormintele celor duși pentru totdeauna. Uitase durerea ultimei înmormîntări, dar și fericirea primului sărut. Se eliberase de povara amintirilor și era atît de gol sufletește incit îl purta destinul său ghiftuit pe drumurile satului ca pe Un ciuline uscat. Nemaiavînd trecut, omul nostru nu se mai putea gîndi nici la viitor. Trăia numai pentru el și numai pentru bucuria clipei și măsură totul cu stomacul.Și, doamne, cit de puțină fericire încape în cel mai încăpător stomac! Dar pierzînd ’ simțul timpului, uitase că mai există zl și noapte, și dimineață și amiază, și seară, și se ghida numai după un straniu Și primar instinct de conservare a animalului din el.Trăind numai în celula lui biologică era acum toată vremea trist și pustiu ca o ruină.îh ființa lui nu mal vorbea nimeni, nu se mai certa nimeni, nu mai plingea și nu mai cînta nimeni. . 'Mii de hectare de liniște și

de deșartă fericire apăsau ca o lespede grea peste trista lui însingurare. De atîta bestială fericire — cumpărată cu prețul uitării — omului nostru i-au murit cuvintele, și cintecele, și poveștile, aum i-ar fi murit copiii, și sufletul lui era negru și împovărat de atîtea cadavre.E greu, e nespus de greu să porți pe suflet amintirile, cuvintele și cintecele moarte.Intr-o zi un flăcău străin a trecut prin sat cu un ulcior cu apă de la izvorul Aducerii aminte. Vă- zîndu-1 atit de jalnic i-a dat să bea și i-a spus nătîngului : Omul nu mai e om cînd își îngroapă trecutul. cind își uită precursorii, devenind un cimitir de amintiri.Nu ne putem despărți de trecut, de precursorii noștri literari, spirituali, cînd vrem și cum vrem, cum nu ne putem despărți de propria noastră umbră. Viața Spirituală, cultura, artele se dezvoltă organic, fără sincope de memorie.Originalitatea,fericirea și gloria personală nu se cumpără cu uitarea, cum nu se cumpără văzduhul cu un pumn de tfirîțe.Mă gîndesc la această întîmplare Ori de cîte ori văd cite un ambițios amant al muzelor, care pentru a se bucura singur de fericirea gloriei e tentat să uite întregul nostru trecut cultural, și Odată cu el pe toți Contemporanii care nu-i intră în grații.Lacom de o tristă fericire egoistă și, cocoțat cu picioarele pe firava lui broșură, un astfel de condeier e dispus să înmormînteze în uitare pe toți modeștii lui colegi, Indiferent că se cheamă Alecsan- dri Vasile, Alexandrescu Grigore, Arghezi Tudor, Bacovia George, Barbu Eugen, Barbu Ion, Blaga Lucian, Beniuc Mihai, Călinescu George, Cioculescu Șerban, Coșbuc George, Eminescu Mihai, Maiorescu Titu, Petrescu Camil, Popovici Titus, Preda Marin, Rebreanu Liviu, Sadoveanu Mihail, Stancu Zaharia, Vianu Tudor ori Voiculescu Vasile. Se uită însă că uitarea unui singur ins nu poate îngropa realitatea și amintirea unei valori. Valoarea adevărată, asemeni metalelor nobile, strălucește peste veacuri, în timp ce nbn-valoarea e supusă, fatal și firesc, acțiunii implacabile a timpului și a uitării colective.
Ion DODU BĂLAN

Noua premieră a Teatrului „Tănase" se înscrie în. spiritul tradiției celor mai bune reviste. Punct de pornire : celebra replică a lui Ricâ Venturiano. Urmează firesc o „seară furtunoasă", plină de peripeții. Tinerețea cupletului, menirea tînărului actor ce se dedică revistei sint evocate în cuvinte calde. Se aduc elogii faptelor cu care oamenii de azi se mîndresc. Și, fiind la un spectacol de revistă, în mod firesc cuvintele de laudă se îmbină cu cele satirice. Din virful peniței se încondeiază arhitecții distrați care „îndoaie" cîte un bloc, „Zițele" și „Vetele", pe care le mai întil- nim și astăzi, și multe alte personaje ale marelui Caragiale, surprinse, bineînțeles, în ipostază contemporană. într-o excelentă secvență : „Circul"prin glasul clovnilor, cu surîsul amar, ni se povestește despre niște „istorii" în care hoțul pedepsit devine... gestionar, iar August Prostul își găsește loc de șef ; despre copilul „împărțit" de părinți... Mihai Maximilian, autorul textului spectacolului „Pardon... scuzați... bon- soar !“, s-a arătat și de data aceasta inspirat și preocupat ca fiecare moment să spună ceva. Plină de melodie, de ritm este muzica lui Vasile Veselovschi. Ră- mîn în memorie cintecele : „Știe lumeaceva", „Imens", „Bulevardul", „Anotimpul bicicletelor", șlagărul care poartă numele revistei, și în general întreaga construcție muzicală, cu d.ansuri, cuplete.Iată deci un bun • material de lucru pentru artiștii revistei. Regizorul Nicolae Di-

oescu realizează un spectacol care are toate datele pentru a întruni exigențele publicului. Fără a urmări ritmul susținut, directorul de scenă al acestei fastuoase reprezentații pare să pledeze pentru depănare elegantă, moderată, să amintească somptuozitatea spectacolelor tradiționale, despre care vorbesc părinții și bunicii noștri. Fiecărei melodii i se adaugă un comentariu coregrafic ; scenele de an-
CARNET 
MUZICALsamblu nu sînt doar niște simple momente de . trecere de la un număr la altul. Se propun formule regizorale mai originale. Se rețin cîteva cadre reușite și din scenografia Iui Puiu Ganea, dar, în primul rînd, merită menționate costumele sclipitoare, colorate, ca pentru o reprezentație de sărbătoare. Coregraful Sandu Fayer a realizat cîteva momente originale, spre exemplu : jocul miinilor fosforescente, sau dansul din Prolog, în care balerinele păreau coborîte dintr-un tablou de epocă (mai puțin reușit ni S-a părut „Cristale" — static, forțat).Ne reîntîlnim în revista „Pardon... scuzați... bonsoar !“ cu talentați actori ai Teatrului „Tănase" : Ho- ria Căciulescu (deși nu beneficiază de textele cele mai bune), Cristina Stamaie — cu fiecare nouă premieră demonstrînd largul diapazon al posibilităților actoricești, cu trio-ul deja consacrat Mihai Perșa, Gabriel Iencec, Geiu Colceag (i-am aplaudat

pentru simțul umorului, pentru fantezie, dar și pentru vibrația cu care au creat personajele „Circului"). Mai sînt prezenți în spectacol : Lucia Boga, în unele cuplete convingătoare, Nae Lăză- rescu, un bun comic care trebuie să se ferească însă de a cădea în monotonia aceluiași fel de exprimare, de umorul grosier. Lui George Enache i s-a oferit o melodie mai moderată, cu o linie generoasă („Imens") și a interpretat-o cu sensibilitate. Pentru prima oară, pe un podium pe măsura înzestrării ei, a apărut și solista Monica Moldas. Să notăm și participarea balerinelor Viorica Kiss, Cornelia Chindriș, a lui Păstorel Ionescu, a excelentului cuplu Anton și Romică într-o pantomimă plină- de haz („Osenii"). în finalul spectacolului, Gică Petrescu a dăruit un micro-recital (cîn- tece de prin lume adunate, cîntece de pahar), aducînd încă o dată mărturia tinereții artistului ce își iubește cu pasiune meseria.„Pardon... scuzați... bonsoar !“ este, așadar, o reușită a revistei bucureștene. Fără îndoială, nu toate momentele sînt la aceeași înălțime (mai âleS Cele coregrafice), nu toate soluțiile de construire a cadrelor, a atmosferei au fost fericite ; lasă de dorit incisivitatea și umorul unor cuplete ; nu o dată am remarcat defecta sonorizare a play-back-ului... Dar acestea nu înclină mult balanța calității. Recenta premieră de Ia Savoy este unul din reușitele spectacole de acest gen pe care le-am văzut în ultimii ani.
Smaranda 
OȚEANU

PROGRAMUL I

16,00—17,00 — Teleșcoală. 16,00 — 
Matematică (consultații pen
tru elevii clasei a vm-a). 
Trunchiul de piramidă (II). 
16,15 — Caleidoscop științi
fic. 16,35 — Literatura româ
nă : Mihal Eminescu.

17.30 — Emisiune in limba ger
mană,

19,10 — Tragerea Loto.
19,20 — 1001 de seri : Poveștile 

junglei.
19.30 — Telejurnal. 
20,00 — Reflector.
20.15 — Film artistic : „Tăticu

are picioare lungi". Premie
ră pe țară, o comedie mu
zicală în care Leslie Caron 
și Fred Astaire alcătuiesc 
un original cuplu de dansa
tori și de... îndrăgostiți. Re
gia : Jean Negulesco.

22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 — Telex.
17,35 — Film pentru copil : „Ce

nușăreasa". Producție a 
studiourilor cinematografice 
cehoslovace.

19,10 — Muzică distractivă cu 
formația Valențiu Grlgo- 
rescu.

19,20 — 1001 de Seri.
19.30 — Telejurnal.
20,00 — o viață pentru o idee : 

N.I. Pirogov (II).
20.30 — Pagini muzicale din lite

ratura violoncellstlcă inter
pretate de Mihail Honnitzer. 
Acompaniază pianistul Igor 
CernîșeV.

21,00 — Bucureștlul «21.
21.15 — Portativ '74.
21,45 — Plaiurile țării — emisiu

ne muzlcal-llterară de Adri
an Munțiu și Virgil Comșa. 
Regia > Carmen Dobresou.

cinema

CULTURA Șl
'rmare â*n Pa8- O<uaHjfT mijlocul matelor. în 

ca nisură participarea lor la 
difuzclrea cunoștințelor cultural- 
științifice se traduce în acțiuni e/iciej.'te, de un larg ecou 1-- l.ăspindirea cunoștințelor șt-iin-- țifice este o activitate complexă, la ca re își aduc contribuția toate instituțiile culturale : biblioteci, teatre, muzee, cinematografe etc. Printre cei care se străduiesc ca așezămintele culturale să devină centre de iradiere spirituală, lăcașuri ale educației comuniste active, cu un larg ecou de public, se numără și intelectualii. De la orașe și de la sate. De specialitățile cele mai diverse. In acest scop au fost constituite în cen- tre ? de comună brigăzi științifice și• te pe diverse profile, în func- d feritele categorii de oameni indii : tineret, femei, părinți. Obținut rezultate pozitive in ile Bonțida, Vad, Vultureni, iș, Suatu, Moldovenești, adică înde acțiunile au vizat parti- directă a oamenilor, angaja- Ui dialog activ, bazat pe cu- ea sensibilității participanților stere, la confruntarea de idei, rebat de eficiența unor ase- 'acțiuni. Vă pot oferi un ta edificator. Specialiștii de la lui agronomic „Dr. Petru au luat sub patronajul lor universitățile populare cu pro- ,'icol. La Iclod, Cîmpia Turzii, la, Recea Cristur, Apahida, | Luna, Unguraș ei au pus ba- inor forme de învățămînt agri- nde la un înalt nivel de corniță organizează în fața săteni- , expuneri, aplicații practice, limburi de experiență. Intelec- lalul, posesor al unor înalte cu- aștințe de specialitate, le oferă fșadar cu generozitate tuturor celorlalți, într-un permanent și rodnic dialog. Aceeași promptitudine și entuziasm îl arată specialiștii, oamenii de știință, de artă și cultură in participarea la acțiunea de răspîn- dire a cunoștințelor științifice în județele învecinate (Sălaj, Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Satu-Mare).— în activitatea de educație 
comunistă a maselor un rol de 
seamă revine creatorilor de va
lori spirituale — scriitori, com
pozitori, artiști plastici, cineaști. 
Prin ce acțiune și manifestări 
concrete se realizează in jude
țul dumneavoastră participarea 
factorilor amintiți la opera de 
educație ?— Aportul oamenilor de cultură și artă la opera de educare a maselor ,este conținut în Însăși calitatea lor de creatori de valori spirituale, iar efectul educativ al activității lor este condiționat de valoare, de procentul de creativitate încorporat în operele lor, care devin instrumente utile în educarea maselor din momentul în care răspund unor înalte exigențe ideologice și estetice. Clujul beneficiază de un număr impunător de creatori în toate domeniile activității intelectuale. Grupați în jurul unor reviste, instituții da cultură și educație, membri ai fi

lialelor uniunilor de creație oferă, prin rezultatele muncii lor, imaginea unei vieți culturale însuflețite și dinamice, în slujba publicului cel mai larg. In ultimii ani, succese remarcabile ale artiștilor clujeni au fost validate atît de unele distincții naționale, cit mai ales de ecoul trezit " în rîndul celor cărora le erau adresate. în localități ale județului au fost amplasate lucrări de artă monumentală dedicate unor eroi și pa- trioți ai neamului. Numeroase opere literare în limba română și maghiară, care reflectă profundele transformări ale epocii noastre, momente semnificative ale eforturilor comune ale oamenilor muncii — români, maghiari, de alte naționalități — pentru edificarea noii orîn- duiri sociale sau care încearcă să reînvie glorioase pagini ale istoriei naționale, au fost și ele premiate.
— A educa nu înseamnă insă 

numai a-ți confrunta rodul efor
turilor tale creatoare cu pu
blicul...— Fără îndoială. în acest sens, Comitetului de cultură și educație socialistă îi revine menirea de a crea cadrul unificator al acțiunii 

educative nemijlocite a creatorilor de valori spirituale din Cluj, de a dirija participarea lor activă la acțiunile educative propriu-zise. Pentru că, și țin să subliniez aceasta, creatorul artistic nu trebuie nu
mai să-și recomande oamenilor mun
cii propriile sale lucrări, ci are me
nirea de a fi el însuși un veritabil 
factor de educație. In afara recitalurilor, expozițiilor, spectacolelor, concertelor proprii, oamenii de cultură și artă clujeni sînt prezenți în școli și facultăți, în întreprinderi și la sate, confruntîndu-se și consul- tindu-se cu publicul consumator de valori. Numai în ultimul an au avut loc peste 300 șezători literare, întîl- niri cu tinere talente in cadrul cenaclurilor literare, au fost organizate numeroase expoziții de pictură, sculptură și grafică în cluburi și cămine culturale. Ar trebui să amintim și faptul că aproape 50 de actori și balerini își aduc contribuția în mod activ la îndrumarea formațiilor artistice de amatori de la orașe și sate.

— Cum acționează comitetul 
județean de partid în vederea 
sporirii contribuției factorilor 
educaționali la formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste ?— Analizele din teren, investigațiile sociologice și sondajele de opinii organizate pe probleme privind inforfnarea politică, modul de folosire ă presei, a revistelor și cărților, a formelor culturale preferate, informațiile culese ne-au Înlesnit pătrunderea în intimitatea unor fenomene, identificarea cauzelor care au generat Unele neajunsuri, ne-au ajutat să întreprindem acțiuni cu un grad snorit de înrîurire educativă.Lectorul, propagandistul, activistul cultural, intelectualii care răspîn- desc cultura in mase trebuie să fie modele de intransigență ideologică, de competență, spiritualitate și cultură, ceea ce presupune instruire, autodepășire, autoperfecționare. De

ARTA
aceea o importanță deosebită acordăm instruirii activiștilor culturali, informării și înarmării acestora cu ideile cuprinse în documentele de partid, cu noul ce apare în știință ; organizăm cu ei dezbateri, schimburi de ețoeriență, consultații.Anâlizînd însă activitatea prin prisma exigențelor programului ideologic al partidului, trebuie să recunoaștem că în stilul nostru de muncă, al activiștilor din cadrul așezămintelor de cultură mai sînt încă numeroase neajunsuri. Așa, spre exemplu, educația ateist-științifică a maselor nu constituie o preocupare permanentă ; există de asemenea numeroase alte aspecte ale vieții sociale, cetățenești în care activitatea cultural-educativă poate să-și facă simțită mai mult prezența.Dispunem de suficiente resurse pentru a ne îmbunătăți activitatea. Evaluindu-ne autocritic realizările de pină acum, cunoscîndu-ne posibilitățile, ne vom strădui în continuare să conferim activității culturale, în variatele ei ipostaze, un consecvent caracter educativ, pentru a contribui și în acest fel la desăvîrșirea tipului uman superior, constructor al viitoarei societăți comuniste.

„ROMÂNIA- FILM" prezintă: RIO LOBO"

Regia : Howard Hawks. Cu : John Wayne, .

O’Neill

Jorge Rivero, Jack Elam, Jennifer
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Sesiunea cercurilor științifice ale studenților agronomiLa Institutul agronomic „Nicolae Băl- cescu" din București încep astăzi lucrările Sesiunii cercurilor științifice studențești. consacrată aniversării a trei decenii de la eliberarea patriei și celui de-âl xî-lea Congres al Partidului Comunist mân. Manifestarea,Mă în tradiția in-sim^rior Economia

tribuția tot mai substanțială a studenților la integrarea organică a învățămintului și cercetării științifice cu producția agricolă. Sesiunea cercurilor științifice din acest an se desfășoară în cuprinsul a șase secții ! Agronomie, Horticultura, Medicină veterinară, Zootehnie, îmbunătățiri funciare și agriculturii. * lucrări •libera

rea cărora au participat circa 300 de stu- denți, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, reprezintă o parte din cercetările efectuate de studenți în laboratoare, ferme didactice și unități a- gricole cu sprijinul specialiștilor producției, dintre care unii sînt invitați să participe la dezbaterile pe marginea comunicărilor din actuala sesiu-

Orice studiu asupra Iul Eminescu, mai cu seamă biografic, după vasta monografie a lui G. Călinescu, pare temerar. Nu pentru că viața și Opera marelui poet n-ar mai oferi posibilitatea unor noi interpretări, ci pentru că viziunea căli- nesciană a cucerit într-o asemenea măsură conștiințele incit este extrem de greu de a ieși din orbita ei.Fără a fi un iconoclast, George Munteanu a riscat gestul critic de a scrie o nouă Viață a lui Eminescu, făcind efortul de a ne înfățișa o versiune a lui, care, s-o recunoaștem de la început, are solide puncte de susținere. Mai intîi, prin spiritul de probitate științifică al autorului, care a înțeles Să fructifice ; întreaga exegeză anterioară, și nu s-o înlăture spre a plăsmui o imagine nouă, dar absolut fantezistă. Interpretarea lui George Munteanu își află de asemenea un suport in spiritul polemic, de reabilitare a biografiei, contra celor care-i contestă necesitatea și valabilitatea în explicarea o- perei, spirit polemic ce se face simțit, uneori pină la exacerbare. în metoda de lucru însăși a istoricului literar.Cum o recunoaște cu o- nestitate, autorul celei mai noi biografii a lui Eminescu nu s-a dezis total de înaintași, nu s-a putut desprinde pe de-a-ntregul, am a- dăuga noi, de acea putere de atracție pe care o reprezintă opera călinesciană. La urma urmelor, oricum le-am Întoarce, faptele de viață rămîn fapte _ și, în mare, aceleași, Sint in cartea Iui George Munteanu multe lucruri știute, in- ceoînd cu originea familiei. cit anii de școală și peregrinările poetului, con- tlnuînd cu stagiul vienez și sărbătorirea de la Putna, cu prezența lui lă „Junimea", cu tribulațiile ca revizor școlar, pină lâ prietenia cu Creangă și dragostea pentru Veronica Micle și încă pînă la tragica perioadă finală. Ca și G. Călinescu, noul biograf ape

lează frecvent la operă (și nu odată la postume) spre a ilustra cite un moment de viață, folosește portretul moral, descripția relațiilor sociale și culturale, a atmosferei timpului, îl situează pe poet în cadrul intelectual al epocii, îi relevă afinitățile cu un congener spiritual cum era Creangă și distanța (la George Munteanu va deveni opoziția) față de Titu Maiorescu. Nu mai vorbim de modul de a examina

romantismului său, ci pe a- parent necomplicatul căminar." Concluzia noului exeget este completa reabilitare : „Așa incit, după Maiorescu și Creangă, urgisitul de biografi părinte al poetului pare să fi simțit printre primii ce reprezenta astralul său fiu în ordinea permanențelor care i se năluciseră și lui."Scrutînd documentele e- minesciene, îmbogățite între timp, George Munteanu descoperă nu neapărat

ce ni se pare însă a fi purțctul cel mai vulnerabil in biografia scrisă de George Munteanu este in poziția pe care o adoptă față de Titu Maiorescu. Sigur că între poet și critic existau deosebiri de vederi, în primul rînd în atitudinea diferită față de generația de la 1848 și apoi în modul de a concepe viața din punct de vedere practic. Așa cum observa G. Călinescu, Eminescu n-a putut fi prietenul, în sensul per-
CRONICA LITERARĂ

George MUNTEANU:

„HYPERION"
1. Viața lui Eminescu

manuscrisele, de a confrunta mărturiile, amintirile, scrisorile. George Munteanu izbutește să se detașeze de marele său Înaintaș nu numai prin- tr-o aită punere în pagină a faptelor, o altă structurare a lucrării, dar adesea și printr-o altă interpretare. Astfel portretul lui Gh. Eminovici ne apare de-a dreptul o- pus celui pe căre-1 știam, ca reprezentînd un spirit pozitiv, auster și chiar insensibil. „Adevărul e, ne încredințează George Munteanu, reexaminînd chestiunea, că epicul boiernaș de Ia Ipotești face dovada u- neia dintre cele mai turmentate, mai fantaste, mai romantice naturi." Și continuă cu o frază menită să răstoarne vechea imagine încetățenită : „Dacă e să se emită o presupunere în a- cast sens, atunci nu pe mama sa o continuă poetul, în ceea ce are mai statornic și mai adine, înrădăcinat

fapte noi, la modul pozitivist, ci vede ceea ce nu au văzut alții, ca, de pildă, că Mihail Pascaly trebuie considerat al doilea părinte spiritual al poetului după Aron Pumnul, că simburele poemei Luceafărul se găsește intr-o scrisoare către Veronica Micle, că sensul călătoriei la Eminescu este acela al transhumantei, că într-un desen aproape abstract al poetului, descris cu o fină pătrundere psihologică, s-ar putea descifra sugestia condiției lui existențiale.N-am putea spune că în polemica cu înaintașii, George Munteanu are întotdeauna dreptate și că însuși comentariul său nu este uneori pfea aglomerat cu referințe la operă (despre care se va ocupa în volumele următoare !), cu prea multe detalii (ca în descrierea conflictului Emi- nescu-Macedonski) care împovărează firul altfel trainic al narațiunii. Ceea

fectei comuniuni sufletești, al lui Maiorescu. Dar George Munteanu — deși recunoaște mai mult paran- tetic adîncul instinct cultural al fruntașilor „Junimii", chiar și faptul că în momentul îmbolnăvirii poetului, Maiorescu „s-a a- chitat ireproșabil de îndatoririle pe care i le impunea situația" — pune relațiile dintre poet și critic sub Semnul unei opoziții absolute. deschizind un proces împotriva lui Maiorescu, inadecvat cu tonul general al cărții. Neocolind parodia și epitetul tare, George Munteanu vede în conducătorul „Junimii" un „tehnocrat al spiritului", un individualist, „ministeriabil cu certe perspective", care din strict interes personal (avea nevoie de un succesor Ia catedră) îl îndeamnă pe Emi- nescu să obțină doctoratul in filozofie, ceea ce numește noul biograf „culme a dăscălelii". Cum se știe, poetul

nu se hotărăște să obțină diploma și „excelența sa", comentează George Munteanu, nu poate uita acest „afront" ■ și ca „să se răzbune" îl numește revizor școlar. Or, se știe că pus sub acuzare, lui Maiorescu i se imputa printre altele că „risipise banii statului pe ajutoare de studii acordate lui Eminescu și Slavici sau că numise pe același Eminescu și pe alți opt ca revizori pe cîte două județe salarizindu-i cu dublul sumei prevăzute in buget" (s.n.). Ediția de Poezii este considerată o- peră de „veritabilă demiurgic secundară", iar acea ad- j mirabilă frază maiores- ciană : „Rege el însuși al cugetării omenești, care alt rege ar fi putut să-l distingă ?“ nu face altceva de- cît să „ratifice limitele comprehensiunii criticului" (I ?).Neputînd subscrie acestui punct de vedere al autorului, rămînem alături de el în modul de a interpreta biografia marelui poet, văzut în final ca un spirit sintetizator, făcind parte dintr-o națiune ea însăși eminamente sintetizatoare. Se dă aici o excelentă caracterizare a complexității geniului eminescian, ca expresia cea mai înaltă a istoriei și sufletului românesc. Pregnanța formulării ne indică și calitățile literare ale cărții, In care s-au întîlnit un cercetător competent, un spirit polemic și malițios pînă la injustiție, cu un critic avînd conștiința valorii cuvîntu- lui : „însă cînd atîtea cim- puri de forță s-a Intîmplat să se suprapună, cînd ati- tea „valuri" s-au întîlnit într-un punct de ideală convergență, cum să nu se fi prefăcut ele in acel talaz parcă inexplicabil, gigan- tesc, pe care perenitatea expresiei de artă l-a încre- ’ menit cu creasta în ceruri ? Eminescu va fi fost uimit primul s-o constate, cînd nota, iluminat, pe o filă de manuscris : „Dumnezeulgeniului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar".
AI. SANDULESCU

• Păcală : PATRIA — 9,30; 12,30-
16,31); 20, CAPITOL — 9; 11,45: 
14,30; 17,15; 20, GRIVITA — 9;
12,30; 16; 10,30, FLAMURA — 9; 
12.30; 16; 19,30, FAVORIT —9,30- 
12,30; 16; 19.
• Le Mans : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 5C-26) ; 
20,15 (seria de bilete — 5027) 
BUCUREȘTI - 8,30; 11; 13,15; 16 
18,30; 21, CASA FILMULUI (bd. 
Magheru nr. 29) — 15; 17,30; 20.
e Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : VICTORIA — 9; 11,15 ■ 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Distratul : LUMINA— 9; 11,15;
13.30.
• Vară tlrzie : LUMINA — 
16; 18,30; 20,45.
• Al șaptelea cartuș > LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Moara cu noroc s CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
O 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 Iul 
„Neptun" t MELODIA — • ■»;. 11;15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Călărețul fără can : 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.
• CIntecuI Norvegiei : COTRO-
CENI — 13,30: 16,15-; 19,30, FLO
RE ASCA — 15,30; 19.
• Proprietarii : BUZESTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
<* Un musafir de pomină —14.30; 
Liga gentlemenilor — 16,30; 10,45, 
Mandy — 20,45 : CINEMATECĂ 
(sala Unloh).
• Aurul negru din Oklahoma : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
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; 13;
20.15. DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
O Judo : BUCEGI — 15,80; 18;
20.15.
• Insula misterioasă s ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 10,30; 
18; 20,30, LIRA — 15,30-; 18; 20,15,
• Dincolo de nisipuri : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
a Joe Kidd S FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
a Prințul Bob t PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
a Luna furioasă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
a Șase viteji colindă lumea : 
CR.tNGAȘI — 16; 18,15.
a Misterioasa prăbușire : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
a Legenda negrului Charley t 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solistă : Brundila 
Giannco (Argentina) — 20.
• Opera Română : Trubadurul 
— 19.

S, Teatrul de operetă : Contele 
e Luxemburg — 19,30.

• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19,30, (sala Comedia) : 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — (sala 
din str. Alex. Sabia) : Noile su
ferințe ale tin&rulul „W“ — 20.
• Teatrul Mic ; Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
« Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești : ...Eseu — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 (sala 
Studio din Piața Amzei) : Scu
fița cu trei Iezi — 16.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 15, Nocturn — grup de 
dans contemporan — 21,30, (sala 
din str. Academiei) : Un băiat 
isteț și un rege nătăfleț — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savov) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar l44 — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : 
Vino să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Eu sînt tatăl 
copiilor — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece 
— 19.30.
• Circul „București" : Intllnire 
la circ — 19,30.
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Sărbătorirea ziarului
„Neuer Weg“ 

și a revistei „Urzica"

Ministrul educației 
și-a încheiat vizita

și invățămintului 
în R.D.GermanăV»

Decernarea unorLa Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc, joi dimineața, solemnitatea decernării ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I ziarului „Neuer Weg", pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de construire a societății socialiste, la întărirea unității și frăției tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, fără deosebire de naționalitate, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția primului număr al acestui cotidian.Cu același prilej, pentru merite deosebite în muncă au fost înmi- nate ordine și medalii unui număr de 20 de lucrători ai ziarului „Neuer Weg" — membri ai conducerii, redactori, corespondenți locali și lucrători din aparatul tehnic.în cadrul aceleiași solemnități, pentru merite deosebite in muncă, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția primului număr al revistei „Urzica", s-au conferit ordine și medalii unui număr de> 15 lucrători ai acestei publicații.Distincțiile au fost înmînate de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte tovarășii Cornel Burtică și Mihai Gere, membrii supleanți ai Comitetului Fri cutiv, secretari ăi C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.; reprezentanți ai conducerii Uniunii ziariștilor și ai unor publicații centrale. .în numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul Emil Bodnaraș a felicitat călduros colectivul ziarului „Neuer Weg" și colectivul revistei „Urzica", pe cei decorați, subliniind înalta a- preciere pe care conducerea de partid, și de stat o acordă activității desfășurate de membrii acestor colective gazetărești în .decursul celor 25 de ani. După ce a relevat mărețele sarcini ce stau în fața presei noastre in etapa actuală, vorbitorul a urat celor decorați noi succese in munca lor de propagandiști neobosiți ai cuvintului partidului în rin- dul maselor, de mobilizare a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. în acest context, vorbitorul și-a exprimat încrederea cele două publicații sărbătorite câ iși

înalte distincțiivor aduce o și mai mare contribuție, alături de întreaga presă, la ridicarea personalității politice a omului nou al societății noastre socialiste, a conștiinței lui, a mindriei sale întemeiate de a face parte din națiunea noastră socialistă unită în care muncitorii, țăranii, intelectualii, indiferent de naționalitate, toate naționalitățile conlocuitoare unite trăiesc satisfacțiile zilei de azi, ca și convingerea că ziua de mîine va aduce noi șt mari victorii obținute sub conducerea partidului.în numele redacției ziarului „Neuer Weg" a luat cuvîntul tovarășul Anton Breitenhofer, care a exprimat recunoștința fierbinte și sentimentele de profundă gratitudine ale întregului colectiv redactional față de conducerea partidului și statului nostru, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru marea grijă și prețuire acordate presei, pentru a- portul său de deosebită însemnătate teoretică și practică la rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale in patria noastră.Conferind ziarului „Neuer această înaltă distincție, se țiază în același timp cum nu te mai pregnant egalitatea de care se bucură în patria socialistă toți cetățenii deosebire de naționalitate.în încheiere, vorbitorul a exprimat hotărirea fermă a întregului colectiv redacțional de a-și aduce și pe viitor contribuția la mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate germană în înfăptuirea mărețelor d- biective ale edificării, pe pămîntul României, a societății socialiste multilateral dezvoltate.în numele celor decorați a luat cuvîntul tovarășul Ernest Breitenstein, redactor-șef adjunct al ziarului, cane a exprimat mulțumiri călduroase conducerii de partid -și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, asigurînd, totodată, că lucrătorii ziarului „Neuer Weg" vor face tot ce le stă în puteri pentru a răspunde* în mod comunist încrederii ce li s-a acordat. Nu vom precupeți nici un efort pentru a servi din ce în ce mai eficient cauza comună a tuturor cetățenilor acestui pămînt, fără deosebire de naționalitate, pentru binele, prosperitatea și viitorul luminos al patriei noastre. Republica Socialistă România.Din partea colectivului revistei „Urzica" a răspuns tovarășul Ion Vasile, șef de secție, care a mulțumit pentru înaltele distincții acordate.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învăță- mîntiilui, s-a înapoiat, joi după-amiază, în Capitală, venind din R. D. Germană, unde a făcut o vizită la invitația ministrului învăță- mîntuiui superior și de specialitate, Hans-Joachim Bbhme.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, Virgil Cazacu, prim-adjunct al ministrului educației și învățămîntului,
★BERLIN 21 (Corespondență de la C. Varvara). — în cursul dimineții de joi, tovarășul Paul Niculescu-Mi- zil, vicepreședinte al Consiliului ■ de Miniștri, ministrul educației și învă- țămintului, care a întreprins o vizită în Republica Democrată Germană, a avut o nouă convorbire cu Hans- Joachim Bbhme, ministrul lnvăță-

viața internaționala

Weg" eviden- se poa- deplină noăstră țării, fără
Joi după-amiază a sosit în Capitală tovarășul Ib Norlund, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Danemarca, pentru a face o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

(Agerpres)
Festivitatea de la Uniunea ziariștilor

rodnică desfă- redactional al ani de existen- Anton Breiten-

La Uniunea ziariștilor din Capitală a avut loc, joi, o adunare festivă consacrată sărbătoririi unui sfert de veac de la apariția primului număr al cotidianului de limbă germană „Neuer Weg", la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de presă din Capițală. ziariști, oameni de cultură, corespondenți ai presei străine acreditați în România, colaboratori și corespondenți voluntari ai ziarului.Despre activitatea surată de colectivul ziarului în cei 25 de tă a vorbit tovarășulhofer. redactorul-șef al nublicajiei sărbătorite. în același cadru, reprezentanți ai Uniunii ziariștilor și ai ziarelor, precum și ai Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană au felicitat cu căldură colectivul ziarului „Neuer Weg".Participanții la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se smine ;înt' uniți la sărbătoarea Împlinirii unui sfert de veac de la apariția ziarului „Neuer Weg", oarticiDanții la această adunare festivă iși îndreaptă. plini de recunoștință, gîn- dul către partid, către dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru a vă asigura de atașamentul lor profund față de partid, față de politica sa marxist-leninistă, care își găsește expresia cea mai elocventă în pro-

greșul continuu, pe toate tărimurile, al patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România. ■Cuvintele noastre exprimă în a- celași timp gratitudinea tuturor cititorilor ziarului, a întregii populații de naționalitate germană fată de partid, față de dv. personal pentru rezolvarea exemplară a problemei naționale în România socialistă. Populația de naționalitate germană este profund conștientă de semnificația istorică a faptului că se bucură de drepturi pe deplin egale pe pă- mîntul comun și, scump al patriei, că 'sub conducerea partidului și in strîn- să unitate și frăție cu întregul popor român, cu tdti cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, își aduce contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. la făurirea viitorului fericit al patriei.Făcînd parte integrantă le colectiv al ziariștilor din tara noastră — se spune in telegramă — înțelegem să ne dăruim și pe viitor întreaga noastră capacitate de muncă creatoare, pasiune comunistă transpunerii în fapt a liniei partidului, a hotărîrilor ce stabilite de Congresul al și de Conferința Națională ale dtilui. a indicațiilor date de noavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, lucrătorilor din presă, contribuind activ la prosperitatea Și fericirea marii familii a României socialiste.

luminos sidin mare- comuniști
istori- X-lea parti- dum-

♦

Combinatul de prelucrare a lemnului
din Caransebeș la 100 de ani de existențăCombinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș a aniversat 100 de ani de existență. Prin Decret al Consiliului de Sțat al Republicii Socialiste România. întreprinderii sărbătorite i-a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea și diversificarea producției în sectorul prelucrării industriale a lemnului și participarea activă a colectivului de salariați de la Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeș la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființare.Totodată, un muncitori, maiștri, tehnicieni și gineri din cadrul combinatului fost decorați cu ordine și medalii Republicii Socialiste România.înaltele distincții au fost înmînate, în cadrul adunării festive care a avut loc cu prilejul aniversării, de tovarășul Trandafir Cocîrlă, prim-

număr de 74 de in-au ale

secretar al Comitetului județean Ca- raș-Severin al P.C.R., președintele consiliului popular județean.Colectivul combinatului a fost felicitat de tovarășul Ion Rîmbu, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcție, și de Ion Lăcătușu, din partea u- niunii sindicatului pe ramură.In cadrul festivității, ing. Henrik Zimmermann, directorul combinatului, a înfățișat pe larg drumul parcurs, în anii construcției socialiste, de la mica fabrică de furnire, la marea întreprindere de astăzi, ale cărei produse sînt cunoscute și a- preciate nu numai în România, ci și în alte 33 de țări ale lumii.Ginduri de recunoștință fierbinte și de dragoste nețărmurită pentru partid și pentru secretarul său general sint exprimate în telegrama pe care participant!! la adunare au adresat-o C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost de față Joachim Loschner, consilier al Ambasadei R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★La plecarea de pe aeroportul central din Berlin, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a fost condus de Hans- Joachim Bbhme și de alte persoane oficiale. A fost, de zent ambasadorul R.D.G., Vasile Vlad.*mîntului superior și al R.D.G.în aceeași zi a avut loc o convorbire cu conducerea Secretariatului de Stat pentru formarea profesională.La ambele întîlniri a participat și ambasadorul României în R.D.G., Vasile Vlad,

asemenea, pre- României în
de specialitate

Delegația Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a participat la ceremoniile de la Caracas și Brasilia, prilejuite de instalarea noului președinte al Republicii Venezuela și a noului președinte al Republicii Federative a Braziliei, s-a întors, joi după-amiază, in Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Federico Carlos Carnauba, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Braziliei, și Hemani Escobar Cabrera, însărcinat cu afaceri ad-interim al Venezuelei la București. (Agerpres)
Cronica zilei

oaspetele a fost saluțat de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. P.C.R. al

Vizita delegației Camerei
Populare a R. D. Germane,
condusă de președintele camerei, Gerald Gdtting

t

Joi dimineața a părăsit Capitala dr. H. Krollmann. ministrul agriculturii și protecției mediului înconjurător din landul Hessa — R. F. Germania. care a făcut o vizită în țara noastră, Oaspetele și specialiștii care l-au însoțit au avut convorbiri cu Angelo Miculescu, ministrul agriculturii. industriei alimentare si apelor, privind dezvoltarea colaborării dintre cele două ministere și a vizitat unități agricole și silvice, precum și obiective turistice.*Consiliul Național Republica Socialistă dresat o telegramă.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

A P. C. BULGAR
Raportul prezentat de tovarășul Todor Jivkov

Delegația Camerei Populare a R.D. Germane, condusă de Gerald Got- ting. președintele camerei. împreună cu Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, și Maria Groza, vicepreședintă a M.A.N., a vizitat, joi, județul și orașul Brașov. După o întrevedere cu Constantin Cirțină, primarul municipiului, oaspeții au vizitat întreprinderea „Tractorul",

cooperativa agricolă de producție din comuna Cristian, precum și stațiunea turistică Poiana Brașov,Primarul municipiului BrașovFrlmarul municipiului Brașov a oferit un dejun. în onoarea delegației Camerei Populare a R.D. Germane.în timpul vizitei, oaspeții au fost însoțiți de dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.(Agerpres)
Primire la C. C. al P. C. RJoi după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R, a primit delegația economică din Upiu- nea Sovietică condusă de tovarășul B. S. Gordeev, adjunct al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., care, la invitația Ministerului Comerțului Exterior, efectuează o vizită în țara noastră.

Președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Mihai Dalea, a primit, joi, pe șefii delegațiilor participante la sesiunea Comitetului administrativ al Uniunii internaționale a sindicatelor lucrătorilor din comerț și la Simpozionul internațional în problemele cooperației de consum.Cu prilejul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Consiliului Central al U.G.S.R. a arătat că prezența în capitala României a unui însemnat număr de reprezentanți ai sindicatelor oamenilor muncii din comerț și cooperație, de diferite o- rientărl și afilieri, constituie un pri-

La primire, care s-ă desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior.A fost prezent V, I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.(Agerpres)

al Femeilor din România a a- .................. , de condoleanțeFederației Democrate Internaționale a Femeilor în legătură cu încetarea din viață a tovarășei Herta Kuusinen. președinta F.D.I.F., militantă pentru întărirea unității de acțiune a mișcării mondiale a femeilor.Prietenă a poporului român, se spune în telegramă. Herta Kuusinen ne-a vizitat țara în mai multe rîn- duri. interesîndu-se și apreciind rolul și participarea femeilor la marile progrese înregistrate în dezvoltarea economiei, științei si culturii românești, precum și poziția înaltă pe care o ocupă astăzi femeia în România.Prin participarea sa la marile bătălii sociale și nolitice.ale epocii actuale. Herta Kuusinen rămine in amintirea noastră ca una dintre a- cele personalități marcante ale contemporaneității care și-au făcut un crez de viață din strădaniile neîntrerupte pentru triumful ideilor generoase de dreptate și echitate socială

SOFIA 21 (Agerpres). — Sarcina actualei conferințe a P.C. Bulgar este aceea de a analiza rezultatele și lipsurile constatate în decursul primilor trei ani ai cincinalului pentru a da un puternic impuls îndeplinirii planului cincinal și pentru a accelera realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului, în vederea construirii societății socialiste dezvoltate — a relevat, în raportul prezentat Conferinței Naționale a P. C. Bulgar, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.în ultimii trei ani — a spus raportorul — eforturile principale ale partidului au fost dirijate spre asigurarea avîntului accelerat și a intensificării activității economice. E- conomia națională a țării a continuat să se dezvolte în ritm accelerat și stabil. Ritmul mediu anual de dezvoltare a industriei a fost de 9.4 la sută, iar în anul 1973 — de 10,6 la sută. 95 la sută din sporul venitului național s-a obținut, în anul 1973, pe baza creșterii productivității sociale a muncii. Ponderea industriei in formarea venitului național a crescut de la 49 la sută în anul 1970, la 52 la sută in anul 1973.Continuă procesul de specializare și de introducere a metodelor industriale în agricultură. Nivelul mediu anual de dezvoltare a producției agricole, în prețuri comparabile, a depășit cu 10,1 la sută nivelul perioadei corespunzătoare a celui de-al cincilea cincinal. Au fost obținute anumite succese. în zootehniei însă aici se constată o importantă rămî- nere în urmă față de nevoile țării — a declarat vorbitorul.Subliniind că au fost obținute ritmuri accelerate de dezvoltare a schimburilor comerciale externe. Todor Jivkov a relevat modificarea structurii exportului, creșterea ponderii produselor industriale. Cu toate acestea, și în domeniul respectiv urmează să fie rezolvate probleme complexe pentru a spori considerabil

eficiența exportului și pentru a transforma comerțul exterior într-o pîrghie puternică în vederea dezvoltării economiei. Raportorul a arătat că tema principală a conferinței constă în dezbaterea problemelor legate de creșterea productivității sociale a muncii. Nu trebuie uitat — a spus el — că în Bulgaria au fost epuizate. în mare măsură, posibilitățile dezvoltării extensive și că, în țară, se simte deja o lipsă de brațe de muncă.în continuare, Todor Jivkov a făcut unele observații și propuneri legate de crearea unor capacități de producție optime ca mărime, care să fie eficiente pentru țară, și a atras atenția asupra necesității valorificării depline a materiilor prime din țară și din import. Referindu-se la calitatea produselor, el a menționat u- nele exemple la care au fost atinse rezultate favorabile, arătînd, totodată. că unele întreprinderi și uniuni economice nu îndeplinesc hotărîrile partidului și guvernului. în acest sens, Todor Jivkov a subliniat că lupta pentru calitate trebuie să constituie unul din factorii principali ai creșterii productivității sociale a muncii.Raportorul • arătat, în continuare, că un factor favorabil pentru rezolvarea problemei creșterii accelerate a productivității sociale a muncii îl constituie însănătoșirea situației internaționale, cotitura de la „războiul rece" spre o politică de coexistentă pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite. După ce a vorbit despre relațiile de prietenie și colaborare ale Bulgariei cu țările socialiste. el a relevat că se depun eforturi în vederea dezvoltării active a relațiilor politice și economice cu țări capitaliste dezvoltate, cu țări în cur de dezvoltare. Vorbitorul a sublini„t eforturile pe care le depune tara sa pentru însănătoșirea atmosferei politice în Balcani și a evidențiat bunele relații ale țării sale cu statei vecine.

între oameni.
★deschis, la Iași, lucrările IlI-a Conferințe de dru-s-au de-a organizată de Consiliul Națio-

MiercuriParis lucrările

vuii ■ mia nu v.M.vul,lej favorabil pentru discuții rodnice, fructuoase, pentru adincirea prieteniei dintre oamenii muncii și sindicatele din România și oamenii muncii și sindicatele din țările respective, un aport la întărirea unității de acțiune și a colaborării din mișcarea sindicală internațională.Vera Koutnikova, președinta Uniunii internaționale a sindicatelor lucrătorilor din comerț, a mulțumit conducerii U.G.S.R., precum și Uniunii sindicatelor din comerț și cooperație din țara noastră pentru condițiile optime de lucru create, în vederea asigurării succesului simpozionului.
Miting al prieteniei și solidarității 

cu lupta poporului cambodgianSute de tineri, muncitori și stu- denți din Capitală au luat parte, joi după-amiază, la mitingul prieteniei și solidarității cu lupta poporului cambodgian, organizat de Frontul Unității Socialiste, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România cu prilejul împlinirii a 4 ani de la constituirea Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) și creării Forțelor Armate Populare de Eliberare Națională a Cambodgiei (F.A.P.E.N.C.).Mitingul a fost deschis de Ionela Cornescu, vicepreședinte al Comitetului municipal București al F.U.S. A luat apoi cuvîntul George Ghenoiu, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. Vorbitorul a exprimat sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului român față de eroicul popor al Cambodgiei, care luptă cu arma în mînă pentru a-și recuceri libertatea și pentru a-și făuri viața în mod suveran și independent.Sentimente calde de prietenie și urări de noi victorii în lupta dreaptă a poporului Cambodgiei au exprimat, în cuvîntul lor, și tinerii Ion Teodorescu, muncitor „Autobuzul", și Mihai dent la Facultatea de Institutului politehnicA luat apoi cuvîntulTykea, însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Regatului Cambodgia la București, care a exprimat profunda gratitudine pentru simpatia și solidaritatea manifestate de poporul român față de lupta dreaptă și de năzuințele poporului cambodgian.

Poporul Cambodgiei poartă poporului român o profundă recunoștință pentru sprijinul permanent acordat cauzei sale juste și privește cu admirație marile succese obținute, intr-un timp scurt, de România în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Poporul nostru — a spus diplomatul cambodgian — își exprimă considerația și stima deosebită pentru politica internă și internațională dusă de România socialistă, sub conducerea clarvăzătoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru principiile sale cu privire la relațiile interstatale, pentru atitudinea consecventă de solidaritate și sprijinire a luptei popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului, pentru pace, libertate și democrație.Mitingul a prilejuit o caldă manifestație de simpatie a celor prezenți față de lupta eroică a poporului Cambodgiei, condusă de Frontul Unit Național, pentru libertate și independență.

Joi celei muri, nai al Inginerilor și Tehnicienilor, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și institutul politehnic „Gheorghe Asachi" din*La București au început, ,.. . _ mineață, lucrările simpozionului internațional cu privire la cooperația de consum, organizat de Uniunea internațională a sindicatelor lucrătorilor din comerț și cooperație, la care participă delegații ale organizațiilor sindicale și cooperatiste din 17 țări. La lucrări iau parte, de asemenea. reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, Biroului Internațional al Muncii, Uniunii internaționale a sindicateioi- lucrătorilor din alimentația publică, Federației arabe a sindicatelor lucrătorilor din comerț.
★La Ministerul Comerțului Exterior au fost semnate, joi la amiază, documentele de înregistrare a primei societăți mixte româno-japoneze „Roniprot", constituită de Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranți și lacuri București și firma japoneză „Dainippon-ink", avînd ca obiect producerea și comercializarea de drojdii bogate în proteine.La semnare au fost prezenți Ilie Cîșu, ministru-secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Industriei Chimice, alte persoane oficiale.A fost de față Masao Kanazawa, ambasadorul Japoniei la București.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macoveșcu, a primit un mesaj de .... - • • • Jamespentru Common- Marii Britanii, pen- adresate cu ocazia i această funcție.*sosit în Capitală o firmei vest-germane

PARIS 21 (Agerpres). au luaț sfîrșit la unei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, care a examinat situația economică și socială a țării, acțiunile ce urmează a fi întreprinse in perioada următoare pentru satisfacerea revendicărilor sociale, precum și problema muncii cu cadrele.în cadrul unei conferințe de presă organizată în legătură cu lucrările plenarei, secretarul general al P.C.F., Georges Marchais, a subliniat importanța pe care comuniștii francezi o

acordă acțiunilor comune cu Pa ti- dul socialist și Mișcarea stîngii radi- cal-socialiste, îndreptate spre salvgardarea intereselor oamenilor muncii pe plan economic și social. El a arătat că lucrările plenarei C.C. al P.C.F. au fost dedicate, în esență, analizei situației social-economice pe care o traversează Franța în prezent, subliniind că masele muncitoare sînt preocupate îndeosebi de scăderea nivelului de trai și diminuarea gradului de utilizare a forței de muncă.
Iași.joi di-

mulțumire din partea d-lui Callaghan, secretar de stat afacerile externe și ale wealthului al tru felicitările numirii sale în

(Agerpres)
Joi searadelegație a ....... ........................... ..„Hoechst", condusă de dr. Rolf Sam- met. președintele consiliului de administrație al firmei, și Kurt Lanz, vicepreședinte. (Agerpres)

la uzinele Ceclan, stu- energetică a București.Ngo Taing

Dunărea, altfel decit in valsuri • • •
(Urmare din pag. I)tă neîntreruptă campanie de navigație?— Navele vin și pleacă mereu mai grăbite — aflăm de la ing. Iulian Simio- nescu, directorul Comandamentului flotei fluviale a navigației române Galați. Ce-i drept, e drept : le „silim" și noi, cu instalațiile moderne, de mare randament, aflate la înde- minâ. Numai în portul Galați, timpii de staționare, în ’73, au fost reduși cu 28 la sută. Este meritul macaragiilor (porturile sint dotate cu macarale avînd o putere de ridicare de pină la 100 t), a autostivui-

torllor, șoferilor, tractoriștilor. vincierilor...Cine își te astăzi, dernizată nărene, manuală spinările > vara sacilor cărați pe punțile șovăielnice ce legau navele de țărm ?Pe malul Dunării realitățile noastre socialiste au determinat apariția unor „halte" pe măsură : Ia Galați. construcția unui nou port — portul mineralier. Tulcea zilelor noastre, cu afluxul de turiști români și străini, avînd drept țintă finală frumoasa Deltă, a devenit ți portul bauxi-

mai aduce amin- în ambianța mo- a porturilor dude aspra trudă a docherilor, de cocîrjate sub po-
tei. Orșova — portul piritei. Mahmudia — portul calcarului. Măcinul — portul pietrei. Brăila — portul cerealelor din „Insulă" și al celulozei. Iar albia puternicului fluviu, pe lungimea sa de sute de kilo metri, a devenit un por' practic neîntrerupt pentrv cele șase milioane de ton de agregate, cîte se extr ■ și se transportă anual, mc tertal de construcție ceri de nașterea orașelor, a edi ficiilor de cultură, a noile obiective industriale. „Măr găritarul" — cum i se ma spune nisipului de Călăraș — călătorit pînă aici, de Dunăre, cine știe cît, este solicitat în egală măsură atît d» constructorii con-

stănțeni, cît și de cei gălă- țeni. Cînd sclipind în rilqr, cu flexe ivită nulbere de știți că se află și o părticică ■ele aoroape două milioane one de „mărgăritar", se smulg Dunării r-un an.Cărăușii mișcătoarei ere de circulație sînt iriți să adauge, la perfor- nanțele de pină acum, îoi realizări înscrise in ironica marii întreceri socialiste din acest an jubiliar, punind și mai intens la treabă marele fluviu, fo- losindu-i din plin uriașul potențial de energie.

prlviți fațadele soare ale blocu- puzderia de re- parcă dintr-o sticlă pisată, să în aceste ziduri dincite înar- ho-

Adunări cu prilejul Zilei internalionale 
pentru eliminarea discriminării rasialeLa București și în centrele universitare Cluj, Craiova, Iași, Timișoara și Tîrgu Mureș au avut loc adunări, organizate de Asociația de drept internațional și relații internaționale, Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, în colaborare cu Ministerul Educației și învățămîntului cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale. La aceste manifestări au participat reprezentanți ai unor organizații obștești, cadre dactice universitare, și străini.Luind cuvîntul la șurată la București, trului de informare București, Sayed Abbas Chedid, _ relevat că obiectivul final al programului de zece ani, adoptat de Adunarea Generală a O.N.U., pentru eliminarea flagelului discriminării, în vederea realizării unei trainice armonii intre popoare, va putea fi atins chiar înainte de termen dacă toate națiunile vor privi această problemă cu „hotărirea, sinceritatea și credința cu care o privește România".Prof. Adrian Dumitriu, directorul Institutului de științe juridice al Academiei de științe sociale și politice, secretar general al Asociației juriștilor români, a subliniat, în cuvîntarea sa, că promovarea egalității între popoare și eliminarea discriminării de orice fel impun statornicirea și respectarea principiilor dreptului internațional, sprijinirea multilaterală de către comunitatea internațională a mișcărilor de eliberare națională, ale căror temeiuri de, necontestat le constituie însăși legitimitatea luptei popoarelor împotriva colonialismului și rasismului.Ideea anacronismului unei politici rasiale, profund contrară drepturilor

di-studenți româniadunarea desfă- directorul Cen- al O.N.U. la a
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A început turneul 
campionatului mondial 

(grupa B) 
In primul meci. 

Olanda — România 7-5Pe patinoarul artificial „Tivoli" din orașul iugoslav Liubliana au început, joi, întrecerile Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B). Peste 1 000 de spectatori au fost prezenți la primul meci în care echipa R.F. Germania a învins cu scorul de 7—4 (1—2,, 5—1, 1—1) e-chipa Norvegiei. După-amiază s-a disputat partida dintre echipa României și selecționata Olandei, nouă promovată în grupa B. Hocheiștii o- landezi au obținut o surprinzătoare victorie cu scorul de 7—5 (2—1, 3—2. 2—2). Sîmbătă, echipa României in- tîlnește formația Austriei.
Joi, la sediul Aeroclubului central din Capitală a fost decernat titlul de maestru emerit al sportului planoris- tului Emil Iliescu și parașutistului sportiv Vasile Sebe.

1»

ACTUALITATEA IN CUPELE EUROPENE
La baschet, finalele...Au fost desemnate echipele finaliste ale „Cupei cupelor" ia baschet, în competiția feminină, dotată cu trofeul ziarului „Sportul" din București, se vor întîlni formațiile Spartak Leningrad și Sesto San Giovanni care, ambele, au cîștigat și meciurile retur ale semifinalelor : 77—40, la București cu I.E.F.S. și, respectiv, 56—50, la Brno, cu Kravolopolska.Finala competiției masculine se va disputa între Steaua roșie Belgrad și Zbrojovka Brno.în meci retur pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" — feminin, echipa U.C. Clermont Ferrand a întrecut pe teren propriu, cu 90—412 (42—37), formația Politehnica București, învingătoare și în primul joc, baschetbalistele franceze s-au calificat în finală.

formația engleză Ipswich Town, după un meci animat, în care au fost necesare prelungiri și executarea loviturilor de la 11 m. Celelalte semi finaliste : Tottenham Hotspur ("—0 cu F.C. Kdln), Feyenoord Rot- prelungiri, cu

...iar la fotbal, semifinaleleMeciurile retur din sferturile finală ale cupelor continentale fotbal au prilejuit partide dirz putate, dar fără mari surprize, ceptînd poate succesul echipei
de de , dis- 'ex- . __________ ____ Lokomotiv Leipzig (R. D. Germană), car» a eliminat din „Cupa U.E.F.A."

terdam (3—1, după Ruch Chorzow).în „Cupa cupelor" zența în semifinale valoroase, cum sînt chengladbach (5—0 __ ____________Belfast), F.C. Magdeburg, A.ci Milan și Sporting Lisabona.Cel mai pasionant meci din „Cupa campionilor europeni" s-a jucat la Glasgow, unde Celtic a' avut nevoie de prelungiri pentru a scoate din cursă formația elvețiană F.C. Basel. Abia in minutul 112 Celtic a reușit să înscrie golul care i-a adus calificarea. La Budapesta, Ujpesi Dozsa n-a reușit să treacă de Spartak Trnava decît după prelungiri și executarea loviturilor de la 11 m. Bayern Miinchen a pierdut cu 1—2 la Sofia, însă avantajul de goluri luat in prima partidă (4—1) i-a asigurat calificarea. A patra semifina- listă a „C.C.E." va fi desemnată îh urma meciului dintre Atletico Madrid fi Steaua roșie Belgrad.

și libertăților omului, a fost subliniată și la adunarea de la Tg. Mureș de dr. loan Voicu, director adjunct al Centrului de informare al O.N.U. Ia București, care a relevat faptul că România socialistă, profund atașată ideilor păcii și înțelegerii în lume, s-a pronunțat și se pronunță cu fermitate împotriva discriminării rasiale, militînd cu ho- tărîre pentru recunoașterea și aplicarea dreptului imprescriptibil al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, potrivit propriilor lor aspirații și interese.Conf. univ. dr. Ion Drăgan a arătat — în cuvîntarea ținută la adunarea de la Craiova — că România își exprimă și in această zi solidaritatea activă cu lupta popoarelor împotriva colonialismului, ou lupta tinerelor . state pentru dezvoltarea lor economică și socială, pentru independență și suveranitate națională.Poziția profund principială a României socialiste față de lupta de eliberare a popoarelor câre se mai află sub dominație colonială și rasistă — a subliniat conf. univ. Marțian Niciu, la adunarea de la Cluj — reflectă unitatea dintre politica sa externă și internă, al cărei scop 11 constituie creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, asigurarea condițiilor pentru a- firmarea plenară a personalității u- mane.Politica profund principială a României, a spus, la rîndul său conf. univ. dr. Aurel Țintea, în cadrul adunării de la Timișoara, iși găsește o elocventă expresie și în propunerile și inițiativele prezentate de țara noastră în cadrul O.N.U., ca și în alte organisme internaționale. Este semnificativ faptul că, la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U., din inițiativa României și a altor numeroase state a fost lansat „Deceniul de acțiuni pentru combaterea rasismului și discriminărilor rasiale".Prof. univ. dr. Mihal Jacotă a relevat. în cuvîntarea ținută la adunarea din lași, că România, convinsă că obiectivele înscrise în programul „Deceniului de acțiuni pentru combaterea rasismului și discriminării rasiale" sint inseparabil legate de menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, de progresul material și spiritual al omenirii, susține viguros principiile egalității între popoare, respectării universale a drepturilor omului.
Mesajul secretarului gene* 

rai al O.U.A.se notează pre- a unor formații Borussia Moen- cu Glentoran ADDIS-ABEBA 21 (Agerpres). — Cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale, Nzo Ekhangaki, secretarul general al Organizației Unității Africane, a adresat un mesaj în care se arată că lupta dreaptă a popoarelor din sudul continentului african împotriva asupririi, represaliilor și rasismului va eontinua pină la victoria finală. Organizația Unității Africane — relevă mesajul — denunță politica inumană de apartheid promovată de regimurile rasiste și va continua să a- corde sprijin luptei popoarelor împotriva acestei politici în totală contradicție cu principiile înscrise în Carta Națiunilor Unite.Mesajul exprimă recunoștință opiniei publice internaționale, care a- cordă un sprijin moral și material permanent forțelor care luptă pentru Înlăturarea dominației coloniale și a regimurilor rasiste de pe continentul african.



pji_u. Adoptarea unei rezoluții 
initiate de România privind 

convocarea conferinței 
mondiale pentru stiintâ 

si tehnologie in slujba dezvoltăriiîn spiritul constructiv care caracterizează participarea României la acțiunile O.N.U. menite să întărească cooperarea internațională și să sprijine eforturile tuturor țărilor, în special ale statelor în curs de dezvoltare, pentru progres economic și social, guvernul român .a propus să se înscrie pe agenda celei de-a 25-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. punctul intitulat „Rolul științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea națiunilor și necesitatea întăririi cooperării economice și tehnico-științifice între state". Expunind rațiunea acestei inițiative prin necesitatea creării condițiilor pentru intensificarea conlucrării națiunilor în rezolvarea problemelor dezvoltării lor, atît pe plan material, cit și spiritual, tovarășul Nicolae Ceaușcscu sublinia la sesiunea jubiliară a O.N.U. din anul 1970 : „Este o cerință a însuși mersului înainte al umanității asigurarea accesului larg al tuturor popoarelor Ia cuceririle științei și culturii moderne, la marile descoperiri ale minții omului. în legătură cu aceasta, apreciem că O.N.U., toate organismele sale, sint chemate să acționeze mai intens pentru stimularea cooperării internațio-• naie, facilitind tuturor popoarelor lumii posibilitatea de a beneficia de antajele civilizației moderne". 4-inînd seama de acest lucru, România a lansat, la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U., propunerea de a se convoca o conferință mondială pe această temă.Acestei inițiative românești, care 
a găsit un larg ecou în rîndurile statelor membre ale O.N.U., i s-a dat curs : Comitetul pentru aplicarea științei și tehnologiei la cerințele dezvoltării, după întreprinderea unor studii, a hotărît, miercuri — prin adoptarea unei rezoluții inițiate de România, împreună cu Iran, Filipine, India și Jamaica —

Senatori americani se pronunță împotriva suplimentării 
ajutorului militar pentru regimul de la Saigon

WASHINGTON 21 (Agerpres). — Cererea Administrației americane privind alocarea, în anul financiar in curs, a unei sume suplimentare de 474 milioane dolari cu titlul de ajutor militar pentru regimul de la Saigon continuă să înregistreze opoziții în Congres. în dezbaterile pe a- ceastă temă, împotriva cererii guvernului s-au pronunțat senatorii George McGovern (democrat, Dakota de sud), James Abourezk (democrat, Dakota de sud), Edward Kennedy (democrat, Massachusetts), Alan Cranston (democrat, California). „Un asemenea ajutor va permite în mod inevitabil guvernului de la Saigon să încalce în continuare A-

EGIPT: Suezul în centrul 
acțiunii de reconstrucțieDe la 29 ianuarie, cind șoseaua Cairo- Suez a fost deschisă traficului civil și orașul de la extremitatea sudică a canalului și-a recăpătat legăturile normale cu restul tării, problema reconstrucției sale și a celorlalte localități din regiunea estică se află In prim-planul vieții politice interne a R.A.E. Suezul a fost vizitat de mai multi membri ai guvernului, iar Consiliul de Miniștri a avut o ședință specială, in cursul căreia au fost adoptate hotărîri de importanță deosebită pentru revenirea la o viață obișnuită : alocarea unui prim credit de 20 milioane lire In vederea refacerii o- rașelor din est și de 15 milioane pentru deblocarea Canalului Suez. Aceste decizii, salutate cu satisfacție de întreaga presă egipteană, prezintă o importantă deosebită pentru viața populației locale, deoarece Suezul este una din localitățile cel mai-, greu lovite de război. El a apărut celor 200 de ziariști ai presei e- giptene și străine, care au sosit aici cu primele mașini civile, ca o imensă rană deschisă pe trupul Egiptului, a cărei vindecare va cere multe eforturi 

și substanțiale resurse materiale. în imediata apropiere a golfului, străzi întregi au fost transformate în imense grămezi de moloz. 
Pe bulevardul 23 Iu

lie, principala arteră a orașului și locul desfășurării unei intense vieți economice și comerciale înainte de 1967, se văd acum doar case pustii si ziduri prăbușite. Suezul, care în urmă cu șapte ani- avea aproape 300 000 de locuitori, are azi doar vreo 10 000 — declara guvernatorul Mohamed Badawi El Kholi, în cadrul unei conferințe de presă ținută la sediul administrativ al orașului. Multi s-au refugiat. Circa 80 la sută din clădiri, întreprinderi și instituții au fost distruse. Se apreciază însă că rănile războiului vor fi înlăturate treptat și în- tr-un timp destul de scurt, deoarece autoritățile centrale au hotărît să ia măsuri i- mediate de reconstrucție.Unele proiecte de viitor merg chiar pină acolo îneît prevăd treptata contopire a localităților Port- Said, Ismailia și Suez, prin construirea unor centre urbane intermediare. astfel îneît pe aceste locuri să a- pară un veritabil „megalopolis".Perioada scurtă care

convocarea, sub auspiciile O.N.U., în anul 1978 sau 1979, a unei conferințe mondiale pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării.Sprijinind inițiativa României, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, sublinia .într-o notă, a- dreșată comitetului menționat, că „întrucît prima conferință din 1963 nu a adoptat programe concrete de acțiune, deoarece acum 11 ani în ' urmă nu se puteau prevedea multiplele implicații ale progresului științei și tehnicii și urgența transferului de tehnologie către statele în curs de dezvoltare, celei de-a doua conferințe îi revine sarcina elaborării unor astfel de programe concrete și a unei politici adecvate a O.N.U. în acest domeniu important al colaborării internaționale".Măsurile ce urmează a fi adoptate vizează creșterea rolului O.N.U. in promovarea cooperării internaționale în domeniul științei și tehnologiei, facilitarea transferului de tehnologie din țările industrializate spre cele în curs de dezvoltare, crearea în aceste din urmă state, a unor infrastructuri științifice și tehnologice, formarea de cadre calificate în acest domeniu vital pentru progresul lor economic și social, extinderea cooperării în abordarea, în comun, a unor teme de cercetare de interes general.Adoptarea în unanimitate a rezoluției inițiate de țara noastră este apreciată aici ca o nouă confirmare a contribuției României la complexa și multilaterala activitate a O.N.U., orientată în cazul de față în direcția folosirii marilor cuceriri ale științei și tehnologiei moderne în interesul progresului economic al tuturor popoarelor.
C. AEEXANDROAIENew York 

cordul de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam", a declarat senatorul democrat Abourezk. La rîndul său, senatorul Cranston a amintit că în perioada care a trecut de la încheierea Acordului de la Paris, în Vietnamul de sud au continuat incidentele militare. iar în închisorile saigoneze continuă să se afle un număr de 75—100 000 de deținuți politici. Senatorii Edward Kennedy și George McGovern au cerut Comitetului pentru serviciile armate al Senatului să respingă cererea Administrației de a se acorda ajutor militar suplimentar regimului de la Saigon.
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN ȚĂRILE ARABE

ALGERIA: Gigantul de Ia Arzew
a trecut de atunci a arătat cu prisosință preocuparea guvernului R.A.E. de a grăbi acest proces si voința populației de a sprijini sub cele mai diferite forme opera de refacere. Pe întreg cuprinsul tării se desfășoară o amplă mișcare de masă in sprijinul Suezului, in cursul căreia mii de tineri și-au exprimat intenția de a participa la acțiunile de reconstrucție a orașului.La rindul lor, ministerele și-au modificat planurile pe 1974, pentru a-și concentra eforturile in direcția reconstrucției. Sint e- xaminate, de asemenea. diverse probleme legate de deblocarea și adincirea Canalului Suez. Această operațiune— scrie ..Le Progres Egyptian" — va costa 280 milioane dolari. Este prevăzut ca acestea să dureze șase luni din momentul startului.Sînt proiecte de anvergură ce necesită încordarea eforturilor întregului popor, care își manifestă hotă- rîrea fermă de a le asigura reușita.
Nicolae N. LUPUPorturile Adabya și Porl-Tewfik — situate în partea de sud a Canalului Suez — au fost redeschise traficului maritim international — anunță agențiile de presă. Ministerul Transporturilor Maritime al R. A. Egipt a făcut cunoscut că navele au acces în cele două porturi ne ruta Marea Roșie—Golful Suez și că este admisă navigația acelor vase a căror linie de plutire la încărcătura maximă ajunge la o adinci- me de 26 de picioare.

„Obiectivul final — dezangajarea 
militară și dezarmarea 

pe întregul continent european" 
Poziția României expusă la negocierile de la Viena pri

vind reducerea reciprocă a trupelor șl armamentelorVIENA 21 (Agerpres). — La 21 martie a avut loc o nouă ședință plenară a negocierilor privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. Au luat cuvîntul șefii delegațiilor Angliei, României și U.R.S.S.în intervenția sa, șeful delegației României, ambasadorul Dumitru A- ninoiu, a arătat că țara noastră participă cu un real interes la negocierile privind reducerea reciprocă a forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. România consideră că trebuie să se manifeste stăruință, în așa fel incit în final să se reușească o armonizare a pozițiilor și intereselor tuturor statelor participante, ca state e- gale, suverane și independente. Tratarea aspectelor militare ale securității în Europa trebuie să pornească de la o idee unitară, de la necesitatea elaborării unui program complex și cuprinzător de măsuri de dezangajare militară și dezarmare care să vizeze atît întregul continent, cit și diferite zone ale sale. în cadrul unui asemenea program cuprinzător, de perspectivă. România salută propunerile și inițiativele care urmăresc înfăptuirea unor măsuri parțiale, de slăbire a încordării, de diminuare a factorilor generatori de tensiune. Această viziune de ansamblu trebuie avută în vedere pe parcursul întregului proces al negocierilor. ea trebuie să-și găsească reflectarea adecvată în documentele ce vor fi încheiate, astfel îneît măsurile ce vor fi adoptate să nu constituie un scop în sine, ci pași reali spre atingerea obiectivului final — dezangajarea militară și dezarmarea pe întregul continent european. România consideră că elementul cardinal al negocierilor trebuie să fie aplicarea și respectarea principiului nedimi- nuării securității nici unui stat din

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMITi
Președintele R.S.F. Iugo

slavia I°siP Broz Tito, 1-â primit ț>e Rim Ciun Ciu, secretar al Comitetului Popular Central al R.P.D. Coreene, conducătorul unei delegații â Adunării- Populare Supreme aflate în vizită în Iugoslavia, și a avut o convorbire prietenească cu acesta. Rim Ciun Ciu a transmis președintelui Tito un mesaj personal din partea lui Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene. •
Comisia centrală comu

nă pentru aplicarea acor
dului de restabilire a păcii 
și înțelegere națională în 
LaOS a hotărît crearea unei comisii speciale în vederea accelerării procesului de neutralizare a orașelor Vientiane și Luang Prabang. După cum se știe, neutralizarea celor două orașe este menită să faci

Șeful statului alge- rian, Houari Boume- diene, a anunțat oficial că „a intrat in faza realizării" gazo- ductul din estul țării, in lungime de circa 1 400 de kilometri, care va uni Algeria cu Italia, trecînd prin Tunisia și Sicilia. A- ceastă grandioasă lucrare, unică în felul ei in lume — conducta urmind să străbată adîncurile submarine pe o distantă foarte mare, 156 de kilometri, la o adîncime de 500 de metri — este executată de societatea națională algeriană pentru hidrocarburi „Sonatrach" și cunoscuta firmă petrolieră italiană, „E.N.I.".Potrivit specialiștilor, capacitatea de transport a gazoduc- tului, care va începe să funcționeze din 1977, va atinge zece miliarde metri cubi de gaz natural pe an. Oficialitățile algeriene au anunțat că preconizează și realizarea conductei de gaze din vestul țării, care va trece prin Spania și Franța. Tot pentru transportul acestei mari bogății, Algeria fiind una din primele țări exportatoare de gaze naturale din lume, compania națională de navigație a comandat unor șantiere navale franceze construcția a patru metaniere. adevărate „uzine", cu capacități între 125 000 și 130 000 de metri cubi. Prevederile actualului plan de dezvoltare economică și socială vizea

ză formarea unei puternice flote maritime naționale, dotate cu asemenea nave specializate de mare capacitate.Dar pentru a pune în valoare in mod optim gazul metan, Algeria își dezvoltă în paralel și alte activități, începind de la faza de prospectare și pină la cea de comercializare. Vaste acțiuni de explorare se întreprind în prezent pentru identificarea unor noi resurse de a- cest fel. Acumulările de gaze naturale descoperite în sudul țării, la Hassi R’Mel, sînt evaluate pină acum la peste 3 000 miliarde metri cubi. Zăcăminte, tot de ordinul miliardelor de metri cubi, au mai fost identificate și in alte zone ale Algeriei, îndeosebi în Sahara, în prezent desfășurîndu-se o susținută activitate în vederea trecerii la exploatarea lor.Tot atît de importante sint preocupările statului algerian și în direcția prelucrării acestor imense bogății naturale. De curînd. la Arzew a fost pusă piatra de temelie pentru construcția unui nou complex de lichefiere a gazelor naturale, care va fi cea mai mare unitate de acest fel din lume. Complexul — cel mai important proiect industrial al economiei naționale din anii independentei, pentru care s-au alocat investiții de patru mi

Europa, nici unei zone sau regiuni a sa, nici unui alt continent. Pornind de la acest concept, delegația română a reafirmat principiul în virtutea căruia toate statele europene au dreptul să participe la negocieri, să-și prezinte punctele de vedere și să-și susțină interesele legitime. De asemenea, este necesar ca statele europene neparticipante la negocieri să fie informate în mod adecvat asupra mersului lucrărilor conferinței.Vorbitorul a reafirmat poziția României privind reducerea forțelor armate și armamentelor, atît străine, cit și naționale, subliniind anacronismul prezenței trupelor și armamentelor străine, a bazelor militare pe teritoriul altor state. Reducerile ce urmează a fi operate în Europa centrală trebuie să afecteze toate componentele majore ale forțelor armate și armamentelor, inclusiv armele nucleare. Reducerile stocurilor de arme nucleare din această regiune, ca și din alte zone ale continentului — ca un prim pas spre eliminarea lor totală din arsenalele militare — ar constitui o măsură deosebit de importantă in cadrul acordului sau acordurilor ce vor rezulta în urma negocierilor.Referindu-se la modalitatea de organizare a negocierilor, reprezentantul român a scos în evidență faptul că tendința de eludare a cadrului’ oficial al conferinței care se face simțită la Viena, orice încercare de scoatere din acest cadru a problemelor de fond și tratarea lor în forme neoficiale, cu participare restrinsă, nu sînt de natură să contribuie la buna desfășurare a conferinței.Scopul întrunirii de la Viena ■— a spus el — va fi bine slujit dacă se vor aplica în negocieri metode, proceduri și reguli de lucru cu adevărat democratice, care să permită exprimarea și luarea în considerare a punctelor de vedere, sugestiilor și propunerilor tuturor participanților.

liteze formarea/ guvernului provizoriu de uniune națională. Părțile au semnat, de asemenea, un document referitor la relațiile dintre Comisia centrală comună și. Comisia interna-; țională de supraveghere și control în Moș-ț! r-
La Borlin au avut 'oc n0‘con* vorbiri intre reprezentanții R. D. Germane și R. F. Germania în ' problema reglementării relațiilor juridice. S-a convenit asupra continuării convorbirilor la 9 mai, la Bonn.
Delegația U.N.C.A.P., con* dusă de Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., președintele U.N.C.A.P., care întreprinde o vizită în Egipt, a fost primită, joi1 dimineața, de Mohamed Hafez Ghanem, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe.
Liderul Partidului Social- 

Creștin din Belgia, Leo Tindc- mans, a fost desemnat de regele 

liarde de dinari — va prelucra anual zece miliarde și jumătate metri cubi de gaze naturale și va fi alimentat prin conducte direct din zăcămintele de la Hassi R’Mel.Intinzîndu-se pe circa 72 de hectare, șantierul noului complex nu poate fi vizitat de- cit cu mașina. în final, el va cuprinde patru unități de producție de înaltă tehnicitate iar procesul tehnologic va fi mai simplu și mai eficient decit cele utilizate a- cum la uzinele „Camei" și „Somalgaz". Gazele prelucrate în noul complex de la Arzew vor fi răcite progresiv cu apa de mare din apropiere, apoi, prin folosirea de fluide frigorifice își vor reduce volumul de circa 600 de ori, devenind astfel lichid, și deci ușor de transportat. Stocarea gazelor lichefiate se va face în rezervoare imense, cu pereți dubli dintr-un oțel special, sau direct în vase metaniere, care îl vor transporta către diverși consumatori.Explorarea, exploatarea, prelucrarea, ca și comercializarea gazelor naturale în Al- . geria este un exemplu elocvent al modului cum un popor care și-a cucerit independenta politică și economică știe să-și valorifice cu pricepere bogățiile naturale în scopul ’ propășirii sale multilaterale.
Mircea 
S. IONESCU

lin important obiectiv construit in colaborare cu România 
ECOURI 1N PRESA EGIPTEANĂ

CAIRO 21 (De la corespondentul 
nostru). — Presa egipteană consa
cră, in continuare, numeroase ar
ticole și reportaje uzinei de pro
duse sodice de la El Mex, recent 
inaugurată, relevind înaltele cali
tăți ale acestui obiectiv industrial 
construit in colaborare cu Româ
nia, precum și cooperarea fructu
oasă dintre specialiștii români șl 
egipteni: „Ziua de I martie — scrie 
ziarul „Al Goumhouria" — este o 
zi grandioasă pentru industria 
noastră chimică, deoarece atunci a 
fost inaugurată uzina de produse 
sodice de la El Mex, din apropie
re de Alexandria. Această uzină 
este rezultatul studiilor și lucrări-

DECLARAȚIA-PROGRAM A NOULUI GUVERN ITALIANIROMA 21 (Corespondență de la R. Bogdan). — Premierul Mariano Rumor a prezentat joi după-amiază declarația-program a noului guvern de centru-stînga, format din demo- crat-creștini, socialiști și socialiști democratici. Reafirmînd liniile programatice care au stat la baza reînnoirii, în iulie 1973, a coaliției de centru-stînga, el a arătat că acestea se vor afla în centrul acțiunii noului guvern. Lupta împotriva tentativelor neofasciste, apărarea instituțiilor democratice și însănătoșirea vieții publice vor deține un loc de frunte în activitatea guvernului — a declarat M. Rumor.Cea mai mare parte a declarației a fost consacrată problemelor economice. O atenție deosebită se acordă reechilibrării balanței de plăți, politicii preturilor, luptei contra speculei. Referindu-se la programul de investiții productive și sociale pe care guvernul intenționează să-l pună In practică, premierul a indicat ca sectoare prioritare : mezzogiorno, a- gricultura, transporturile publice, construcțiile de locuințe și cele de școli și universități.în legătură cu politica externă a noului guvern, Mariano Rumor a subliniat necesitatea aprofundării și
Baudouin al Belgiei să formeze noul guvern, s-a anunțat oficial la Bruxelles.

Președintele S.U.A., Ri* chard Nixon, a vizitat, miercuri, Centrul spațial de la Houston (statul Texas) pentru a inspecta pregătirile ce se fac în vederea primului zbor cosmic comun sovieto-ajnc- riean ce va avea Ioc In iulie 1975, cînd -se vor cupla în spațiu astronavele „Soiuz" și „Apollo". Cu acest prilej, Nixon a subliniat necesitatea continuării destinderii internaționale. Cooperarea internațională este esențială pentru pacea lumii — a afirmat el — în ciuda deosebirilor ideologice și de altă natură.
Ministrul de externe al 

Marii Britanii, James Callaghan, sosit în vizită oficială la Bonn, a avut o întrevedere cu cancelarul Willy Brandt. Potrivit relatărilor a- gențiilor internaționale, obiectul convorbirilor l-a format prezentarea de către Callaghan a accepțiilor pe care noul guvern laburist al Marii Britanii le acordă renegocierii termenilor acordului de aderare a țării la Piața comună.

ARABIA SAUDITĂ. „AUH11 116^11“ UI 
sprijinul diversificării economieiPrincipala constatare a bilanțului primilor patru ani ai planului cincinal de dezvoltare a Arabiei Sau- dite — care a început să fie transpus în viată din 1970 — este că această tară, mare cit un continent (peste 2 milioane kmp), în care trăiesc doar 8 milioane de locuitori. începe să se înscrie pe coordonatele unei dezvoltări economice mai accentuate.Transformările ce au loc în momentul de față în Arabia Saudi- tă sînt legate nemijlocit de valorificarea marii sale bogății naturale — petrolul — de pe urma căruia se realizează în prezent 92 la sută din venitul national. Descoperit în 1938, „aurul negru" a început să fie exploatat, în mod tot mai accelerat, abia după cel de-al doilea război mondial. Cu a- proape 400 milioane tone de țiței extras a- nual, Arabia Saudită se plasează spre vîrful piramidei țărilor producătoare de petrol.Cu un relief alcătuit în cea mai mare parte din nesfirși- te dune de nisip, Arabia Saudită dispune doar de 400 000 hectare de teren cultivat cu mei, lucernă, orz, orez, sau acoperit de plantații de curmali și arbori de cafea, de pe urma căreia trăiesc trei sfer

turi din populația tării.Actualul plan cincinal are în vedere în primul rind dezvoltarea infrastructurii e- conomice — căi de comunicații. electrificare, asigurarea cu apă potabilă, construcții e- dilitare, pregătire de cadre etc. pentru ca, într-o etapă următoare. să se creeze ramuri industriale independente de extracția petrolului, zăcămintele cunoscute fiind prevăzute să se e- puizeze, in ritmul actual de exploatare. în decurs de trei-patru decenii. în noua etapă vor fi luate în considerare și alte bogății naturale cum ar fi fosfații,. descoperiți în cantități considerabile în apropierea frontierei cu Iordania și de-a lungul litoralului Mării Roșii, cît și unele zăcăminte de metale grele, aflate pe fundul acestei mări.Se estimează, de a- semenea. că sub nisipul deșertului s-ar afla mari surse de apă, care, odată aduse la suprafață, ar putea schimba complet înfățișarea actuală a acestor locuri, trans- formîndu-le in grădini roditoare. De altfel. planul cincinal prevede săparea a 550 de noi fîntîni arteziene în mediul rural și construirea de largi rețele de adopțiune a apel pentru așezările mai mari. Lucrările u-

lor întreprinse de partea egipteană, 
în colaborare cu partea română.

Noua uzină de carbonat de so
diu și de sodă caustică — scrie, la 
rindul său, „Journal d’Egypte" — 
este cea mai mare uzină de acest 
gen din Africa și din întreg Orien
tul Mijlociu. Ea este, în același 
timp, o grandioasă realizare tehno
logică, finind cont de toate dimen
siunile tehnice specifice.

Ample articole pe aceeași temă 
publică ziarul „Al Ahram" și re
vista „Akher Saa“, care arată efi 
noua uzină va juca un rol de pri
mă importanță in-dezvoltarea a nu
meroase sectoare ale industriei e- 
giptene.

consolidării continue a procesului de destindere și cooperare cu țările din Estul Europei. în acest context, el a reafirmat „speranța că rezultatele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, la care Italia își aduce contribuția, vor putea să însemne o nouă etapă în această direcție".
FRANȚA

ACȚIUNI REVENDICATIVEPARIS 21 (Agerpres). — Climatul social în Franța este marcat, în prezent, de mărirea numărului conflictelor de muncă, în întreaga țară des- fășurîndu-se numeroase acțiuni revendicative ale diferitelor categorii de oameni ai muncii.Astfel, răspunzîrid apelului lansat de sindicate, lucrătorii din rețelele de distribuire a electricității și. gazelor au declanșat, joi, o grevă generală de 24 de ore, cerînd instituirea unui nou sistem de salarizare.O acțiune asemănătoare a fost organizată, în aceeași zi, de către personalul navigant și de la sol al companiei „Air France".Totodată, continuă greva lucrătorilor din sectorul bancar, atît cel particular, cit și cel de stat, acțiune revendicativă de mare amploare la care participă, potrivit datelor furnizate de sindicatul de ramură, peste 100 000 de persoane.

PARIS. Lucrâtori din serviciile pu
blice demonstrind pentru condiții 

mai bune de viață și de muncă

zinei de desalinizare a apei de mare de la Djeddah se află în- tr-un stadiu avansat.Realizări importante au fost obținute și în ceea ce privește electrificarea orașelor și așezărilor cu peste 2 000 de locuitori, precum și a celor 80 de sate care urmează să dispună de curent e- lectric pină la sfîrși- tul cincinalului. O a- tentie. deosebită se a- cordă dezvoltării rețelei de transporturi aeriene, maritime și terestre. Portul Djeddah de la' Marea Roșie are în prezent o capacitate de a- proape 2 milioane de tone anual ; s-au încheiat totodată lucrările de modernizare a porturilor Damman și Yambo, în timp ce alte cinci porturi sînt, de asemenea, în curs de modernizare.în acești ani. orașele Arabiei Saudite au cunoscut, de asemenea, transformări notabile, au fost construite noi edificii culturale, de învăță- mint, posturi de radio și televiziune. Cele a- proape 3 000 de școli sînt servite de pes- țe 28 000 cadre didactice. Realizările Obținute în cadrul planului cincinal lasă să se întrevadă perspective certe pe calea creării in această tară a unei economii diversificate.
Crăciun IONESCU

• UN BEST-SELLER 
PORTUGHEZ. Cartea - Por- tugalia și viitorul" a generalului Antonio de Spinola, care a declanșat recent o criză politi- co-militară in Portugalia și a determinat destituirea autorului din funcția de adjunct al șefului de stat major al forțelor armate, deține recordul vînzărilor în librăriile țării. Intr-un timp scurt s-au epuizat 20 000 de exemplare din cele 50 000 cit reprezintă tirajul total, socotit ca fiind cu totul excepțional în practica editorială portugheză. Se apreciază că exemplarele tipărite pină acum nu vor face față cererii interne (pe deasupra, Brazilia a comandat 50 000 de exemplare). Succesul cărții vorbește de la sine despre interesul pentru opinia susținută de autor potrivit căreia recunoașterea dreptului la independență al popoarelor din coloniile portugheze reprezintă o necesitate de care depinde însuși viitorul Portugaliei.

• M-3 CONTRA I.B.M. Cunoscuta firmă constructoare de mașini electronice din Japonia „Hitachi Ltd" a început construirea celui mai mare ordinator, căruia i-a dat numele „M-3". Noul ordinator va funcționa cu viteze de trei ori superioare celor realizate de „I.B.M.- 370-168", ordinatorul american cel mai rapid. Una din caracteristicile noii mașini de calcul— anunță reprezentanții firmei— constă în faptul că ea poate înlocui ordinatoarele I.B.M. în orice domeniu ar lucra acestea, în ce-i privește, reprezentanții firmei I.B.M. au declarat că noul- tip de mașină japoneza constituie o surpriză. Așadar, un nou punct de concurență între monopolurile japoneze și a- mericane...
• TAINA „COLOANEI 

DE FIER". Una din curiozitățile Indiei este „Coloana de fier", un vechi monument aflat la Delhi, care prezintă particularitatea că nu ruginește. De curînd, profesorul G. Wranglen din Stockholm â lansat o jpote- 
ză menită să lămurească misterul. Specialistul suedez afirmă că monumentul a fost salvat datorită atmosferei specifice deosebit de uscate ce domină în aceste locuri. El a demonstrat aceasta prin aducerea citorva fragmente din coloană în laboratoare, unde au început în curînd să ruginească.

• BIBLIOTECA NA
ȚIONALĂ DIN VARȘO
VIA. în capitala poloneză va începe în cursul acestui an construcția noii Biblioteci naționale. Format din clădiri moderne, situate nu departe de centrul Varșoviei, complexul urmează să fie terminat spre sfîrșitul actualului deceniu. Depozitul de cărți cu 9 etaje va avea capacitatea de peste 5 mi- ț lioane volume.

•SUNETUL MĂSOA
RĂ. .. TEMPERATURA. Oamenii de știință sovietici au creat un termometru acustic pentru măsurarea temperaturi-^ îor foarte joase (pină la minus 250 grade Celsius). Măsurarea temperaturii se realizează de noul termometru prin intermediul emiterii de ultrasunete spre corpul cercetat. Noua metodă are anumite avantaje. Ea poate fi utilizată în condițiile unor radiații puternice. Datele sînt consemnate de aparat mult mal repede decît în mod obișnuit și se introduc automat în mașinile de calcul. După cum relatează agenția Novosti, oamenii de știință proiectează și „termometre sonore" pentru temperaturi foarte ridicate — de mii de grade. Cu astfel de termometre s-a reușit măsurarea temperaturii unor fluxuri de gaze încălzite în plasmotroa- ne pînă la 1 200 de grade. Se fac cercetări pentru crearea de aparate capabile să măsoare temperaturi pină la 5 000 de grade Celsius.

• VIENA - ORAȘUL 
CONGRESELOR. AnuI trecut, Viena a fost orașul nr. 1 al congreselor, așa cum reiese dintr-o statistică dată publicității de către Biroul internațional al congreselor de la Paris. în 1973 s-au desfășurat la Viena 233 de congrese de specialitate, naționale și internaționale, la care au participat peste 3,9 milioane persoane.

• UN TREN OPRIT 
DE... ELEFANȚI. La poalele Munților Himalaia, în apropierea gării Siliguri, s-a petrecut un accident mai puțin obișnuit; încercînd să traverseze linia ferată, un elefant a fost rănit de un tren care tocmai trecea. îndată după aceasta, o turmă de elefanți sălbatici a sosit la locul accidentului, blocînd trenul pentru cîteva ore. Călătorii au putut să-și continue drumul numai după ce elefantul rărit a reușit să se ridice și să se ascundă în junglă.
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