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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe ziaristul francez 

Michel Planchais
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, luni după-amia- 
ză, pe ziaristul francez Michel Plan
chais, redactor-șef adjunct al zia
rului „Les Echos".

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
cotidianului parizian „Les Echos".

r

EDUCAREA TINERETULUI ÎN INDUSTRIE

Șl AGRICULTURĂ

PRIN MUNCA SI PENTRU MUNCĂ Au intrat în funcțiune>

obiectiv fundamental al activității 
organizațiilor de partid si II. I. C.

noi capacități 
productive

în buchetul bogat de înfăptuiri 
cu care întregul popor cinstește 
gloriosul an jubiliar — anul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și al Congresului al XI-le<> 
al P.C.R., — cit de frumoase sirft 
florile care consemnează aportul 
entuziast al tineretului ! Aportul 
entuziast al sutelor de mii de tineri 
in marea întrecere socialistă pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen, participarea lor activă la 
acțiunile inițiate pentru creșterea 
eficienței activității economice in 
uzine și pe șantiere, la pregătirile 
ce se desfășoară la sate pentru ca 
1974 să fie „anul recoltelor-record", 
strădaniile elevilor și studenților de 
a-și asimila temeinic cunoștințele 
necesare viitoarei profesii, relevă 
deopotrivă patriotismul fierbinte al 
tineretului. Stat fapte de -muncă 
remarcabile și, totodată, firești — 
căci este firesc ca tineretul să se 
simtă din adîncul sufletului legat 
de orinduirea care i-a creat un 
cimp nelimitat de afirmare crea
toare, de punere în valoare a capa
cităților și talentelor, de realizare 
a aspirațiilor și idealurilor sale.

Partidul, clasa muncitoare, po
porul român au tot temeiul să fie 
mindri de eroicul nostru tineret. 
Așa cum a subliniat de repetate ori 
secretarul general al partidului, in 
toate marile infăptuiri din ultimele 
trei decenii sint incorporate și 
energia, priceperea și hărnicia ti
nerei generații, care, împreună
Întregul popor, nu tși precupețește 
eforturile pentru traducerea in via
ță a politicii partidului. Grija și 
dragostea părintească cu care par
tidul și statul socialist înconjoară 
tinăra generație, preocuparea ne- k_ _ _ _ __ _ _ _

cu

slăbită pentru continua îmbunătă
țire a condițiilor sale de muncă și 
de trai se imbină cu activitatea 
educativă multilaterală desfășurată 
de organizațiile de partid, de U.T.C., 
de școală și familie pentru dezvol
tarea pregătirii profesionale și poli
tice a tinerilor, pentru formarea și 
educarea lor multilaterală ca demni 
constructori ai societății socialiste 
de azi ’ • ■
mîine.

Așa 
vitate 
tr-o gamă largă de forme și mij
loace, in spiritul și potrivit obiec
tivelor programului de educație co
munistă elaborat de plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971. Așa 
cum a subliniat plenara, așa cum 
secretarul general al partidului a 
relevat în repetate rînduri, obiecti
vul fundamental, esențial al aces
tei activități este cultivarea dra
gostei de muncă, știut fiind că 
munca reprezintă o înaltă expresie 
a patriotismului socialist, temelia 
progresului oricărei societăți, și cu 
atit mai mult al societății socia
liste, iar cultul muncii — problema 
primordială, criteriul esențial ai 
eticii socialiste. In acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublința 
că „in orinduirea noastră, cri
teriul fundamental de apreciere 
a omului ii 
tatea socială 
mai muncind 
briei și uzine,
Kirucții, pe ogoarele țării, in uni
tățile do cercetare și învățămint, 
in toate domeniile producției ma
teriale și spirituale, aflindu-se in 
primele rinduri ale constructorilor 
socialismului din țara noastră, tl-

și ai societății comuniste de

cum este știut, această acti- 
educativă se desfășoară in-

reprezintă activi- 
utilă, munca ; nu- 
cu rîvnă, in fa- 

pe șantiere de con-

neretul se va putea afirma din 
plin, iși va face cu adevărat dato
ria față de patria sa socialistă, 
față de propriul său viitor".

Experiența arată că educația 
prin muncă și pentru muncă, efec
tuată cu grijă și perseverență încă 
din primii ani ai școlii, ajută ti
nerilor să-și însușească cunoștințe 
și depripderi care le vor fi folosi
toare în profesiunea 
afirmarea lor socială, 
prin muncă și pentru 
antidotul cel mai 
combaterea mentalităților — încă 
nu pretutindeni eradicate — ale 
acelor tineri care socotesc că lor li 
se cuvine totul, că numai societatea 
ar avea obligații față de ei, în timp 
ce ei, la rîndul lor, n-ar avea În
datoriri in fața societății. Desigur, 
chiar dacă asemenea cazuri au un 
caracter izolat, ar fi profund gre
șit ca ele să fie trecute, „părin
tește", cu vederea. Dragostea față 
de tinăra generație implică exi
gență, presupune cultivarea unui 
spirit matur de responsabilitate 
socială. Nu poate fi vorba aci de 
nici un fel de „spirit comercial", 
de nici un fel de „contabilitate" 
între ce primesc și ce dau tinerii 
societății — pentru că nici un fel 
de clntar nu poate așeza acestea 
in două talere, diferite, ale balan
ței : ceea ce tineretul dă societății 
iși dă Iui insuși. dă propriului său 
viitor, asigurării condițiilor unei 
vieți de civilizație iot mai inaltă, 
al cărei principal beneficiar va fi 
el insnși. Iată un domenii! esențial 
de preocupări pentru organizațiile

aleasă, în 
Educarea 

muncă este 
sigur pentru

(Continuare în pag. a IV-a)

Insuflețitoarele angajamente 
asumate în întrecerea socia
listă de către constructori, vi- 
zînd înfăptuirea exemplară a 
investițiilor anului 1974, au ge
nerat chiar din prima lună noi 
și însemnate succese. Astfel, 
datele centralizate la Ministerul 
Construcțiilor Industriale men
ționează că, în această perioa
dă, colectivele celor 18 trusturi 
și întreprinderi specializate au 
realizat planul de construcții- 
montaj in proporție de 102,2 la 
sută — echivalent cu 7,6 la sută 
din sarcinile anuale. Volumul 
de lucrări executate în ianuarie 
este superior cu 53 milioane lei 
celui din aceeași perioadă ■ 
anului 1973.

Ritmul intens de lucru, care 
se menține în activitatea șan
tierelor cu toate greutățile im
puse de sezonul de iarnă, are 
la bază condiții superioare de 
muncă, un grad ridicat de me
canizare și industrializare, teh
nologii moderne. /_'stea au 
permis ca, încă din primele zile 
ale anului 1974, să fie predate 
beneficiarilor — industria și a- 
gricultura — noi capacități pro
ductive : întreprinderea de
prefabricate din beton de la Ti
mișoara, secția de produse din 
extracție vegetală de la Fabrica 
de antibiotice-Iași, instalația 
de granulit a Fabricii de pro
duse ceramice din Lugoj, Com- 
p'.exul avicol integrat din 
Băicoi, noi sectoare la unitățile 
de îngrășare a porcilor de la 
Codlea și Făgăraș. Peste cîteva 
zile vor începe activitatea pro
ductivă și întreprinderea 
rulmenți 
linii de ....__
Combinatul de lianți din Clm-

. pulung Muscel» precum și »ec-. 
torul de clincher de la Combi
natul de materiala de construc
ții Tg. Jiu.

de 
din Alexandria, noi 
ciment și de var la

(Agerpres)

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE 
RITMIC, Zl DE Zl, LUNĂ DE LUNĂ

impune o disciplină riguroasă
în toate compartimentele de activitate

Ancheta ,,Scînteii“
ta perioada care a trecut din acest an, numeroase colective de între

prinderi industriale au îndeplinit și depășit planul de producție, livrînd 
economiei naționale, suplimentar, însemnate cantități de materii prime 
și materiale, de produse de bună calitate. De pildă, în luna ianuarie, 
potrivit știrilor primite la redacție, in industria județului Galați s-au 
produs peste prevederi 1 689 tone cocs metalurgic. 2 058 tone fontă, 
2 871 tone laminate finite pline, 281 mc prefabricate din beton 
armat. 149 mc panouri mari din oțel armat, 3 000 mp țesături, 70 000 
bucăți cărămizi, 121 tone conserve din carne și altele. Realizări demne 
de remarcat au obținut in prima lună a anului și oamenii muncii din 
județele Alba, Hunedoara, Suceava, Teleorman, ș.a.

Realizările pe ansamblul industriei puteau fi înșă mai bune, atît sub 
raport cantitativ, cit și calitativ, dacă în toate intreprinderile se utilizau 
cu randamente superioare capacitățile de producție, timpul de lucru ți 
forța de muncă, dacă pretutindeni se manifestau ordinea și disciplina 
riguroasă in muncă, dacă se înlăturau operativ neajunsurile în desfă
șurarea producției, a aprovizionării tehnico-materiale și cooperării inter- 
uzinale. Toate aceste deficiențe trebuie lichidate grabnic. Planul <le 
producție — cu precădere planul producției fizice, la fiecare sortiment 
— trebuie îndeplinit ritmic în intreprinderi, centrale și județe, pe mi
nistere, iar restanțele ce au apărut la un produs sau altul trebuie re
cuperate neintirziat I Aceasta reprezintă, la ora actuală, o cerință pri
mordială pentru toate colectivele, pentru toate organele și organizațiile 
de partid. Economia națională are nevoie ca planul să fie realizat zi 
de zl, în fiecare unitate industrială, la toate produsele necesare activi
tății altor întreprinderi, exportului și fondului pieței.

Ce se întreprinde deci in unități pentru realizarea ritmică, zi de zi, 
• planului, pentru recuperarea rapidă a răminerilor in urmă ? Cum 
acționează in acest domeniu organizația 
locului, in unități industriale, reporteri 
„Scînteii" transmit :

de partid ? Prezent! la fata 
și corespondenți județeni ai

întreprinderea de vagoane din Arad»

RESTANTELE DIN PRIMA LUNĂ VOR FI RECUPERATE
La sfirșitul lunii ianuarie, bilanțul 

Întocmit lâ întreprinderea de vagoa
ne din Arad consemnează : la vagoa
ne marfă, planul a fost depășit ; 
iată însă că la indicatorul vagoane 
pentru călători se înregistrează o 
restantă pe ianuarie de 7 vagoane. 
Principala cauză a acestei nerealizări 
o constituie lipsa unor repere, piese

și subansamble nelivrate la timp de 
unele unități care au obligații de 
cooperare, precum și lipsa unor ma
terii prime și materiale, ca lamina
tele neferoase, vopsele, electrozi. In 
urma analizei efectuate de către co
mitetul județean de partid la fața 
locului, s-a întocmit un program 
special de măsuri, cu termene pre-

cise, prin aplicarea căruia se va asi
gura recuperarea restanțelor.

— Aș dori să precizez — ne relata 
tovarășul inginer Nicolae Mareea, 
secretar al ~ 
Arad al P.C.R. — 
lizei, poziție cu 
vagon in parte, a 
se cer rezolvate, 
programului de măsuri 
vor recupera neintirziat 
din Ianuarie.

— Comitetul de partid .
prindere, împreună cu organizațiile 
de bază din secții — aprecia tova
rășul Mircea Groza, secretarul comi
tetului de partid — vor acționa cu șl 
mai multă fermitate pentru îmbu
nătățirea aprovizionării ritmice a 
locurilor de muncă, fapt ce va con
tribui la folosirea integrală a timpu
lui de lucru. Vom acorda in conti
nuare toată atenția întăririi muncii 
politice în rîndul muncitorilor. Am 
luat măsuri pentru defalcarea rigu
roasă a sarcinilor de producție pe 
fiecare loc de muncă și formație, 

, precizindu-se ritmul zilnic care tre
buie atins de 
va fi nevoie 
buirea forței 
secțiilor.

— în luna februarie vom recupera 
restantele la două vagoane de călă
tori, iar in martie, la restul de cinci 
— ne-a spus ing. Nicolae Iosif, di
rectorul întreprinderii. De altfel, 
vom face lotul ca in februarie să 
realizăm in plus, în total, 30 de va
goane, iar in martie 35. Facem insă 
un apel tovărășesc la principalii 
noștri colaboratori pentru a ne acor
da în continuare sprijinul de care 
avem nevoie. Ne referim 
la întreprinderea de osii 
Balș și întreprinderea 
Iași, care trebuie să-și 
producția de boghiuri ; la Întreprin
derea „Progresul" Brăila, care are

Comitetului județean 
că, în urma ana- 
poziție, la fiecare 
problemelor care 
prin înfăpiuirea 

elaborat se 
restantele

pe între-

fiecare schimb. Dacă 
vom trece la redistri- 
de muncă în cadrul

îndeosebi 
și boghiuri 
„Nicolina" 
sporească

PROGRAMUL DE BUNĂ GOSPODĂRIRE A COMBUSTIBILILOR 
ȘI ENERGIEI — STRICT, SEVER ȘI INTEGRAL APLICAT!

RISIPA UE INIȚIATIVĂ=ECUNOMIE UE CUCS SI GAZE UE FURNAL
IN PAGINA A III-A

datoria să acorde întreaga atenție 
livrării ritmice a osiilor către Între
prinderea noastră : la „Rulmentul" 
din Birlad și alte unități. In ceea ce 
ne privește, urmărim zilnic situația 
livrărilor in colaborare, precum și 
stadiul realizării sarcinilor de plan ; 
în felul acesta — avînd o imagine 
clară — în orice moment putefn

Anchetă realizatei de 
Constantin S1M1ON 
Gheorqhe BALTA 
Ilie ȘTEFAN

(Continuare in pag. a III-a)

La sugestia redacției, co
respondenții „Scînteii" din 
județele străbătute 
au făcut o amplă 
mentare la oficiile 
ne de gospodărire 
lor, inspectoratele 
primării și mari 
economice în 
cu modul ta care 
că prevederile Legii pri
vind protecția mediului în
conjurător, in speță măsu
rile ce se iau, și ar mai 
trebui luate, pentru prote
jarea apelor Oltului. Apoi 
s-au prezentat la telefon cu 
bloc-notesul în mină.

Istvan Bartunek — co
respondentul pentru Har
ghita : De Ia kilometrul 
zero pină la kilometrul 23 
traversăm un rai al păs
trăvilor, al naturii neînti
nate, care se termină în 
dreptul localității miniere 
Bălan. în aval de această 
localitate, fondul piscicol 
și, In general, flora și fauna 
subacvatică sint deseori 
periclitate de poluările ac
cidentale. Iazurile de de
cantare au practic capaci
tatea depășită. S-a pus 
problema urgentării lucră
rilor la iazul nr. 3. Acesta 
s-a terminat, însă nu au 
fost luate măsuri in vede
rea pregătirii lui pentru 
funcționarea în timpul ier
nii. Știți, ta zona noastră

de Olt 
docu- 

județe- 
a ape- 

sanitare, 
unități 

legătură 
se apli-

‘ -

Barajul hidrocentralei de la 
Rîmnicu-Vîlcea

Foto : M. Andreescu

Colectivul de muncâ de la 
întreprinderea metalurgica din 
lași a încheiat prima lund din 
anul în curs cu o producție de 
400 tone țevi șl profile peste 
prevederile de plan. Aceste 
rezultate sint urmarea folosirii 
mai raționale a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, 
â punerii în funcțiune a unor 
noi Jînil tehnologice in spațiile 
existente. In fotografie : Panoul 
de comandâ al redactorului 
alungitor din hala laminoare 

țevi sudate

Foto : S. Cristian

e polul frigului din Româ
nia.

Dar primim asigurări că 
totul va fi bine.

— După intrarea in func
țiune. la finele acestui an, 
a iazului de decantare nr.

Marea familie a uzinei
ii primește

cu brațele deschise
Numai într-un singur județ aproape 7000 

de oameni vor păși în acest an 
pragul unităților industriale

Industria județului 
Olt a cunoscut în ul
timii ani o dezvoltare 
impetuoasă, ca urmare 
a atenției și grijii pe 
care conducerea parti
dului și statului nos
tru le manifestă pen
tru repartizarea judi
cioasă a forțelor de 
producție pe intreg te
ritoriul țării. în acest 
județ, volumul produc
ției globale industria
le aproape s-a du
blat la fiecare doi ani. 
Producfia industrială 
a anului 1973, de exem
plu, a fost cu 3,4 mili
arde lei mai mare de- 
cit aceea din 1970, in- 
registrindu-se un ritm 
anual de creștere de 
31,2 la sută. Totodată, 
prin intrarea în func- 

noi o- 
creat 

locuri 
cifră 

de in-

țiune a unor 
biective s-au 
peste 4 000 noi 
de muncă. O 
care, dincolo 
semnătatea ei pentru 
dezvoltarea industriei, 
ilustrează amplele im
plicații spirituale — 
profesional-sociale, e- 
tice, civice — ale aces
tui proces. Căci noile 
locuri de muncă pre
supun ivirea unor mu
tații în viața a mii de 
oameni, în 
tineri, unii 
contact cu 
industrială, 
la primul contact 
munca. Ei trebuie să 
devină nu. simple uni
tăți statistice înscrise 
in schemele noilor În
treprinderi, ci oameni 
de bază ai acestor în
treprinderi, capabili să

majoritate 
la primul 
activitatea 
alții chiar 

cu

facă față sarcinilor de 
plan și, in general, ce
rințelor de muncă și 
comportament care 
stau in fața unui mun
citor al acestui timp.

— In mod firesc, ne 
spunea tovarășul ingi
ner Nicolae Lungu, 
secretar al comitetului 
județean de partid, a- 
cest ritm de creștere 
a producției industria
le va continua. Anul 
acesta, producția in
dustrială a județului 
va fi mai mare cu 56 
la sută față de reali
zările anului trecut. 
De menționat că spo
rul de producție pre
văzut pentru acest an 
va fi obținut în pro
porție de 46 la sută pe 
seama noilor capaci
tăți de producție, o 
contribuție marcantă 
în acest sens avînd și 
creșterea productivită-*. 
ții muncii, atingerea 
parametrilor proiec
tați la unitățile exis
tente. ta 1974 se vor 
crea încă 6 629 de noi 
locuri pentru munci
torii calificați.

— Cum este organi
zată acțiunea de pre
gătire a acestor cadre 
în județul Olt ?

— Vreau să remarc 
sprijinul acordat de 
conducerea unor mi
nistere care ne-au a- 
jutat îndeaproape 
formarea nucleelor de 
bază ale unităților, ta 
asigurarea de munci
tori cu înaltă califica
re. Evident însă, nu
mărul cel mai mare de 
muncitori l-am recru-

in

tat ți pregătit noi. 
Pentru acest an, de 
pildă, din 6 629 munci
tori calificați necesari 
2 793 se află in școli 
profesionale și 3 836 
au fost sau sint pregă
tiți prin cursuri de 
scurtă durată și uce
nicie la locul de mun
că. Iată și citeva din 
meseriile cele mai im
portante pentru indus
tria județului nostru, 
precum și necesitățile 
asigurate : laminatori 
172, oțelari 23, electri
cieni 287, frezori 335, 
electromecanici 17, lă- 
cătuși-ajustori 792, 
strungari 312, sudori 
301, filatoare 587 ș.a.

Desigur, pentru pre
gătirea acestora 
stabilit un plan de 
larizare pe etape 
din anii trecuți. 
altfel, de curînd, __
elaborat și balanța for
ței de muncă pentru 
viitorul cincinal, așa 
incit oricind se poate 
ști ce locuri de muncă 
se creează și, mai ales, 
cum va decurge pregă
tirea cadrelor. Avem 
în vedere, în primul 
rind, atragerea unui 
număr cit mai mare 
de muncitori necalifi- 
cați, mai ales din uni
tățile proprii, pentru a 
deveni lucrători cu o 
bună pregătire tehni-

am 
șco- 
încă

De
am

Emillan ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
in pag. a V-a)

-- Coborind pe firul a- 
pei, să ne oprim la măsu
rile ce se cuvin luate...

— Stația de epurare oră
șenească din Miercurea 
Ciuc, dată in funcțiune in 
1971, nu mai face față ;

ani au infestat apele pină 
la Tușnad și i au distrus 
fauna piscicolă» făcînd im
practicabil pentru multă 
vreme ștrandul lacului de 
agrement Ciucaș 1

E adevărat că aici, Intre

la Tușnad și i e 
fauna piscicolă» 
practicabil peni 
vreme ștrandul

IN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE:

Aplicarea Legii privind protecția mediului inconjurător

OLTULE, CE DUCI
»

LA VALE?
4 — ne declară directorul 
întreprinderii miniere, tov. 
Marin Cristi — se v.a apli
ca și sistemul de recircu- 
lare integrală a apelor 
in procesul de producție. 
In a doua jumătate a anu
lui viitor, în aval de Bă
lan vom putea bea liniștiți 
apă direct din Olt...

etapa a doua urma să fie 
gata la finele anului șap
tezeci și doi și nu este 
gata nici în prezent. Lu
crările se cer urgentate, 
pentru că se știe ce neca
zuri au provocat reziduurile 
neepurate de la Fabrica de 
bere, spirt și amidon din 
Sînsimion, care acum doi

timp a fost mărită Capaci
tatea stației de pompare, 
s-a mai realizat o stație 
pentru recircularea apelor 
epurate și în prezent se 
elaborează proiectul stației 
biologice de epurare, dar 
toate acestea trebuiau rea
lizate mai din timp.

— Ce se intîmplă pe a- 
fluenții Oltului ?

— întreprinderea de fier 
„Vlăhița" impurifică și ea 
apele Homorodului Mic și 
stingherește folosințele din 
aval. Se impun, deci, mă
suri 
rare 
iasă . „__ ____
noii și suspensii.

Există încă multe încăl
cări de la regulile de bună 
exploatare la toate stațiile 
de epurare de care am a- 
mintit înainte.

Geza T3m6ri — județul 
Covasna : La kilometrul 71, 
la Bicsad, Oltul pătrunde 
în județul nostru ca un rîu 
cu ape bune pentru toate 
folosințele. „Dar, în aval 
de Sf. Gheorghe — ne-a 
declarat hidrologul Teodor 
Calamet, directorul Oficiu
lui de gospodărire a apelor 
Covasna — unde primește 
apele uzate din oraș, cali
tatea Oltului scade, pină la 
confluența cu Riul Negru 
— cind redevine riul cu 
ape curate, utilizabile pen
tru toate folosințele. In 
aval, unde intîlnește eva
cuările făcute de zona in
dustrială Brașov, se pre
zintă ca un rîu degradat 
și la propriu și la figurat, 
culoarea apei fiind maro

ca din stația de epu- 
a orașului să nu mai 
ape încărcate cu fe-

Al. PLĂIEȘU
(Continuare in pag a Il-a)
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FAPTUL! TĂCEREA E Șl EA UN RĂSPUNS

DIVERS
La 80 de ani,

dar inacceptabil in dialogul 
dintre instituția publică și cetățean

PENTRU AGENDA DV.

• 13 58 65. Dacă v-ați cumpărat televizor și nu vă puteți instala 
singur antena, sunați la acest număr de telefon și veți afla unitățile 
de unde puteți solicita sprijinul specialiștilor de la cooperativa „Radio- 
progres".

• Magazinul de mobilă „Titan". Zilele trecute, la intersecția bule
vardelor Ion Șulea și L. Sălăjan, din Balta Albă, (fostul capăt al 
tramvaiului 18), s-a deschis unul dintre cele mai mari magazine de 
mobilă din Capitală — „Titan".

face ocolul 
țării cu 
bicicleta

In-Vrind să-fi sărbătorească 
tr-un mod original împlinirea 
respectabilei virste de SO de ani, 
pensionarul Ion Alexandru-O- 
laru din Cimpina a făcut turul 
țării cu bicicleta pe ruta : Bra
șov — Oradea — Timișoara — 
Craiova — Valea Oltului — Bra
șov — Cimpina.

— Anul trecut, cind eram mai 
tinerel — ne spune dinsul — am 
dat o fugă pină la vecinii noș
tri din Belgrad. La vară, o să 
fie și mai și I

Auzind de „performanța" oc
togenarului, Federația română 
de ciclism i-a dat o diplomă și 
o medalie. Era și cazul I

Liniște...
— Alo ? Faptul divers ? Mă 

numesc Sotir Pricopie și locu
iesc — mai bine n-aș mai locui!
— pe strada Theodor Speran- 
ția 29 din București. Faceți ceva, 
că nu mai pot. Vă implor !

— Liniștiți-vă, vă rog.
— Aș vrea să văd cit de „li

niștiți" ați fi dv., dacă v-ați 
muta o zi, măcar, in locuința 
mea.

Tocmai în peretele locuinței 
sale, o unitate a cooperativei 
„Munca" s-a găsit să monteze 
un polizor și o mașină de ascu
țit cuțite, „tocindu-i“ omului 
nervii. Sesizînd Centrul sani- 
taro-antiepidemic București, co
operativa a fost sancționată și 
obligată să-și mute ustensilele 
în altă parte. Un caz — sperăm
— adus la... tăcere.

Lanțul9

surprizelor
Teribil de surprinsă s-a ară

tat Elvira Munteanu din Arad, 
pomenindu-se la ușă cu niște 
musafiri nepoftiți. Dar și mai... 
surprinși au fost musafirii, care 
au descoperit in casa ei un 
veritabil depozit : cuverturi, 
stofe, cămăși și bluze în va
loare de peste 26 000 lei. Și 
incă o surpriză de proporții : 
un teanc de aproape 200 000 de 
lei bani gheață, drept „fond de 
rulment". Ba, colac peste pu- 
pM, in afară de „musafirii ne
poftiți", E. M. 
oaspeți, dar din 
ii mai aduseseră 
ferite mărfuri 
43 000 lei. Ce a 
fost o „surpriză": banii și marfa 
s-au confiscat, iar gazda și oas
peții furnizori vor da explicații 
in fața instanței, care instanță le 
va pregăti tot o surpriză. Ră- 
mine de stabilit cit de mare 
va fi.

Dreptul constituțional al fiecărui 
cetățean de a se adresa diferitelor 
organe de stat și instituții cu cereri, 
reclamații, sesizări și propuneri, ca 
și obligația acestora din urmă de a 
răspunde într-un anumit termen, le
giferat și el, constituie elemente de 
bază și dovezi concludente ale de
mocratismului nostru socialist. Ori
ce defecțiune în mecanismul de pri
mire, examinare și rezolvare a scri
sorilor trimise ori depuse de cetățeni 
poate avea implicații nedorite în 
viața și activitatea celui ce se adre
sează respectivelor instituții. Iată de 
ce — în ciuda unor eforturi făcute 
pentru a răspunde cu promptitudine 
sesizărilor și declamațiilor — nere- 
zolvarea în termen a unui număr de 
253 scrisori lasă să se întrevadă de
ficiențe de netolerat în activitatea 
cîtorva compartimente din unele în
treprinderi, instituții și comitete e- 
xecutive ale consiliilor populare din 
județul Buzău.

La întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locativă — 
instituție care prin definiție vine 
continuu în contact cu cetățeanul și 
interesele sale — sistemul de primire 
și rezolvare a scrisorilor prezintă o 
serie de neajunsuri și încălcări ale 
normativelor ce reglementează evi
dența, circulația și soluționarea se
sizărilor și reclamațiilor. Astfel, în 
loc să fie înregistrate separat, scri
sorile sînt trecute în registrul de co
respondență generală. Dar întirzie- 
rea rezolvării multor sesizări pri
mite în cursul anului 1973 s-a dato
rat și modului în care directorul în
treprinderii repartiza scrisorile spre 
soluționare. In, loc să le îndrume, 
prin rezoluție, spre salariații care 
răspund de sectoarele de activitate 
respective și pot rezolva în termen 
sesizările, directorul le trimitea șe
fului oficiului juridic ; acesta, la 
rîndul său, le repartiza altor sala- 
riați — întocmind, în urma unor no
tițe de la cei ce efectuau cercetarea, 
referatele și răspunsurile către peti
ționari. Cît timp se tărăgăna o ase
menea rezolvare complicată e lesne 
de înțeles. O serie de reclamații au 
înregistrat, astfel, întîrzieri în solu
ționare de săptămîni și luni de zile. 
Un exemplu : Filofteia Voinea re
clama deteriorarea tencuielilor exte
rioare la apartamentul în care locu
iește. în 12 martie 1973, comitetul 
executiv al consiliului popular mu
nicipal trimite sesizarea întreprin
derii județene de gospodărie comu
nală și locativă. După parcurgerea 
acelei filiere greoaie descrise mai 
sus, răspunsul este dat abia la 10 
noiembrie 1973 (!!)

La această întreprindere nici u- 
nele dintre adresele instituțiilor de 
stat nu au o soartă mai bună. Pen
tru exemplificare. notăm interven
ția direcției comerciale a județului 
— făcută la 14 septembrie 1973 — 
prin care se semnala lipsa de res
ponsabilitate a lucrătorilor ce tre
buiau să repare conductele de apă 
ale unor magazine. Neprimindu-se 
nici un răspuns, în 27 octombrie 1973 
se face o revenire prin care se arată 
că, în urma uzurii avansate, conduc
tele de la clădirea „Bazarului Obor" 
s-au spart, apa pătrunzînd in depo
zitele cu mărfuri și provocind in a- 
cest fel pagube materiale considera
bile, Situația impunea măsuri ur

acestei intervenții, biroul permanent 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular județean dispune for
marea unui colectiv care, reexami- 
nlnd situația, dă dreptate cetățeanu
lui, acordindu-i retroactiv sumele de 
bani cu care acesta fusese prejudi
ciat.

Dincolo de deficiențele manifes
tate în modul de rezolvare a multor 
scrisori cetățenești în unele între
prinderi și instituții buzoiene, o 
preocupare necorespunzătoare s-a 
vădit și în activitatea unor comitete 
executive ale consiliilor populare, 
care poartă în plus răspunderea ur
măririi și controlului modului de so
luționare a sesizărilor de către uni

însemnări despre modul în care sînt rezolvate 

scrisorile în unități economice 

și ale administrației de stat din județul Buzău

gente ; totuși, la 12 noiembrie 1973 
— după 17 zile — scrisoarea se afla 
încă în mapa oficiului juridic, fără 
a fi repartizată sectorului ce trebuia 
să remedieze defecțiunile semna
late...

în alte cazuri, cercetările între
prinse de cei însărcinați cu rezolva
rea scrisorilor sînt superficiale, dînd 
naștere la justificate nemulțumiri 
din partea cetățenilor, nevoiți de 
cele mai multe ori să facă drumuri 
și intervenții la organele de partid 
și de stat județene. Desprindem, spre 
ilustrare, cazul lui Dumitru T. U- 
drea, din comuna Luciu. Fost sala
riat al întreprinderii de valorificare 
a cerealelor și producerea nutrețuri
lor combinate, accidentat în timpul 
serviciului și pierzîndu-și capacita
tea de muncă, cetățeanul revendica 
drepturile sale bănești de la data de 
1 iulie 1972, cînd încetase plata aju
torului de boală, depunînd în acest 
sens actele pentru întocmirea dosa
rului de pensionare. Sesizarea este 
repartizată spre rezolvare direcției 
pentru probleme de muncă șl ocro
tiri sociale. Salariații de aici efec
tuează superficial cercetarea și nu-i 
dau dreptate omului, astfel că pensia 
i se plătește celui în cauză abia de 
la 1 februarie 1973. Văzîndu-se ne
dreptățit, D.T. Udrea se adresează 
organelor centrale de partid. în urma

tățile economice și Instituțiile din 
raza lor de cuprindere. Iată cîteva 
exemple din compartimentele de fe- 
sort ale Consiliului popular orășe
nesc Rimnicu-Sărat.

Mihai Harhas sesizează, la 27 iu
nie 1973, că personalul magazinului 
alimentar cu autoservire „Rapid" 
practică un sistem preferențial de 
vînzare a unor produse. Scrisoarea, 
repartizată șefului inspecției comer
ciale, Mavru Ștefănescu, este soluțio
nată abia în 14 decembrie 1973, cînd 
i se răspunde cetățeanului că : „s-au 
făcut cercetări (cinci luni de zile — 
n.n.) și s-a constatat că cele sesi
zate nu sînt juste, dar... s-a stat de 
vorbă cu personalul pentru lichida
rea acestor aspecte"...

Maria Buhai — mamă a 9 copii, 
salariată chiar a Consiliului popular 
orășenesc Rîmnicu-Sărat, solicită, la 
28 iulie 1973, acordarea unei locuin
țe corespunzătoare (locuiește în două 
camere mici, insuficiente, ne spunea 
Ion Bălan, șeful serviciului secre
tariat al consiliului). Abia în 5 oc
tombrie 1973 (!) i se răspunde că a 
fost trecută pe lista de urgențe (!!)

Fără îndoială că — după cum sus
țineau funcționarii cu care am stat 
de vorbă aici — la consiliul popular 
al orașului nu se pot rezolva repar
tizări de spațiu, de butelii pentru 
aragaz sau încadrări în cîmpul mun

cii de la o- zi la alta. Sînt și situații 
obiective, ce nasc dificultăți deo
sebite în Rîmnicu-Sărat, și nu ne-am 
propus să învinuim întregul aparat 
al instituției de lipsă de solicitudi
ne. A incunoștința insă cetățenii in 
termenul legal, dacă nu se poate și 
mai repede, asupra posibilității sau 
imposibilității rezolvării cererilor lor, 
a discuta și lămuri oamenii despre 
justețea sau neadevărul reclamațiilor 
ce le formulează — este o datorie 
care nu poate fi neglijată, iar neln- 
deplinirea ei nu poate fi trecută cu 
vederea.

Nerespectarea acestor obligații, In 
ultimă instanță de serviciu, trebuie 
privită cu toată exigența, pentru că 
tărăgănările manifestate în soluțio
narea scrisorilor oamenilor generea
ză alte sesizări la organele centrale 
de partid și de stat (peste 1500 tri
mise din județul Buzău în anul 1973), 
ce pun pe drumuri atît pe cei In 
cauză, cît și colective constituite 
special pentru a elucida situația fie
cărei scrisori.

„Deficiențele semnalate In modul 
de soluționare a sesizărilor, recla
mațiilor și cererilor oamenilor mun
cii la diferite instituții din județ — 
ne spunea Lazăr Băclucu, vicepre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean — dez
văluie existența unei mentalități re
trograde la unii dintre funcționarii 
noștri însărcinați cu aceste proble
me, mentalitate împotriva căreia tre
buie să acționăm cu toată vigoarea 
în primul rînd prin măsuri educa
tive și, dacă nu se poate altfel, chiar 
cu sancțiuni administrative. în acest 
sens — în urma unei ample analize 
efectuate în luna decembrie 1973 de 
către comitetul executiv al consiliu
lui popular județean — au fost sta
bilite sarcini concrete și responsa
bilități tuturor cadrelor cu munci de 
răspundere în aparatul nostru de 
stat. Printre acestea, un loc impor
tant îl ocupă analizele și dezbaterile 
periodice .asupra modului cum de
curge rezolvarea solicitărilor cetățe
nilor, atribuirea acestor sarcini sala- 
riaților care dovedesc competență, 
seriozitate și respect pentru intere
sul cetățenilor.

...Să sperăm, deci, că au fost trase 
învățămintele cuvenite și că nu vom 
mai fi puși în situația de a critica 
modul în care se rezolvă scrisorile 
in unele instituții buzoiene. Fiindcă 
de scris, tot o să mai scriem ; dar 
ne-ar bucura să scriem de bine.

mai avea cinci 
cei poftiți, care 
spre... rulare di- 
insumind alți 
urmat, n-a mai

Cinei 
păgubașa ?

Timp de o lună de zile, Ia 
nici un inspectorat de miliție 
din țară nu s-a înregistrat nici 
o reclamație privind dispariția 
unui geamantan în care se află, 
printre altele, un aparat .foto, 
un frumos album și obiecte de 
îmbrăcăminte. Geamantanul a- 
parține unei călătoare care a 
mers în ziua de 30 decembrie 
1973, cu trenul personal 1009 
București—Piatra Olt. El a fost 
furat de un individ din Sibiu, 
care a fost prins imediat. Gea
mantanul insă se află și acum 
la miliția orașului Caracal, de 
unde păgubașa și-1 poate ridica 
orieînd. Cine-o fi 1

Zis „Cușcă"
Nicolae, zis 

Ulmeni-Buzău, 
trenul 5011.

„Cușcă", 
călătorea 

Intrind

Mihai 
din 
seara cu 
din compartiment In comparti
ment, cind dădu de unul unde 
erau două călătoare singure, în
cepu, din senin, gîlceava și le 
luă la bătaie. Au intervenit, 
imediat, alți călători, iar scan
dalagiul a coborit la prima hal
tă, nu înainte de a le lua celor 
două călătoare bagajele. Dar 
In ambuscada produsă, Cușcă 
și-a pierdut buletinul de identi
tate. Găsirea făptașului a fost 
o chestiune de cîteva ore. După 
care „Cușcă" va primi pentru 
un timp — ca să-i folosim po
recla, după care-1 știe tot satul 
— tot un fel de... cușcă.

„Marea 
lovitură"

Pripășit la Tulcea, pe un șan
tier, unde numai la muncă nu-1 
era gîndul, Ion Manolache, de 
prin părțile lașului, s-a furișat 
(cum ?) în fabrica de conserve 
„Dunărea", a intrat in „casierie" 
ca la el acasă și, nereușind să 
deschidă casa de bani, s-a „mul
țumit" cu tot ce a găsit împrăș
tiat pe biroul casierului : 3 
cecuri de bancă, 12 librete 
C.E.C. cu diferite sume, pe nu
mele unor gestionari, plus 24 
librete de C.E.C. In alb, plus 17 
bilete de trimitere la odihnă, 
tot în alb. Ce-i drept, „bani li
chizi" n-a găsit decît 83 de lei. 
„Buni și ăștia" — și-a zis I.M. 
și. firește, l-a „Încasat". O să-șt 
„Încaseze" și restul la tribunal. 
Apropo de încasare : cum ri 
mine cu casierul 7

ri

Rubrtcd redactate de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii'
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ÎN MAGAZINE; TÎRGUL DE IARNĂ
Tirgul de iarnă este 

in toi. Chiar și din 
punct de vedere ca
lendaristic : timpul
scurs de la declanșa
rea acestei tradițio
nale și ample acțiuni 
comerciale este aproa
pe egal cu cel care a 
mai rămas pînă la în
chiderea ei. Ne îngă
duim, de aceea, să 
reamintim publicului 
că în ziua de 24, luna 
aceasta, tirgul de iar
nă se încheie. Mai este 
deci, destulă vreme 
pentru a profita de a- 
vantajul de a cum
păra, la prețuri sub
stanțial reduse, pînă 
la 30 la sută, o se
rie întreagă de articole 
de îmbrăcăminte și 
încălțăminte de sezon. 
O vizită într-unul din 
raioanele sau maga
zinele de specialitate

— terenul de desfășu
rare al acestui tirg — 
poate sugera nenumă
rate opțiuni în funcție 
de gustul și nevoile 
garderobei fiecăruia, 
deoarece, în această 
perioadă, comerțul
pune la dispoziția 
cumpărătorilor o gamă 
variată de mărfuri cu 
preț redus. Amintim 
citeva dintre acestea : 
paltoane, demiuri. 
compleuri cu panta
loni. rochii și fuste 
din stofă, taioare și 
sacouri cașerate, pal
toane din imitație de 
blană pentru copii, 
costume pentru băr
bați, adolescenți și 
băieți ș.a.m.d. Sem
nalăm, de asemenea, 
și o serie de produse 
de tricotaje pe care 
le puteți cumpăra, la 
prețuri foarte conve

nabile : ciorapi și șo
sete din p.n.a. pentru 
adulți ; căciulițele, fu
larele, basmalele. e- 
șarfele și colțarele, 
țesute sau tricotate 
din p.n.a. Cu multe 
noutăți vă întimpină 
și raioanele de încăl
țăminte. Aici veți găsi 
mărfuri al căror preț 
este redus : cizme și 
ghete cu fețe din 
p.v.c., cizme cu fețe 
din piele sintetică, 
cizme dintr-o combi
nație de piele naturală 
cu piele sintetică.

Iată doar cîteva din 
lungul șir de obiecte 
pe care vi le puteți 
procura, la prețuri a- 
vantajoase, în timpul 
care a mai rămas, 
pînă la 24 februarie, 
dată la care tirgul de 
iarnă își închide por
țile.

Mihai BĂZU 
corespondentul „Scînteii"

Așa cum am mai informat în rubrica „Telex", la restaurantul „Orizont" 
din Drumul Taberei a fost creat un salon-pensiune pentru elevi. 
(Aici servesc zilnic masa circa 600 de școlari). în fotografie: elevi 

la ora... dejunului.

COMERȚ—SERVICII

• Renaște faima vechiului centru comercial al Sibiului. Luna tre
cută s-a deschis aici un magazin de prezentare și desfacere al între
prinderii de piele, marochinărie și încălțăminte „13 Decembrie" și o 
casă de comenzi pentru produse de patiserie-cofetărie. în total, in 
această piață s-au deschis peste 20 unități comerciale și de alimen
tație publică.

• Băuturi răcoritoare din plante medicinale. întreprinderea inter
județeană de plante medicinale din Brăila a trecut la producerea pe 
scară industrială a sucurilor din soc, măceșe și mentă. A fost dată in 
exploatare și o linie automatizată de fabricat băuturi răcoritoare, cu 
o capacitate de îmbuteliere de 24 000 sticle în 24 de ore.

• La Buzău a fost deschis magazinul de prezentare „Stirex". Ală
turi de articole unicat și de serie mică, produse de unități cu renume 
ca cele din Pădurea Neagră, Tomești, Avrig, Mediaș, Cluj și Alba 
Iulia, la loc de cinste sînt prezentate produsele tinerelor unități buzo
iene — întreprinderea de geamuri și fabrica de sticlărie fină și gal- 
leuri „Perla".

• Cooperația de consum din județul Mehedinți dispune de 600 sec
ții de prestări servicii. Alte 100 asemenea secții se înființează in acest 
an. Concomitent cu diversificarea activităților, se extinde și producția 
de mică serie.

• Nu consumați foi de plăcintă Ia Ploiești 1 De ce ? Fiindcă nu se 
găsesc. „Nu putem face față cerințelor — ne spune tovarășa Maria 
Vasile, șefa producției de la întreprinderea comercială locală de ali
mentație publică. Dacă am avea o mașină de fabricat foi de plăcintă 
ca aceea pe care o deține O.J.T.-Sinaia, alta ar fi situația 1“ Eroare I 
La Sinaia există o astfel de mașină, importată cu bani grei, dar ea 
nu funcționează. Ce-i de făcut ? Renunțați la plăcintă și faceți buni 
de plată pe cei care au importat mașinile defecte.

• Se pot repara televizoarele cu hîrtii ? Nu, afirmă electroniștil 
de la U.J.C.M.-Iași ; numai cu piese de schimb, dar întreprinderea 
„Electronica" ține morțiș să reparăm aparatele defectate în termen de 
garanție cu ajutorul adreselor rămase fără răspuns. O fi vreo me
todă nouă în curs de experimentare pe care n-o cunoaștem încă. To
tuși, pînă ce va da rezultate, cum rămîne cu televizorul lui Vasile 
Adănuța din Țipileș.ți-t’ppricani, județul Iași?

• O garnitură de mobilă pentru o balama. Balamalele „clasice" 
pentru mobilierul de bucătărie au fost înlocuite cu altele, fixate într-un 
inel de material plastic, care se strică repede. Aceasta n-ar fi nimic, 
dacă în comerț s-ar găsi balamale de rezervă. Dar nu sînt. Ce e de 
făcut ? Cumpărăm o garnitură nouă de mobilă pentru a schimba... o 
balama ?

EDILIT AR-GOSPODĂREȘTI

• Se extinde sistemul de alimentare cu apă a orașului Năsăud. Au 
început lucrările de construcție a unui baraj pe riul Rebra. In aval de 
baraj va fi ridicată uzina de tratare a apei (cu un debit de 65 litri pe 
secundă) și va fi extinsă rețeaua de aducțiune cu peste 10 000 de metri.

• Să priceapă „concurenții". Tirgoviștenii nu și-au ’manifestat 
niciodată nemulțumirea pentru locul secund ocupat în întrecerea pa
triotică dintre orașe. Tac și fac, adică țintesc din nou locul intii : au 
pregătit răsad pentru 4 milioane fire de flori. 60 000 arbori, arbuști 
ornamentali și trandafiri, au extins suprafața parcurilor cu 16 hectare, 
in cartiere se amenajează sere, iar asociațiile de locatari pregătesc 
răsadnițe.

• Ostrovul... birocrației. Constructorii de locuințe din Rm. Vilcea au 
predat cheile primelor 160 de apartamente din noul cartier Ostroveni. 
Dar de două săptămîni nici unul din viitorii locatari nu a reușit să se 
mute în apartament. „Proprietarul", I.J.G.C.L., refuză să încheie con
tractele de închiriere pînă ce posesorii ordinelor de repartiție nu achită 
o anticipație la asociația de locatari. Dar o astfel de asociație încă nu 
a fost constituită în cartier 1

(Urmare din pag. I)

nie-brună, iar mirosul ei — 
neplăcut, provocat de im- 
purificarea cu o serie de 
substanțe ce trebuiau re
ținute : azotați, fenoli, cia
nuri etc.“...

Nicolae Mocanu, cores
pondentul nostru pentru 
județul Brașov : După pri
mirea Ghimbășelului (care 
colectează apele reziduale 
uzinale și menajere din 
canalizarea Brașovului, cu 
toate ca trec printr-o sta
ție de epurare) și a cana
lului Timiș (care primește 
ape industriale, multe ne
tratate local, de la Uzina 
de autocamioane, Metrom, 
Timpuri Noi, Temelia, 
fabrica de stofe și altele, 
deversate direct fără a 
mai trece prin vreo stație 
de epurare) apele Oltului 
se impurifică și mai mult. 
Datorită Vulcăniței, prin 
care se evacuează cele mai 
nocive deșeuri provenite 
de la Combinatul de celu
loză și hirtie Zărnești și 
de la „Colorom" Codlea, 
pe cîțiva zeci de kilome
tri nici vorbă nu mai poa
te fi de supraviețuirea 
peștilor. Datorită procese
lor de autoepurare, apor
tului cîtorva afluenți mici 
înainte de a pătrunde in 
zona Făgăraș, calitatea a- 
pelor se îmbunătățește in- 
trucîtva. Dar nivelul de 
impurificare crește din 
nou datorită nocivităților 
deversate de Combinatul 
chimic Făgăraș. Nu reu
șesc ele să se limpezeas
că bine, și o nouă porție 
de ape reziduale de la 
Combinatul Victoria le a- 
gravează gradul de polua
re, astfel că Ia ieșirea din 
județ apele Oltului sînt 
intr-o mare măsură inuti
lizabile.

Statul a alocat fonduri 
însemnate, în mod deose
bit in ultimii trei-patru 
ani, pentru construirea de 
stații de epurare, printre

care cele de la întreprin
derile de unelte și scule 
Brașov, Fabrica de bere 
Dirste, cea de scule din 
Rișnov. de cartoane Ghim- 
bav, „Răsăritul" din Cris
tian ș.a. Eficiența acestor 
fonduri nu este însă cea 
dorită, fiindcă nu peste tot. 
și nu in întregime, instala
țiile respective funcționea
ză cu randamentul prevă
zut. Stația de epurare a 
orașului Brașov nu lucrează 
nici cu 40 la sută din ran-

în aceeași ordine de idei, 
Combinatului de celuloză 
și hirtie din Zărnești i s-au 
alocat fonduri pentru con
struirea unei noi stații de 
epurare. Lucrarea a început 
fără a se lua măsuri ca sis
temul existent să-și con
tinue funcționarea. Urma
rea : apele reziduale, a- 
junse în Olt nedecantate, 
l-au impurificat în așa mă
sură incit la Combinatul 
chimic Făgăraș a fost a- 
fectată producția de acid 
azotic, amoniac și ingrășă-

ilor făcute. Multe instala
ții funcționează doar pe 
hirtie (Progresul-Orlat, 
Amilon-Sibiu ș.a.), alte 
unități deversează incă 
direct in Cibin ; in ciuda 
repetatelor avertismente 
Fabrica de bere Sadu in
tră in funcțiune cu stația 
de epurare neterminată. 
Amenzile noastre, de alt
fel foarte mici, n-au efi
ciența scontată".

Ion Stanciu — din Vil
cea : La noi, rîul primește

deri industriale, precum 
combinatul de prelucrare 
a lemnului, Fabrica de 
piele și încălțăminte din 
Rm. Vilcea și alte unități 
nici nu dispun măcar de 
stații de neutralizare a a- 
pelor".

Construirea unei mari 
stații de epurare biologică 
s-a transformat intr-un 
război al hîrtiilor și adre
selor. Construcția se tără
gănează ; anul trecut, șan
tierul T.C.I.—Govora a

Oltule, ce duci la vale?

damentul proiectat și rămi- 
ne neputincioasă ca sursă 
de înlăturare a poluării 
rîului, deoarece este lipsită 
de treapta biologică. Aceas
ta urma să intre în func
țiune în anul 1975, dar lu
crările nici n-au început și 
nimeni n-a fost în stare să 
ne informeze cînd vor în
cepe. Doctorul Simion Cot
ta, de la inspectoratul sa
nitar județean, ne atrage 
atenția asupra faptului că 
stația întreprinderii „Colo
rom" Codlea are o eficiență 
de circa 20 (douăzeci) la 
sută, nereușind să rețină 
și să neutralizeze substan
țele nocive. De asemenea, 
ne semnalează că. deși 
inspectoratul sanitar a in
dicat Grupului întreprinde
rilor de gospodărie comu
nală și locativă din Bra
șov să depoziteze nocivită
țile vidanjate în locuri fe
rite, bine stabilite, aces
tea le evacuează... direct în 
canalizare, de unde ajung 
în Olt I

minte azotoase, produeîn- 
du-se pagube care întrec 
de multe ori sumele ce ar 
fi fost necesare pentru lua
rea eventualelor măsuri de 
prevenire Ia Zărnești.

Cazul ni se pare de o 
gravitate deosebită și im
pune luarea unor măsuri 
ferme de aplicare a legii, 
care să excludă posibilita
tea repetării unor acte a- 
semănătoare.

Nicolae Brujan — din Si
biu : „In județul nostru — 
ne spune și ing. Liviu Jur- 
covan, directorul O.G.A.- 
Sibiu — s-au construit mul
te stații de preepurare sau 
epurare în întreprinderi 
sibiene ca Flamura roșie, 
7 Noiembrie, întreprinde
rea de prelucrare a lem
nului (secția creioane) 
ș.a., s-a realizat marea 
stație de epurare de la 
Mohu. Cu toate acestea, 
rezultatele practice nu 
sînt pe măsura investiți-

numeroși afluenți crista
lini de o puritate desăvir- 
șită : în consecință, ar tre
bui să se îmbunătățească 
indicii calitativi ai apelor. 
Or, lucrurile nu stau așa. 
De la intrarea și pină la 
ieșirea din județ cantita
tea de suspensii — adică 
gradul de tulburare — 
crește, conținutul de sare 
crește.

„Am avut prilejul să 
constatăm — afirma chi
mistul Ștefan Taloescu — 
cum, în urma folosirii a- 
pelor Oltului la irigații, 
s-au produs sărăturări 
temporare ale solului care, 
după cum se știe, duc 
treptat la degradarea a- 
cestuia. O depozitare in
corectă a reziduurilor in
secticide lingă batalul de 
șlamuri al Uzinei de pro
duse sodice Govora infes
tează pinza freatică de 
apă și prin aceasta și Ol
tul. O serie de intreprin-

realizat doar 10 la sută din 
lucrări.

Emilian Rouă — județul 
Olt. Pe o distanță de 170 
km, riul străbate județul 
care-i poartă numele, fi
ind un factor decisiv pen
tru dezvoltarea lui econo
mică. Rezultatele determi
nărilor de laborator ale 
calității apei arată că sin- 
tem „beneficiarii" unei 
creșteri continue a gradu
lui de poluare, atît bacte
riologică, cît și chimică. 
Este drept, s-au alocat 
fonduri de investiții pen
tru combaterea poluării, 
dar pînă la realizarea lor 
integrală este încă o cale 
lungă. Capacitatea stației 
de la Slatina este prea mi
că față de volumul apelor 
uzate, iar I.S.C.I.P.-Cara- 
cal, după ce a poluat un 
afluent al Oltului (Teslu- 
iul), acum impurifică al
tul (Gologanu). Dacă po
luarea în amonte nu va fi 
infrînată — ne avertizează

specialiștii de la oficiul 
de gospodărire a apelor și 
inspectoratul sanitar de 
stat — și ea va continua 
să crească în ritmul actu
al, în cîțiva ani Oltul nu 
va putea fi folosit nici 
pentru Irigat, ceea ce aici, 
in zona cursului Inferior, 
are o importanță deosebi
tă pentru asigurarea unor 
recolte bogate și stabile. 
Pericolul sărăturării este 
real și iminent.

★
Este limpede : pentru 

protecția apelor — in ca
zul nostru a rîului Olt — 
dispunem de o legislație 
fermă și exigentă, iar sta
tul alocă de la an la an 
mai multe fonduri. Dar, 
așa cum arătau și cores
pondenții noștri mai sus, 
nu toate unitățile economi
ce acordă importanța cu
venită măsurilor de com
batere a poluării Oltului, 
de gospodărire rațională a 
apelor sale. Nu este vorba 
numai de realizarea și co
recta exploatare a stațiilor 
de epurare, ci și de apli
carea, în procesul lor de 
producție, a unor tehnolo
gii mai moderne, mai pu
țin poluante.

Responsabilitatea, în a- 
ceastă direcție, revine nu 
numai unităților producti
ve în cauză, ci, deopotri
vă, și forurilor lor tutela
re, care sînt obligate să 
sprijine și să controleze a- 
plicarea strictă a tuturor 
prevederilor legale.

Este nevoie. în sfirșit, ca 
organele locale ale puterii 
de stat să analizeze fieca
re situație in parte. să 
controleze, să cheme la 
ordine pe cei neglijenți, lu- 
înd asemenea măsuri incit 
legea să fie aplicată peste 
tot în litera și spiritul ei.

Atunci, cînd toți factorii 
implicați își vor face da
toria, pe Olt va curge din 
nou numai apă limpede...
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ÎN JUDEȚUL ALBA

Noi unități

ale cooperației

meșteșugărești
In cartierul de blocuri de pe 

platoul Romanilor din munici
piul Alba Iulia s-au deschis noi 
unități prestatoare de servicii 
ale cooperației meșteșugărești, 
între care un atelier de rame și 
geamuri și unul foto, aparți- 
nind cooperativei „Mureșul" 
din localitate. Aceste ateliere 
au inaugurat astfel seria de noi 
unități prestatoare de servicii 
pe care uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești le 
va înființa în acest an în ora
șele județului Alba. Programul 
de diversificare și extindere a 
rețelei prevede înființarea a 18 
unități noi. în primul trimes
tru, la Alba Iulia și Cugir se 
vor înființa unități pentru ma- 
rochinărie-comandă, reparații 
obiecte de uz casnic, călcat 
pălării și reparat umbrele. La 
Războieni va intra în funcțiu
ne un atelier de tîmpiărie, iar 
la Ocna Mureș se află în con
strucție un atelier de producție 
mixt, care cuprinde unități de 
mecanică, tîmpiărie, cojocărie, 
spălătorie și boiangerie.

Ștefan D1NICA
corespondentul „Scinteh'
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Puternic stimulent 
pentru continua înflorire 

a orașelor noastre

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

într-o atmosferă de înalt entu
ziasm, locuitorii municipiului Tirgo- 
viște, întruniți în adunarea popu
lară de decernare a diplomei, a 
premiului II pe țară în întrecerea 
patriotică pentru înfrumusețarea și 
gospodărirea localităților pe 1973 — 
se spune într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu — vă 
adresează, mult iubite conducător, 
cele mai calde mulțumiri pentru 
aprecierea dată muncii noastre prin 
acordarea acestui premiu.

Pentru 1974, consiliul popular 
municipal a adoptat în sesiunea 
din ianuarie un amplu program de 
lucrări și acțiuni edilitar-gospodă- 
rești și a hotărit să mobilizeze pe 
toți cetățenii orașului la realizarea 
prin muncă patriotică a unor lu
crări în valoare de peste 70 mili
oane lei.

Vă asigurăm, mult Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți 
de minunatele perspective ale mu
nicipiului Tîrgoviște, vom milita cu 
neclintită fermitate, cutezanță și 
responsabilitate și nu vom precu
peți nici un efort pentru traducerea 
în viață în mod exemplar a in
dicațiilor pline de înțelepciune 
date de dumneavoastră cu prilejul 
vizitei de lucru făcute în orașul 
nostru, în decembrie 1973, de a 
realiza sarcinile actualului cincinal 
înainte de termen, pentru ridicarea 
Tîrgoviștei pe noi trepte de prospe
ritate și civilizație.

în telegrama locuitorilor orașu
lui Zalău, adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se arată, între 
altele: Cetățenii din orașul nostru, 
români, maghiari și de alte na
ționalități, aplicînd cu fermitate 
prețioasele indicații care ni le-ați 
dat cu prilejul vizitei pe care ați 
făcut-o în Zalău, la împlinirea a 
500 de ani de existență, se angajea
ză ca în cinstea remarcabilelor eve
nimente pe care le va sărbători po
porul nostru, Congresul al XI-lea

al P.C.R. și 30 de ani de la eli
berarea patriei, să realizeze lucrări 
de infrumusețare și gospodărire a 
orașului în valoare de 1 350 lei pe 
locuitor.

Pătrunși de o inaltă responsabi
litate civică, patriotică, toți locui
torii orașului vă mulțumesc din 
inimă pentru grija deosebită pe 
care le-o acordați, asigurîndu-vă 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru a face din Zalău un oraș 
de nerecunoscut, care va asigura 
tuturor locuitorilor condiții tot mai 
civilizate și mai bune de viață și 
de muncă.

într-o altă telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către parti- 
cipanții la adunarea cetățenească 
din Nucet, localitate care a primit 
diploma de oraș fruntaș pe țară și 
mențiunea I pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare în 1973, se 
arată printre altele :

Acordarea în anul 1972 a locului 
I pe țară, iar in 1973 a mențiunii I 
pe țară pentru rezultatele obținute 
în întrecerea patriotică reprezintă 
pentru cetățenii orașului un nou 
imbold și un stimulent neprețuit 
în intensificarea eforturilor pentru 
ca, alături de Întregul popor, să 
sporească contribuția la înfăptuirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul patriei.

Ne angajăm, stimate tovarășe 
secretar general, în cinstea aniver
sării a 30 de ani de la eliberarea 
patriei și a celui de-al XI-lea Con
gres al partidului să facem totul 
pentru a răsplăti această apreciere 
cu noi fapte de muncă și dăruire 
în dezvoltarea edilitar-gospodă- 
rească a orașului nostru, pentru 
continua înflorire a sa, pentru bi
nele harnicilor săi locuitori.

„Vom fi mereu 
în slujba patriei”
Telegramă adresată C. C. al P. C. R. 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu prilejul împlinirii unui sfert 
de veac de la apariția gazetei „în 
slujba patriei", organ central de 
presă al Ministerului de Interne, 
colectivul redacțional, activul de 
colaboratori și corespondenți au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, comandant suprem 
al forțelor noastre armate, în care 
se scrie între altele :

Pătrunsă de răspunderea misiunii 
Încredințate, de a fi purtător al 
cuvintului partidului in unitățile și 
formațiunile Ministerului de In
terne, sub îndrumarea organizației 
de partid, gazeta a militat neobosit 
pentru mobilizarea efectivelor la 
însușirea și Înfăptuirea politicii 
partidului in domeniul apărării 
securității statului, apărării avutu
lui obștesc și personal al cetățeni
lor, asigurării ordinii și liniștii pu
blice, pentru executarea întocmai 
și la timp a misiunilor șl sarcini
lor de serviciu, pentru educarea 
personalului in spiritul dragostei 
fierbinți față de patrie, partid și

popor, al respectului față de lege, 
al vigilenței și combativității revo
luționare.

Desfășurînd o intensă activitate 
propagandistică in vederea mobili
zării efectivelor pentru întîmpi- 
narea cu noi realizări în muncă a 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, ne angajăm să 
transformăm paginile publicației 
noastre în cronici vii ale eroismu
lui cu care poporul nostru, sub 
conducerea partidului, întîmpină 
aceste mărețe evenimente, să ac
ționăm neobosit pentru dezvoltarea 
in conștiința și inimile întregului 
personal a răspunderii pentru în
deplinirea mărețelor sarcini încre
dințate de conducerea de partid și 
de stat. Pentru noi, datoria cea 
mai mare, de onoare și de cinste, 
va fi și în viitor de a sluji cu cre
dință cauza partidului, de a milita 
cu hotărîre și fermitate pentru tra
ducerea neabătută în viață a 
obiectivelor și sarcinilor pe care 
conducerea partidului, dumnea
voastră personal, le-ați pus în fața. 
presei comuniste.

MAREA FAMILIE A UZINEI
(Urmare din pag. I)
co - profesională. Noi 
am pornit de la pre
misa să asigurăm 
muncitori calificați 
chiar cu 1—2 ani îna
inte de intrarea in 
funcțiune a unor o- 
biective. Așa s-a pro- 
vedat la întreprinde
rea de vagoane Cara
cal, la întreprinderea 
de osii și boghiuri 
Balș și așa se expli
că faptul că, încă din 
primele luni de acti
vitate, întreprinderea 
textilă Slatina șl în
treprinderea de trico
taje Caracal și-au a- 
tins parametrii proiec
tați.

— Dar necesarul de 
cadre tehnico-ingine- 
rești cum este asigu
rat ?

— Asigurarea tehni
cienilor și subingin»- 
rilor nu mai este o 
problemă. Spun a- 
ceasta întrucît pe lin
gă platforma indus
trială din Slatina a- 
vem un grup școlar 
de specialitate. La Sla
tina funcționează gru
pul școlar metalurgic 
și facultatea de sub- 
ingineri. De asemenea, 
la Balș există un grup 
școlar pentru industria 
construcțiilor de ma
șini, iar la Caracal se 
va înființa o facultate 
de subingineri cu ace
lași profil (avînd în 
vedere cooperarea din
tre Întreprinderea de

osii și boghiuri și în
treprinderea de va
goane). Pentru asigu
rarea cadrelor cu stu
dii superioare, între
prinderile din județ au 
încheiat contracte, 
după o prealabilă in- 
tilnire intre biroul co
mitetului județean de 
partid și studenții din 
județ care se pregătesc 
in diferite centre uni
versitare din (ară. 
în paranteză fie spus, 
nu înțelegem de ce u- 
nele comisii centrale 
de repartizare n-au ți
nut seama de existen
ța unor astfel de con
tracte. Cert este că 
problema pregătirii ca
drelor se află perma
nent în centrul atenției 
biroului comitetului 
județean de partid.

...Angajamentul con
structorilor este de a 
pune in funcțiune oțe- 
lăria și turnătoria de 
la întreprinderea de 
osii și boghiuri Balș 
cu 6 luni și, respectiv, 
trei luni mai devre
me. Sînt pregătiți 
muncitorii pentru a 
lucra în aceste noi o- 
biective industriale ? 
Tovarășul inginer Ion 
Orimbă, șeful servi
ciului personal al în
treprinderii, ne infor
mează despre un am
plu program de pregă
tire a cadrelor. In oțe- 
lărie și turnătorie vor 
lucra 1 089 muncitori 
(turnători, oțelarl, su
dori, lăcătuși), iar 52S

din aceștia au fost re
crutați încă din 1972 și 
au fost trimiși la spe
cializare la întreprin
derea de mașini grele 
și la „23 August" din 
București, la alte uni
tăți similare din țară. 
Au fost recrutați, de 
asemenea, 80 munci
tori calificați, de fapt 
nucleul de bază al noi
lor secții. în anul tre
cut au fost trimiși la 
școlarizare alți mun
citori care, împreună 
cu cei 476 elevi ce ter
mină școala profesio
nală, asigură în totali
tate necesarul de 
muncitori și tehnicieni 
pentru oțelărie și tur
nătorie. Bine s-a pro
cedat și la întreprin
derea de vagoane Ca
racal — 600 muncitori 
se află de pe acum în 
unitate, pentru a lucra 
în noua capacitate ce 
va intra în funcțiune, 
— la întreprinderea 
textilă Slatina și în
treprinderea de trico
taje Caracal.

6629 de muncitori ! 
O forță căreia, in pa
ralel cu pregătirea pro
fesională trebuie să I 
se facă și o perma
nentă pregătire civică 
etico-socială. Iar în a- 
ceastă direcție orga
nelor și organizațiilor 
de partid, de tineret și 
sindicale, conducerilor 
întreprinderilor le re
vin Îndatoriri de cea 
mal înaltă răspundere.

Cu prilejul împlinirii a 26 de ani de la semnarea
primului Tratat de prietenie dintre

România și ILR.S.S.

Cu prilejul împlinirii a 26 de ani 
de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, luni după-amiază 
a avut loc în Capitală o adunare or
ganizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Au participat oameni ai muncii 
din întreprinderi, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești. Erau prezenți membrii de
legației Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de S. M. Ko- 
lomin, vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova, vicepreședinte al conduce
rii centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română, care se află în vi
zită în țara noastră, precum și mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Adunarea a fost deschisă de llie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

Despre semnificația acestei ani
versări a vorbit Nicolae Roman, de
can al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", membru al Biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S. Evocînd re
lațiile de prietenie și colaborare fră
țească româno-sovietică, relații cu 
adinei rădăcini în istorie, vorbitorul 
a subliniat faptul că dezvoltarea lor 
continuă reprezintă constante ale po
liticii externe a României, expre
sia bunelor legături dintre P.C.R. și 
P.C.U.S. în anii socialismului, rela
țiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre cele două țări au fost 
ridicate pe un plan superior. O con
tribuție deosebită la dezvoltarea 
prieteniei româno-sovletice au 
adus-o convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid ~ 
nev. în continuare, el a 
cut în revistă principalele 
zări înregistrate de oamenii 
cii din țara noastră pentru 
ducerea în viață a hotărîrilor ___
greșului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale a P.C.R., precum și suc
cesele obținute de poporul sovietic 
în înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XXIV-lea al P.C.U.S.

A luat apoi cuvîntul V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, care, după ce a re
levat semnificația Tratatului semnat 
acum 26 de ani și rolul său în sta
tornicirea și dezvoltarea 
dintre Uniunea Sovietică și 
ca Socialistă România, a 
extinderea colaborării pe 
planuri dintre cele două țări, 
portanța pe care P.C.U.S. și guver
nul sovietic o acordă lărgirii 
cirii relațiilor frățești dintre 
și România.

Ambasadorul a 
sens semnificația 
avut loc între 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu, nume
roasele contacte ale conducătorilor 
de partid și de stat..din ..cele. dopă 

~ ■»!<« «ia

țări, în dezvoltarea continuă a prie
teniei și colaborării dintre P.C.U.S. 
și P.C.R., dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Socialiste 
România.

în încheiere, ambasadorul V. I. 
Drozdenko a exprimat sentimentele 
de satisfacție ale oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică pentru reali
zările obținute de poporul român 
sub conducerea P.C.R. în construcția 
socialismului.

Au fost prezentate apoi filme do
cumentare românești și sovietice.

Cu acest prilej, în holul Casei prie
teniei româno-sovletice din Capitală 
a fost organizată o fotoexpoziție în- 
fățișînd 
U.R.S.S. 
lui.

aspecte din realizările 
în construcția comunismu-

*
consacrate împlinirii 
la semnarea primului

a 26 
Tra- 
asis-

So- 
avut

Adunări 
de ani de 
tat de prietenie, colaborare și 
tență mutuală dintre Republica 
cialistă România și U.R.S.S. au 
loc și la Constanța, Craiova, Tg. Mu
reș și Cluj. De asemenea, în alte nu
meroase localități din țară au fost 
organizate seri literare și alte mani
festări.

întîlnire prietenească
(Agerpres)

la Ambasada Uniunii Sovietice

Brej- 
tre- 

reali- 
mun- 

tra- 
Con-

relațiilor 
Republi- 
subliniat 
multiple 

im-

și adîn- 
U.R.S.S.

menționat 
intilnirilor 
tovarășii

în acest 
care au 
Leonid

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V.I. Drozdenko, a organi
zat, luni seara, în saloanele ambasa
dei, o întîlnire prietenească cu pri
lejul celei de-a 26-a aniversări a 
semnării primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Socialistă 
România, în cadrul căreia au fost 
prezentate filme documentare sovie- 

• tice.
Au participat Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, Octavian Groza, ministru se
cretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Ghizela Vass și

Teodor Marinescu, membri ai C.C. 
al P.C.R., llie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Corneliu Mănescu, pre
ședintele Grupului român din Uniu
nea interparlamentară, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Ionel 
Vasile, adjunct al ministrului apără
rii naționale, membri ai conducerii 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți oameni 
de știință, generali și ofițeri supe
riori, activiști ai A.R.L.U.S., ziariști.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă care se află în vizită în țara 
noastră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Adunarea de
MOSCOVA 4. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Crețu, transmite : 
Cu prilejul celei de-a 26-a aniver
sări a semnării primului tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Rojnânia și Uniunea 
Sovietică, Uniunea asociațiilor de 
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea și Asociația de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.) au 
zat, la 4 februarie, la Casa 
niei popoarelor din Moscova, 
nare festivă.

La adunare au participat 
ai conducerii centrale a 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., miniștri 
adjuncți, funcționari superiori din 
M.A.E., oameni de știință, cultură și 
artă, reprezentanți ai unor întreprin
deri sovietice — membri colectivi ai 
A.P.S.R., delegația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., condusă 
Ștefan Milcu, vicepreședinte 
demiei Republicii Socialiste 
nia- v* ■ .. <

organi- 
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membri
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS: 137 puncte pentru llie Năstase

Victorios in turneul de la Rich
mond (grupa I a circuitului W.C.T.), 
tenismanul român llie Năstase se 
află în fruntea clasamentului acestei 
grupe cu 137 puncte, urmat de iu
goslavul Nikola Pilici — 114 puncte 
și americanul Tom Gorman* — 102 
puncte.

în finala de la Richmond, lui Năs
tase i-au fost suficiente 45 de minu
te pentru a-1 învinge în două seturi : 
6—2, 6—3 pe Tom Gorman. După 
cum transmite corespondentul spor
tiv al agenției Associated Press, 
Năstase a jucat excelent in această 
partidă, etalind -cu virtuozitate in- 
treaga sa gamă de lovituri preferate.

Proba de dublu a revenit perechii 
Nikola Pilici—Allan Stone, care a 
învins cu 6—3, 3—6, 7—6 cuplul aus
tralian Phil Dent—John Alexander.

★
Turneul internațional de tenis 

la Dayton (Ohio) a fost cîștigat

jucătorul mexican Raul Ramirez, în
vingător 
susținută 
tfried.

cu 6—1, 6—4, 7—6 în finala 
cu americanul Brian Got-

★
turneului internațional de

de 
de

ȘAH: Meciurile candidaților

Finala 
tenis de la Baltimore se va disputa 
între jucătorii americani Clark 
Graebner și Alex Mayer. In semifi
nale, Graebner l-a învins cu 6—4. 
6—3 pe compatriotul său Charlie 
Owens, iar Mayer l-a întrecut cu 
6—1, 5—7, 6—3 pe vest-germanul 
Juergen Fassbender.

★
Campioana americană Billie Jean 

King și-a adăugat în palmares un 
nou succes internațional, terminind 
învingătoare in turneul feminin de 
tenis de la Washington. în finala 
probei de simplu, Billie Jean King 
a întrecut-o cu 6—0, 6—2 pe jUcă- 
toarea australiană Kerry Melville.

La dublu, Billie Jean King și o- 
landeza Betty Stove au dispus cu 
6—1, 6—7, 6—4 de cuplul franco- 
australian Franțoise Durr—Kerry- 
Harris.

Tn finala

la Moscova
Au rostit cuvîntări G. G. Sotnikov, 

adjunct al ministrului construcției 
de mașini energetice grele și de 
transport, vicepreședinte al A.P.S.R., 
și Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică.

Adunarea a prilejuit o manifestare 
a prieteniei și a bunelor 
tre România 
poarele celor

și U.R.S.S., 
două țări.

★
aceleiași

relații din- 
dintre po-

aniversări,Cu prilejul 
luni a avut loc o adunare festivă la 
Combinatul de mătase din Kiev.

Despre evenimentul sărbătorit au 
vorbit prof. univ. S. V. Semcinski, 
vicepreședinte al conducerii filialei 
din Kiev a A.P.S.R., și Alexandru 
Ungur, consulul general al României 
la Kiev.

i

Cronica zilei
La 4 februarie, Nicolae Ghenea, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe ministrul consi
lier D. Fernando Lerena, șeful Di
recției tratatelor și negocierilor in
ternaționale din cadrul Ministerului 
Economiei al Argentinei, care ne vi
zitează țara în fruntea unei delegații 
economice.

La primire au participat Ricardo 
Munir Falu, deputat național argen- 
tinean, dr. Oscar Garcia Rey, subse
cretar al informațiilor economice din 
Ministerul Economiei. Delegația a 
fost însoțită de J.C.M. Beltramino, 
ambasadorul Argentinei la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

vremea
n

Timpul probabil pentru 6, 7 și I 
februarie, fn țară : Vremea va fi rela
tiv caldă șl umedă. Cerul va fi va
riabil In jumătatea de vest a țării, unde 
vor cădea precipitații temporare, mai 
ales sub formă de ploaie și burniță, tn 
rest — precipitații locale. Vînt potrivit. 
Minimele vor oscila Intre minus 7 și 
plus 3 grade, iar maximele între zero 
și 13 grade. Ceață locală. In București : 
Vremea va fi relativ caldă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea precipitații sla
be. Vînt moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

Excelenței Sale
Domnului GAFFAR MOHAMED NUMEIRI

Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Uniunii Socialiste Sudaneze vă transmit cele mai cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese 
Uniunii Socialiste Sudaneze în înfăptuirea programului de dezvoltare a 
țării pe calea progresului și bunăstării poporului sudanez.

Constat și de această dată cu satisfacție că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre partidele și țările noastre cunosc o dezvoltare ascen
dentă în toate domeniile de activitate, în interesul popoarelor român ți 
sudanez, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

Excelenței Sale domnului general
EMILIO GARRASTAZU MEDICI

Președintele Republicii Federative a Braziliei
Profund întristați de pierderile de vieți omenești cauzate de incen

diul care a distrus edificiul „Joelma" din Sao Paulo, rog pe Excelența 
voastră să primească sincere condoleanțe și să transmită familiilor îndo
liate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Excelență,
Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul și binevenitul mesaj pe 

care mi l-ați trimis cu ocazia preluării funcției de guvernator general 
al Canadei.

Vă rog să fiți încredințat că, în îndeplinirea responsabilităților func
ției mele, voi face tot ce-mi va sta în putință pentru a întări pe mai 
departe relațiile fericite care există între țările noastre.

Primiți, Excelență, asigurările înaltei mele considerațiuni.
JULES LEGER

Guvernator general al Canadei

A APĂRUT: „ERA SOCIALISTĂ"
nr. 3/1974

Numărul se deschide cu articolele 
Marea întrecere și Resursele de 
muncă și dezvoltarea economică de 
CONSTANTIN DĂSCALESCU. La 
rubrica DEZBATERI sint grupate 
sub titlul PERFECȚIONAREA RE
LAȚIILOR SOCIALE SOCIALISTE 
articolele : Relații industrie-agri- 
cultură de MIRCEA BULGARU, 
Cointeresarea materială și reparti
ția după muncă de NICOLAE BA- 
DILA și Retribuirea sub incidența 
mutațiilor în caracterul muncii de 
^NDREI SILARD. în continuare 
sînt publicate articolele Despre 
specificul cheltuielilor sociale de 
producție în agricultura socialistă 
de TRAIAN LAZÂR și Problema 
apei de FLORIN IORGULESCU. 
La rubrica PROGRAMUL DE E- 
DUCAȚIE SOCIALISTĂ A MASE
LOR, VIRGILIU RADULIAN sem
nează articolul „Exigențe ale activi
tății pionierești". Articolul Sta
tul socialist in etapa actuală 
de edificare a noii orinduiri în 
România de GH. BOBOS și 
I. GALL este inserat la ru
brica CONSULTAȚII. La rubrica

ȘTIINȚA-ÎNVAȚĂMÎNT. GALL 
IULIU și LIVIU SOFONEA sem
nează articolele Dezvoltarea și va
lorificarea cercetărilor de științe 
sociale și, respectiv, Elanul cunoaș
terii și specializarea necesară. VIC
TOR ATANASIU semnează la ru
brica CREAȚIA LITERAR-ARTIS- 
TICA articolul Accesibilitate, me
saj și valoare estetică. Articolele 
Despre procesul revoluționar din 
Peru de ION ILIESCU și Criza 
energetică și perspectivele econo
mice in Occident de L. STROJA, 
sînt inserate la rubrica VIAȚA IN
TERNAȚIONALĂ. în continuare, 
la rubrica DIN MIȘCAREA CO
MUNISTA ȘI MUNCITOREASCA 
MONDIALA este publicat articolul 
Criteriul istoric al socialismului de 
PRVOSLAV RALICI. La rubrica 
CURENTE ȘI IDEI, C. I. GULIAN 
semnează articolul Criza capitalis
mului contemporan și „critica civi
lizației.

Revista mai cuprinde obișnuitele 
rubrici CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, 
REVISTA REVISTELOR fi CU- 
VlNTUL CITITORILOR.

chile Situație economică precară
Ziarul „VorwUrts" din R. F. Germania 

Rey, un articol despre situația din Chile.
„La patru luni după sîngerosul puci 

— se arată in articol — represiunea 
continuă. Elicopterele au patrulat dea
supra periferiilor orașelor chiar și 
în zilele sărbătorilor de iarnă și nu
mai în noaptea Anului nou interdic
ția de circulație a fost redusă cu 
două ore. Comandourile fasciste, e- 
chipate cu arme automate și liste 
detaliate asupra membrilor familii
lor, au preluat de la poliție sarcina 
perchezițiilor la domiciliu. Ici și colo 
mai sînt împușcați deținuți „care 
au încercat să evadeze". Mai 
sint cazuri de punere la zid a unor 
cetățeni sau de torturare a lor pînă 
la ultima suflare.

Cu atît mai pregnantă apare re
presiunea economică. Cel care a pu
tut observa recent activitatea comer
cială din centrul orașului Santiago, 
comparînd-o cu anii trecuți, a con
statat că volumul desfacerii este de 
trei ori mai mic decit înainte, iar 
cumpărătorii provin exclusiv din pă
turile superioare și mijlocii ale popu
lației. Prețurile la majoritatea bunu-

publică, sub semnătura lui Romeo

rilor de consum vitale au crescut In 
ultimele patru luni, în medie, cu o 
mie ia sută.

Concedieri masive în toate sectoa
rele economiei, îndeosebi in indus
trie și în domeniul prestărilor de 
servicii, completează imaginea unei 
țări in care forțele de extremă 
dreaptă țin în mină toate pîrghiile 
puterii.

Consecințele represiunii economi
ce se fac simțite în mare măsură 
încă de pe acum. Scăderea puterii 
de cumpărare, care are efecte catas
trofale mai ales în rindurile mun
citorilor și funcțio.narilor, urmează 
unei restrîngeri progresive a pieței. 
Desfacerea stagnează.

în pofida unei situații neobișnuit 
de favorabile pe piața mondială — 
prețuri mondiale ridicate la cupru și 
salpetru — economia chiliană este a- 
menințată acum cu strangularea pe 
plan intern. O asemenea perspecti
vă creează tensiuni și lupte interne 
în sfera conducătoare" — arată în în
cheiere ziarul.

Marele maestru sovietic Anatoli 
Karpov, în vîrstă de 22 de ani, a 
învins pe compatriotul său Lev Po- 
lugaevski în meciul disputat la Mos
cova in cadrul sferturilor de finală 
ale turneului candidaților la titlul 
mondial. Cîștigînd cea de-a opta par
tidă, Karpov a obținut și cea de-a 
treia victorie, punctaj care, conform 
regulamentului, i-a asigurat califica
rea în semifinale, unde îl va întîlni, 
în luna aprilie, pe fostul campion 
mondial Boris Spasski. La Palma de 
Mallorca, în meciul dintre Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) și Lajos Portisch 
(Ungaria) arbitrii au consemnat re
miză și în cea de-a noua partidă, 
astfel că Petrosian continuă să de
țină un avantaj de un punct. Marii 
maeștri Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Henrique Costa Mecking (Brazi
lia), care-și dispută calificarea la 
Augusta (Georgia), au Întrerupt cea 
de-a noua partidă, brazilianul avînd 
avantaj pozițional. Scorul în această 
întîlnire, după opt partide încheiate, 
este de 5—3 în favoarea marelui 
maestru sovietic.

În cîteva rînduri
SĂNIUȚE

în stațiunea de sporturi de iarnă 
Imst (Austria) s-au desfășurat cam
pionatele europene de săniuțe, do
minate, ca și la edițiile precedente, de 
reprezentanții R. D. Germane. La 
masculin a ciștigat Hans Rinn 
(R.D.G.), iar în proba feminină. Mar- 
git Schumann (R.D.G.). Proba de 
dublu masculin s-a încheiat cu vic
toria echipajului italian Paul Hild- 
gartner—Walter Pleikner.

HANDBAL. — Turneul internațio
nal feminin fulger de handbal, des
fășurat în localitatea poloneză Liu- 
blin, s-a încheiat cu victoria echipei 
Vulturul Ploiești. Handbalistele ro
mânce au învins cu scorul de 9—6 
(6—3) formația locală M.K.S. și au 
cîștigat cu 16—5 (8—1) jocul susți
nut cu echipa Budovliani Kelce. Pe 
locul secund s-a clasat M.K.S. Liu- 
blin, care a întrecut cu scorul de 
13—9 (4—3) pe Budovliani Kelce.

------ ÎNSEMNĂRI DIN
Cine nu a auzit de Si

don, renumita capitală a 
„lumii feniciene", de unde 
neguțători temerari por
neau să colinde Medite- 
rana și chiar marele o- 
cean de dincolo de „Co
loanele lui Hercule", pe 
corăbiile lor din lemn de 
cedru, arbore devenit 
simbol național al Liba
nului ? în timpul crucia- 
ților, orașul s-a numit 
Sadette, pâstrind ca a- 
mintire „castelul mării", 
bastion medieval bine 
conservat, pe o mică pe
ninsulă din fața vechiului 
bazar oriental. Saida, „o- 
rașul pescuitului", cum a 
fost denumit Sidonul de 
către arabi, constituie 
în vremurile noastre 
nu numai un obiectiv 
turistic, datorită vesti
giilor sale istorice de 
peste trei milenii, ci și un 
însemnat centru economic 
și administrativ, reședin
ța districtului Liban- 
Sud, una dintre cele cinci 
mari diviziuni adminis
trative ale țării.

Drumul spre Saida în
cepe cu o largă autostra
dă, pe lingă aeroportul 
internațional de la Khal- 
de, de-a lungul căreia se 
inșiruie zeci de plăji, 
mingîiate de soarele me
diteranean. Numai după 
cițiva kilometri se îngus
tează, urmînd sinuozită
țile țărmului, cu golfuri 
calme și cu promontorii 
lungi, scăldate in albas
trul limpede al mării.

De la Beirut pînă la 
Saida localitățile se țin 
lanț pe întregul traseu de 
45 km, cu salbe de căsuțe 
pitorești, pierzîndu-se in
tr-o vegetație luxuriantă. 
Ca o trăsătură specifică, 

V

aproape fiecare locuință 
are o boltă formată din 
viță de vie cățărătoare, 
de multe ori astfel aran
jată incit să formeze un 
fel de tunel la intrare. 
Ciorchini cu boabe mari, 
dulci, vineții sau galben- 
aurii atlrnâ îmbietori, des
prinși parcă dintr-o pic
tură de Murillo.

Specificul regiunii Sai
da îl determină însă live

LIBAN —
sale se recoltează anual 
peste 200 000 tone de mere 
și cam aceeași cantitate 
de portocale, mandarine, 
lămîi, grefuri de mai 
multe soiuri. Merii cresc 
pe versanții munților 
pină Ia 1 500 metri alti
tudine, citricele — pe fî- 
șia de cimpie meditera
neană, îndeosebi pe cei 
circa o sută de km la sud 
de Beirut. Printre citrice,

rabică, îndeosebi tn emi
ratele de pe țărmul Gol
fului Persic, unde sint 
transportate cu camioa
nele pe șoseaua ce tra
versează Munții Libanu
lui, coborind apoi spre 
Siria și mai departe, prin 
deșertul Arabic, pînă pe 
coasta bogatelor zone pe
trolifere. Altele vor fi 
Îmbarcate în vase, care 
vor ajunge pînă in por

Recolte bogate 
pe „șoseaua portocalilor"

zile sale de citrice și 
plantațiile de bananieri, 
care se înscriu cu priori
tate ii» bogata floră me
diteraneană. în stingă șo
selei — culmile Munților 
Liban, iar jos, la poale, 
pe îngusta cîmpie costieră, 
nu mai lată de cîteva sute 
de metri, se întind, in
tr-o cară afluență vege
tală, grădinile de porto
cali, Încărcate cu fructe 
aurii, alternind cu livezile 
de lămîi, banane și așa- 
numitele nefle — pomi 
cu fructe galbene de mă
rimea prunelor și gust 
dulce-acrișor.

Libanul este una din 
principalele țări producă
toare și exportatoare de 
mere și citrice din Orien
tul Apropiat. Din livezile

portocalii ocupă de de
parte primul loc, cu circa 
150 000 tone producție 
anuală.

Am trecut pe „șoseaua 
portocalilor" în acest se
zon capricios, cind cerul 
Însorit și aerul cald, ca 
la noi tn mai, alternează 
cu nori negri, ploi toren
țiale și vinturi venite de 
peste munți. Culesul a 
început din decembrie și 
se anunță promițător. 
Noua recoltă se dovedește 
bogată.

în curind, lăzile cu 
fructele de culoarea au
rului, sortate și aranjate 
frumos în depozitele din 
zona Saida, vor lua dru
mul piețelor externe. O 
bunâ parte se vor în
drepta spre Peninsula A-

turile Europei. Libanul 
exportă și alte produse — 
textile, produse alimen
tare — fiind totodată o 
vastă zonă de tranzit in
ternațional, iar capitala 
țării, Beirutul, avind ro
lul unui cunoscut centru 
bancar. Libanezii spun a- 
desea că au moștenit de 
la fenicieni știința co
merțului, a strîngerii le
găturilor cu alte țări și 
popoare prin schimbul de 
mărfuri. Este o afirmație, 
exprimînd o vocație de 
pace și colaborare căreia 
astăzi îi găsești în „țara 
cedrilor" multiple confir
mări.

în acest sens este grăi
toare evoluția continuu 
ascendentă a relațiilor e- 
eonomice româno-libane-

ze. Astfel, tn curind va 
lua ființă, la Beirut, o 
nouă societate mixtă ro- 
mâno-libaneză — „Soli- 
roc“. Ea va construi o fa
brică de ciment in loca
litatea Siblin și se va o- 
cupa, in continuare, de 
comercializarea produc
ției acestei întreprinderi 
in Liban și țările din zo
nă.

Prima societate mixtă 
româno-libaneză „So- 
comex", înființată în 1969, 
vinde pe piața libaneză 
și pe piețele țărilor ara
be din zonă strunguri, a- 
parataj electronic, con- 
vertizoare de sudură, ge
neratoare electrice, utilaj 
și materiale de construc
ții, produse chimice, pro
duse ale industriei meta
lurgice.

Societatea va construi, 
în continuare, o autostra
dă și un doc uscat în por
tul Beirut.

Tot la Beirut funcțio
nează și societatea mixtă 
româno-libaneză „Merol", 
specializată în desfacerea 
uleiurilor minerale și a 
unor produse petrochimi
ce. înființată în 1972, so
cietatea „Merol" dispune 
în prezent și de o insta
lație de ambalare și sor
tare a uleiurilor pe profi
lul necesităților specifice 
ale piețelor din zonă.

Oficialitățile economice 
și partenerii libanezi din 
cadrul societăților mixte 
sint foarte mulțumiți de 
acest gen de cooperare 
reciproc avantajoasă cu 
România, care contribuie 
la dezvoltarea relațiilor 
economice româno-liba- 
neze pe multiple planuri.

Crăciun IONESCU



In urma puternicei ofensive a patrioților cambodgieni

H FOST TAlATE LINIIuIe COMUNICAȚII 
ALE PNOM PENHULUI CO EXTERIORUL

© LON NOL A PĂRĂSIT CAPITALA © DEPARTAMENTE ALE 
ADMINISTRAȚIEI EVACUATE DIN ORAȘ

PNOM PENH 4 (Agerpres). — A- 
genția khmeră de informații (A.K.I.) 
relatează că forțele armate patriotice 
cambodgiene continuă ofensiva pu
ternică împotriva administrației lon- 
noliste, lansînd puternice atacuri din 
imediata apropiere a capitalei și dis- 
trugînd numeroase poziții militare 
și fortificații strategice din oraș. Tn 
același timp, patrioții au intensificat 
acțiunile de încercuire a Pnom 
Fenhului și suburbiilor sale, reușind 
să taie toate liniile de comunicații 
ale orașului cu exteriorul, ceea ce a 
provocat o stare de panică. Moralul

trupelor lonnoliste este din ce in ce 
mai scăzut, menționează agenția. 
Mai mulți militari au refuzat să-și 
îndeplinească îndatoririle, au dezertat 
sau au trecut de partea forțelor pa
triotice.

Recent, Lon Noi a convocat o reu
niune secretă, pentru a discuta mă
surile în vederea mutării guvernului 
de la Pnom Penh în alt oraș. Agen
ția A.K.I. relatează că I.on Noi și 
familia sa au părăsit in taină Pnom 
Penhul, în timp ce mai multe depar
tamente administrative ale guvernu
lui au fost evacuate.

Sesiunea Adunării Naționale»
a R. 0. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că, luni, s-au 
deschis la Hanoi lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Adunării Naționale 
a R.D. Vietnam, în prezența lui 
Ton Duc Thang, președintele R.D. 
Vietnam, Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Truong Chinh, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, primului mi
nistru, Fam Van Dong, și a altor 
personalități.

Le Thanh Nghi, viceprim-ministru, 
a prezentat raportul guvernului cu 
privire la sarcinile și direcțiile acti
vității de refacere și dezvoltare a 
economiei pe anii 1974 și 1975, pre
cum și planul de stat pe 1974.

EGIPTUL ȘI MEXICUL
SPRIJINĂ PROPUNEREA

ALGERIANĂ
[irivind dezbaterea probleme- 
or energiei și dezvoltării în 

cadrul O.N.U.
CAIRO 4 (Agerpres). — Ministrul, 

de externe al Egiptului, Ismail 
Fahmy, a adresat o telegramă omo
logului său algerian în care se afir
mă că „Egiptul sprijină ferm propu
nerea președintelui Houari Boume- 
diene, din 31 ianuarie, privind con
vocarea unei reuniuni a Adunării 
Generale a O.N.U. care să dezbată 
problemele energiei și dezvoltării, 
precum și influența lor asupra ra
porturilor economice internaționale".

★
ALGER 4 (Agerpres). — în ca

drul convorbirii telefonice pe care a 
avut-o cu șeful statului algerian, 
Houari Boumediene, președintele Me
xicului, Luis Echeverria, a anunțat 
că guvernul său sprijină propunerea 
avansată de partea algeriană privind 
convocarea unei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Intervenția directorului general al UNESCO

GENEV/ă 4 (Corespondență de la C. Vlad). — în cadrul lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, subcomisiile pen
tru educație, știință și cultură, reunite in ședință comună, au audiat 
intervenția directorului general al UNESCO, Rene Maheu, cu pri
vire la programele de cooperare europeană întreprinse de această 
organizație. După cum se știe, invitarea directorului general al 
UNESCO pentru a prezenta, in fața participanților la conferință, 
punctul de vedere al organizației cu privire la dezvoltarea cooperării 
europene se bazează pe hotărirea adoptată in acest sens de Comite
tul de coordonare, la propunerea României.

în intervenția sa, Rene Maheu a 
expus pe larg activitatea întreprinsă 
în ultimii cinci ani de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură în vederea promo
vării și diversificării cooperării eu-

ORIENTUL APROPIAT
S-a încheiat retragerea trupelor israeliene de pe pozițiile 

situate pe malul vestic al Canalului Suez

CAIRO 4 (Agerpres). — Luni 
trupele israeliene și-au încheiat re
tragerea de pe pozițiile situate pe 
malul vestic al Canalului Suez, 
care trebuiau evacuate în cadrul ce
lei de-a doua faze a realizării acor
dului de dezangajare israeliano-egip- 
teană.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 
declarat că redesfășurarea forțelor

israeliene și egiptene continuă și că 
trupele O.N.U. vor fi plasate într-o 
nouă zonă tampon, care urmează să 
despartă forțele egiptene de cele 
israeliene.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să semnalează reducerea de către 
Egipt a 
estic al 
cordanță

forțelor sale de pe malul 
Canalului Suez — în con- 
cu acordul de dezangajare.

de colaborare economică româno-ungară

DE PRETUTINDENI

BUDAPESTA. 4 (Corespondență de 
Ia A. Pop). — Luni a sosit Ia Buda
pesta tovarășul Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de colabo
rare economică româno-ungară, pen
tru a participa la întilnirea de lucru 
a președinților celor două părți în 
comisie.

La gara Nyugati din Budapesta 
tovarășul Virgil Trofin a fost salutat 
de Timar Matvas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ăl R. P, Un
gare, președintele părții ungare în

comisie. Au fost de față membri ai 
Ambasadei României la Budapesta și 
ai Agenției economice române.

După-amiază, președinții celor 
două părți în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare economică 
s-au întîlnit, în clădirea parlamen
tului, pentru a examina posibilitățile 
de dezvoltare în continuare a coope
rării și colaborării economice între 
cele două țări.

La lucrări a participat și loan Co- 
toț, ambasadorul României la Buda
pesta.

• PREMIERĂ CHIRUR
GICALĂ IN AFRICA 
NEAGRĂ. ° echiPă de Patru 
chirurgi a realizat cu succes 
prima operație pe cord deschis 
efectuată în Nigeria și, în ace
lași timp, în Africa Neagră. O- 
perația a avut loc la spitalul 
universitar din Enugu, situat în 
zona estică a țării. Așadar, o 
nouă dovadă a marilor capaci
tăți ale popoarelor africane, in
clusiv în domeniile de vîrf ale 
științei, demonstrînd — pentru 
a cita dară — totala netemeini
cia a teoriilor rasiste.

4 decembrie 1973, al cărui 
final a fost distribuit dele- 

participante la Conferința 
securitate și cooperare.

*
RIAD 4 (Agerpres). — Abdel Ha

lim Khaddam, vicepremier și minis
trul sirian al afacerilor externe, 
care l-a însoțit pe președintele Ha
fez Assad în vizita întreprinsă în 
Arabia Saudită, a declarat la Riad 
că Siria va accepta realizarea unei 
dezangajări a forțelor pe frontul 
înălțimilor Golan dacă „această de
zangajare va constitui o primă eta
pă pe calea retragerii totale a tru
pelor israeliene din teritoriile ocu
pate, precum și pe linia garantării 
drepturilor poporului palestinean". 
„în cazul în care o asemenea dezan
gajare ar avea alt obiectiv în afara 
retragerii israeliene, ea va fi refu
zată de către Siria", a arătat Abdel 
Halim Khaddam.

Referindu-se la conferința de la 
Geneva pentru pace in Orientul 
Apropiat, vicepremierul sirian a 
arătat că țara sa nu a participat la 
această conferință întrucit in „actua
lele circumstanțe 
în rezultatele ei". Dacă aceste 
ciimstanțe se vor schimba, a arătat 
el, „ne vom reexamina poziția pri
vind participarea la conferință".

în ceea ce privește soluționarea 
situației din Orientul Apropiat, 
Khaddam a arătat că țara sa se pro
nunță pentru „retragerea tuturor 
trupelor israeliene din teritoriile o- 
cupate în cursul războiului din iu
nie 1967, inclusiv Ierusalimul, pen
tru restaurarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean".

*
principal, din dueluri de artilerie, au 
fost provocate de trupele israeliene 
și că ele s-au întins pe toată lungi
mea frontului siriano-israelian.

TEL AVIV 4 (Agerpres). - Un 
purtător de cuvînt militar israelian 
a declarat că luni au avut loc inten
se ciocniri și dueluri de artilerie pe 
linia de încetare a focului israeliano- 
siriană, în regiunea înălțimilor Go
lan. Purtătorul de cuvînt israelian a 
precizat că ciocnirile au fost mai pu
ternice decît cele de duminică.

Agenția United Press International, 
transmițînd aceste relatări, sublinia
ză că ciocnirile de luni au marcat a 
noua zi consecutivă de ostilități pe 
linia de încetare a focului israeliano- 
siriană.

nu are încredere 
cir-

4 (Agerpres). — Șeful
I*a

David

CAIRO . „ . .
statului- egiptean, Anwar Sadat, 
primit duminică, la Cairo, pe 
Rockefeller, președintele Consiliului 
de administrație al băncii americane 
„Chase Manhattan", cu care a avut o 
convorbire.

DAMASC 4 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat militar sirian. în re
giunea înălțimilor Golan au avut loc 
luni noi incidente între forțele israe
liene și cele siriene. Comunicatul a- 
firmă că aceste ciocniri, constînd, în

ropene in domeniile educației, știin
ței, culturii și informației, atît la 
nivel guvernamental, cît și pe plan 
neguvernamental.

Un loc însemnat în expunerea di
rectorului general l-a deținut pre
zentarea rezultatelor și concluziilor 
adoptate de cea de-a doua conferință 
a miniștrilor educației din statele 
europene membre ale UNESCO, des
fășurate la București între 26 noiem
brie și 
raport 
gațiilor 
pentru

Vorbitorul a arătat că, pe baza Re
zoluției privind cooperarea europea
nă, adoptată de Conferința generală 
a U.N.E.S.C.O. din 1972, la propu
nerea României, și în lumina conclu
ziilor și recomandărilor 
la Conferința 
din Europa, 
U.N.E.S.C.O. își va intensifica pe vii
tor aceste activități, în cadrul pro
gramului său de acțiune și este pre
gătită să favorizeze, prin mijloacele 
cooperării, cauza destinderii și păcii 
în Europa.

formulate
miniștrilor educației 
de la București,

BOGOTA 4 (Agerpres). — Cu oca
zia prezenței sale la Bogota, tova
rășul BUJor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, a fost 
primit de președintele Republicii 
Columbia, Misael Pastrana Borrero, 
căruia i-a transmis un călduros me
saj de prietenie din partea președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La rîndul său, președintele Repu
blicii Columbia a transmis, Îîi nu
mele poporului columbian și al său 
personal, un .cordial salut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Președintele Misael Pastrana Bor
rero a dat o înaltă apreciere vizitei

făcute de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Columbia în septem
brie 1973, subliniind prețuirea de 
care se bucură șeful statului român 
în Columbia, cît și în întreaga Ame
rică Latină.

La primire a participat Dumitru 
Moianu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Bogota.

în cadrul vizitei sale în Colum
bia, ministrul român a purtat con
vorbiri cu ministrul relațiilor ex
terne, Alfredo Vasquez Carrizosa. și 
cu ministrul minelor și petrolului, 
Gerardo Silva Valderrama din țara- 
gazdă, referitor la situația relațiilor 
bilaterale și la posibilitățile de dez
voltare a acestora.

• ETNA CONTINUĂ 
SĂ ERUPĂ. Erupția de lavă 
a vulcanului Etna a continuat 
în ultimele 24 de ore, magma 
Incandescentă Ieșind printr-un 
crater care s-a format la o alti
tudine de peste 1 600 metri. 
Deasupra craterului se ridică, 
pînă la 150 metri înălțime, co
loane incandescente, insă nu 
s-a înregistrat nici o scurgere 
de lavă pe pantele vulcanului.

Declarația sovieto-cubaneză
la încheierea vizitei lui L. Brejnev la Havana

HAVANA 4 (Agerpres). — în 
urma vizitei • oficiale de prietenie 
efectuate în Cuba de Leonid Brej
nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a fost dată publicității o 
declarație sovieto-cubaneză.

Declarația relevă hotărîrea părți
lor de a extinde colaborarea pe linie 
de partid ș de sț-t, precum și în 
alte domenii, de a dezvoltă colabo
rarea economică, comercială și teh- 
nico-științifică. Se arată, totodată, 
că P.C.U.S. și P.C. din Cuba mili
tează pentru unitatea mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Planurile preliminare privind refacerea orașului Suez
Ahmed 
pentru 

anunțat 
Anwar 

______ _______  , privind 
refacerea orașului Suez. Planurile, a 
arătat el, se referă. In primul rind, 
la dezvoltarea industrială a orașului, 
îndeosebi in domeniile petrolului, 
materialelor de construcții și pro
ducției de îngrășăminte chimice. S-a 
hotărît totodată — a menționat Ah-

CAIRO 4 (Agerpres). — 
Osman, ministrul egiptean 
problemele reconstrucției, a 
că ă prezentat președintelui 
Sadat planurile preliminare

med Osman — să fie create noi car
tiere de locuințe, pentru ca popu
lația orașului să poată ajunge la ci
fra de 1 milion de locuitori, aproxi
mativ de patru ori mai mult decît 
în ajunul războiului din iunie 1967.

Ministrul egiptean a adăugat, In 
același timp, că planurile respecti
ve prevăd crearea unei zone libere 
la Suez, in regiunea situată pe ma
lul oriental al canalului.

Cuba și U.R.S.S. salută cotitura 
are loc pe plan internațional, de 
„război rece" . ................. .
firmarea 
pașnice a 
le diferite, 
principala 
blemelor 
neității și 
pronunțîndu-se 
bazată pe egalitatea 
tuturor popoarelor.

Părțile salută mutațiile tot mai 
esențiale spre destindere și colabo
rare ln Europa și se pronunță pen
tru afirmarea în America Latină și 
în alte părți ale lumii a principiilor 
egalității, suveranității și integrității 
teritoriale ale statelor, a renunțării 
la folosirea forței și. la amenințarea 
cu forța. U.R.S.S. și Cuba vor milita 
și ln viitor pentru realizarea unor 
noi mutații pozitive în situația in
ternațională și pentru a conferi a- 
cestor mutații un caracter ireversibil 
— se arată în declarație.

ce 
la 
a-i“. Ia destindere, spre 

principiilor coexistenței 
statelor cu sisteme socia- 
considerînd că pacea este 
premisă a rezolvării pro- 
cardinale ale contempora- 
a le progresului social sl 

pentru colaborarea 
în drepturi a

TRIPOLI

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

MAREA BRITANIE; După anunțarea R. F. G..

votului minerilor
Hotărîrea celor 

280 000 mineri brita
nici de a recurge 
grevă a declanșat 
intensă activitate 
cercurile politice 
capitala Angliei, 
cursul zilei de 
guvernul, 
și sindicatele au avut 
în interval de mai 
multe ore clteva în
truniri și convorbiri 
în cadrul cărora s-au 
discutat diverse căi 
„pentru a se evita în
ceperea grevei mineri
lor".

Anunțat luni dimi
neața în cadrul 
conferințe de 
rezultatul votului mi
nerilor desfășurat săp- 
tămina trecută arată 
că imensa majorita
te a acestora (81 la 
sută) sînt hotărîți să 
continue lupta 
tru satisfacerea 
vendicărilor lor. 
ceasta depășește 
mult procentajul 
55 la sută cerut 
tru declanșarea 
greve naționale.

votului 
o sur- 

după 
prin- 
brita-

la 
o 

în 
din 
în 

luni, 
patronatul

nici 
nici 

nu au

patrona- 
autorități- 
făcut in 

de-

unei 
presă,

pen- 
re- 
A-
cu 
de 

pen- 
unei

Rezultatul 
nu a constituit 
priză, Intrucît, 
cum remarcau 
cipalele ziare
nice, era de așteptat 
ca el să fie afirmativ. 
După cum se știe, de 
clteva luni minerii au 
încetat să mai efec
tueze ore suplimenta
re in speranța că vor 
determina guvernul să 
accepte majorarea sa
lariilor în raport cu 
creșterea masivă șl 
galopantă a prețurilor 
la produsele alimen
tare fi industriale.

Dar 
tul, 
le 
această direcție 
cît... promisiuni. Mai
mult, prețurile au con
tinuat să crească ver
tiginos, iar salariile 
au rămas ca mai Îna
inte. Chiar luni, zia
rul „GUARDIAN" a- 
nunța o nouă scumpire 
a prețului piinii (a 
doua din acest an), o 
nouă scumpire a pe
trolului (a treia din 
acest an), precum și 
scumpirea 
tății. De la 
tul anului 
în prezent 
au crescut 
puțin de 
produse alimentare și 
industriale ! In aces
te condiții este ex
plicabilă, după cum 
scrie „MORNING 
STAR", fermitatea mi
nerilor ln fața refu
zului patronatului de 
a veni ln întîmpinarea 
revendicărilor lor.

întreaga presă lon
doneză subliniază cit 
de serioase ar fi efec
tele unei greve națio
nale în actualele con
diții. „Ne aflăm în 
pragul dezastrului" — 
apreciază ziarul „OB
SERVER". La rindul 
său, „SUNDAY TE
LEGRAPH" sublinia
ză că va fi pusă sub 
semnul întrebării si
tuația numeroaselor 
firme care vor fi ne
voite să 
milioane 
muncă 
balanța 
înregistra un 
record, iar

electrici- 
lncepu- 

și pină 
prețurile 

la nu mai 
380 de

dea 
de
vor 
de

faliment, 
locuri de 
dispărea, 
plăți va 

deficit 
valoarea

lirei sterline va scă
dea și măi mult. Pri
mul efect 6-a și în
registrat la bursa din 
City, unde, 
aunțarea 
votului 
serie de 
marcat 
sibile.

în scrisoarea 
sată de primul 
tru Heath liderului o- 
poziției laburiste, Wil
son, se propune in
stituirea unei comisii 
care să analizeze si
tuația și 
eventuală 
salariilor 
ale altor 
salariați'. 
părerea 
observatorilor, o 
menea propunere 
ține 
de 
care 
puși 
misiuni. Ziarul „I 
DAY 
este 
va fi amînată de
clanșarea grevei care 
ar urma să înceapă la 
10 februarie „ca să 
se dea timp guvernu
lui, congresului sin
dicatelor britanice șl 
confederației indus
triei britanice să gă
sească o formulă de 
compromis".

Marți, Consiliul e- 
xecutiv al sindicatului 
minerilor se va În
truni pentru a hotărî 
ce formă va lua noua 
etapă a luptei munci
torilor din acest sec
tor economic.

, după a- 
rezultatului

■, o 
au 

sen-

minerilor, 
acțiuni 

scăderi i

adre- 
minis-

să decidă o 
mărire a 

minerilor șl 
categorii de 

Dar, după 
majorității 

ase-
nu 

seama de poziția 
bază a minerilor 
nu mai sînt dis- 
să creadă în pro- 

,SUN- 
’ TELEGRAPH" 

de părere că 
fi amînată

N. PLOPEANU
Londra

Agendă diplomatică bogată
ln cercurile oficiale 

de aici se consideră ca, 
începind cu anul 1974, 
situația internațională 
a R.F.G. a intrat in
tr-o etapă nouă. Anul 
precedent. Republica 
Federală Germania a 
devenit, concomitent 
cu Republica Demo
crată Germană, mem
bră a Națiunilor Uni
te ; totodată, ea și-a 
normalizat relațiile cu 
țările socialiste din 
Europa — după ce în 
1972 a stabilit relații 
diplomatice cu Repu
blica Populară Chine
ză. S-au creat astfel 
premise mai favorabi
le pentru " ” " 
joace un 
activ în 
națională, 
direcțiile 
ne pentru 
in politica externă a 
guvernului său, can
celarul Willy Brandt 
arăta recent că țelu
rile acestei politici 
sînt : „întărirea păcii 
și a relațiilor pașnice 
dintre state și națiuni". 
Prin aceasta, „poporul 
nostru va dobindi 
considerația și res
pectul vecinilor săi 
din Răsărit sau Oc
cident". Drept urma
re, s-a intensificat ac
tivitatea diplomatică a 
țării.

Dezvoltarea 
tinuare a 
dintre R.F.G. 
socialiste se 
a fi una din 
nentele esențiale ale 
politicii externe vest- 
germane actuale. In 
aceste zile s-a reali
zat stabilirea relațiilor 
diplomatice cu Repu
blica Populară Mon
golă. Ultimul timp 
a cunoscut o serie de 
schimburi de delegații 
și tratative între 
R.F.G. și diferite țări

ca R.F.G. să 
rol tot mai 
viața inter- 

Definind 
de acțiu- 

noul an

în con- 
relațiilor 
și țările 
remarcă 
compo-

socialiste în probleme 
privind intensificarea 
cooperării economice 
și tehnico-științifice, 
in acest context in- 
scriindu-se contacte 
ale reprezentanților 
țărilor respective cu 
președintele G. Hei
nemann, cu cancelarul 
Willy Brandt, cu mi
nistrul federal al e- 
conomiei, H. Frie
drichs, ca și cu repre
zentanți ai cercurilor 
economice vest-ger
mane.

In ce privește re
lațiile cu țările occi
dentale, se remarcă 
două capitole princi
pale. Primul, al rela
țiilor cu celelalte sta
te membre ale Co
munității Economice 
Europene. în calitatea 
sa de președinte in 
funcție al Consiliului 
C.E.E., Walter Scheel, 
ministrul afacerilor 
externe al R.F.G., du
pă cum arată știrile și 
comentariile — 
vest-germane, 
concentrează activita
tea spre soluționarea 
problemelor care „a- 
menință să î-t'_--’1 
din nou 
într-o 
criză".

Este 
blema _____
fondului regional des
tinat dezvoltării re
giunilor rămase în ur
mă din cadrul țărilor 
C.E.E. și de pro
blemele de ansam
blu ale comunității, 
aflate într-un punct 
dificil ca urmare a ie
șirii Franței din blo
cul monetar al C.E.E., 
prin decizia de flotare 
a francului.

Relațiile R.F.G.
Statele Unite și rede- 
finirea relațiilor Eu
ropei occidentale în 
ansamblu cu această

presei 
iși

împingă 
comunitatea 

situație de

vorba de pro- 
controversată a

cu

țară constituie, de a- 
semenea, un capitol 
important al politicii 
externe vest;germane, 
aceste probleme fiind 
abordate 
actualei 
W ashington 
tarului de 
sărcinat cu 
speciale, Egon Bahr.

Negocieri 
dar mai ales 
mice, s-au desfășurat 
sau continuă să se 
desfășoare între gu
vernul R.F.G. și re
prezentanți ai 
țări in curs de- 
voltare. Ele au 
în mod special . 
blemele acordării de 
sprijin tehnic și fi
nanciar vest-german 
pentru dezvoltarea e- 
conomiei țărilor res
pective, cit și proble
me ale asigurării e- 
conomiei R.F.G. cu 
materii prime.

După cum se vede, 
anul 1974 a inceput 
pentru diplomația 
R.F.G. printr-o activi
tate intensă, care dez
minte din plin, ca 
nefondate, aserțiunile 
opoziției despre o pre
tinsă „reducere a pre
zenței" vest-germane 
pe plan internațional. 
Dimpotrivă, realități
le atestă o creștere a 
înțelegerii necesități
lor de dezvoltare a 
contactelor și cooperă
rii internaționale, a 
schimburilor de vederi 
constructive — pe dea
supra vreunor deo
sebiri de concepții ide
ologice — în vede
rea sprijinirii cursu
lui spre destindere și 
creștere a încrederii 
între națiunile conti
nentului, consolidării 
păcii in lume.

in cursul 
călătorii la 

a sgere- 
stat ln- 

afaceri

politice, 
econo-

unor 
dez- 
vizat 
pro-

N. S. STANESCU
Bonn

J

Reuniunea petrolieră 
africană

TRIPOLI 4 (Agerpres). — Prima 
conferință petrolieră africană, ce se 
desfășoară la Tripoli, a ținut, dumi
nică, cea de-a doua sa ședință ple
nară. Lucrările, prezidate de minis- 
truT libian al petrolului, au fost con
sacrate discutării unei propuneri pri
vind constituirea a două comisii : 
una economico-judiciară, iar cea de-a 
doua tehnică. După adoptarea cu o 
largă majoritate de voturi a propu
nerilor, participanților la ședință le-a 
fost prezentat un studiu asupra ba
zinelor sedimentare șl resurselor a- 
fricane in hidrocarburi.

Luind cuvîntul pe marginea stu
diului, prezentat de un expert al Co
misiei Economice O.N.U. pentru A- 
frica, șeful delegației Republicii 
Mali a cerut ca statisticile privind 
cimpurile petrolifere descoperite să 
fie calculate direct de către guver
nele respective, și nu de către com
paniile petroliere.

Omagiu ajutorului 
acordat de România
Angolei luptătoare

KINSHASA 4 (Agerpres). — „Noi 
credem sincer că 1974 va fi un an 
decisiv, pentru că el va marca o 
nouă pornire și va da un nou suflu 
luptei de eliberare națională", a de
clarat Holden Roberto, președintele 
Frontului de Eliberare Națională a 
Angolei, într-un interviu publicat de 
cotidianul „Salongo" din Kinshasa. 
Holden Roberto, care a sosit in ca
pitala Zairului, după o vizită oficială 
în Republica Socialistă România, a 
spus în continuare : „Noi credem că 
această hotărîre de a da un nou 
avînt luptei de eliberare națională 
trebuie să fie însoțită de o activitațe 
diplomatică mai intensă, pentru a 
informa mai bine pe prietenii revo
luției angoleze, pentru a lărgi cercul 
lor și a obține cît mal multe mijloa
ce in vederea intensificării acestei 
lupte".

Președintele Frontului de Elibera
re Națională a Angolei și-a încheiat 
interviul aducînd un omagiu „ajuto
rului apreciabil" pe care România îl 
acordă poporului angolez.

0 declarație a M.A.E 
al R. P’

PEKIN 4 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvint al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze a dat pu
blicității o declarație în care se arată 
că, la 1 februarie, autoritățile de la 
Saigon au trimis din nou nave pentru 
a invada și ocupa unele din insulele 
chineze Nansha și a instala așa- 
numite „marcaje de suveranitate". 
Guvernul și poporul chinez condam
nă și protestează cu tărie împotriva 
acestei acțiuni, se spune in declara
ția difuzată de agenția China Nouă, 
reafirmîndu-se că insulele Nansha, 
Hsisha, Chungsha și Tungsha con
stituie parte a teritoriului Chinei și 
suveranitatea R.P. Chineze asupra 
acestor insule și a apelor ce le în
conjoară este indiscutabilă. Guvernul 
R.P. Chineze nu va tolera violarea 
integrității teritoriale și suveranită
ții Chinei de către autoritățile de la 
Saigon sub nici un pretext, se arată 
în încheierea declarației.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
La Cairo a avut loc • confa- 

rință organizată de Secretariatul per
manent al Organizației de Solidari
tate cu Popoarele Asiei și Africii 
(O.S.F.A.A.), în cadrul reuniunilor 
pregătitoare pentru următoarea se
siune a Consiliului O.S.P.A.A. Au 
participat reprezentanți ai comitete
lor de solidaritate afro-asiatică din 
mai multe țări, intre care și ai Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de opinii privind dez
voltarea relațiilor de colaborare în
tre comitetele de solidaritate din 
aceste țări, Secretariatul permanent 
al O.S.P.A.A. și membrii organizației.

Ministrul de externe al
U.R.S.S., Andrei Gromîko, aflat în 
vizită la Washington, a avut o în
trevedere cu Henry Kissinger, secre
tarul de stat al Statelor Unite. A avut 
loc un schimb de opinii asupra unui 
cerc larg de probleme care intere
sează cele două părți.

Purtătorul de cuvînt al 
părții R.P.D. Coreeneln Comi- 
tetul de coordonare Nord-Sud a dat 
publicității o declarație ln care con
damnă afirmațiile calomnioase la 
adresa R.P.D. Coreene ale delegației 
sud-coreene in acest comitet. Potri
vit agenției A.C.T.C., partea sud- 
coreeană a recurs, intr-o declarație 
recentă, la calomnierea și prezenta
rea total deformată a poziției părții 
R.P.D. Coreene, exprimată deschis la 
30 ianuarie, prin care erau avansate

o serie de propuneri menite să con
ducă la lărgirea cadrului de discuta
re a problemei reunificării țării, per- 
mițînd participarea intr-un mod de
mocratic la dialog a tuturor parti
delor și organizațiilor politice și ob
ștești din cele două părți ale Coreei.

Forțele polițienești și mi
litare argentinene au deJuca‘ 
o tentativă de atac îndreptată împo
triva bazei militare aeriene „Maria
no Moreno", din localitatea Jose Paz, 
la 30 km nord de capitală.

Explozie soldată 
niOrți. La bordul unui 
transported militari aflați 
misie și membri ai familiilor lor s-a 
produs, duminică noaptea, in apropie
re de Leeds, o violentă explozie, sol
dată cu 11 morți — între care, o fe
meie și doi copii — și un număr 
egal de răniți. Atentatul este 
cel mai grav intre cele survenite pe 
teritoriul englez de la începutul tul
burărilor din Irlanda de Nord.

CU 11
autocar

în per-

Ministrul peruan al asricul- 
turii, luind cuvîntul la încheierea 
reuniunii miniștrilor agriculturii 
din țările membre ale Pactului An
din, a declarat că lucrările au mar
cat un mare pas în apărarea in
tereselor legitime ale statelor andi
ne, printr-o rezolvare comună a 
problemelor impuse de poziția ce 
trebuie adoptată față de presiunile 
exercitate din afară de către marile 
companii străine.

Celebrul vulcanolog Haroun 
Tazieff a apreciat formarea a- 
cestui crater ca anoțmală. El a 
spus că, după toate probabili
tățile, ln crater s-a format un 
„dop solid" care împiedică lava 
să iasă afară. în această ipo
teză este posibilă apariția unei 
alte spărturi, pe unde se va pu
tea scurge magma aflată sub 
presiune.

• DE 4,6 MILIARDE 
DE ANI HOINAR IN 
COSMOS... în urmă cu pa
tru ani, mai exact la 8 februarie 
1969, s-a dezagregat în atmos
feră un meteorit de proporții 
apreciabile, părți din el câzind 
în apropierea unui sat situat în 
nordul Mexicului. Locuitorii au 
fost speriați de un zgomot asur
zitor și de o lumină orbitoare, 
în perioada care a urmat au 
fost adunate aproximativ două 
tone, de resturi ale meteoritului 
și puse la dispoziția Institutului 
de tehnologie din California. în 
prezent, după cîțiva ani de cer
cetări asidue, oamenii de știință 
de aici au făcut cunoscut rezul
tate de-a dreptul senzaționale. 
S-a dovedit că este vorba de 
un meteorit avlnd apreciabila 
yirstă de 4,6 miliarde de ani, el 
formîndu-se, in perioada creării 
sistemului solar și rătăcind, in 
continuare, prin spațiul cos
mic...

• LAPTE DENTAR. Pu
blicația „Science et Vie" infor
mează că în Franța s-a pus în 
vinzarft un nou produs care în
locuiește obișnuita pastă de 
dinți ambalată în tuburi. Este 
vorba de un „lapte" care se în
tinde ușor pe suprafața dinților 
și le dă strălucire fără a ataca 
smalțul șl, fără a irita gingiile, 
pătrunde perfect în spațiile in- 
terdentare, și, în fine, ajută la 
dispariția rapidă a inesteticelor 
pete de nicotină.

•BILANȚUL CA- 
TASTROFEI DIN SAO 
PAULO. 227 de morți și pes
te 450 de răniți — acestea sînt 
ultimele cifre înscrise în bilan
țul tragicului incendiu care a 
devastat edificiul „Joelma" 
din centrul cartierului comer
cial al orașului brazilian Sao 
Paulo. în pofida căldurii inten
se ce se resimte încă în interio
rul clădirii, pompierii au primit 
ordinul să deschidă, prin orice 
mijloace, cele trei ascensoare 
ale imobilului, blocate între 
etaje, și care ar fi — potrivit 
afirmației unui salvator — 
pline de cadavre. Relatării» 
martorilor oculari recunosc una
nim că panica stîrnită la în
ceputul incendiului printre cei 
aproape 900 de oameni aflați în 
clădire a atîrnat greu in bilan
țul accidentului.

• UN TUTUN SINTE- 
TIC, denumit „Cytrel", car» 
are proprietatea de a reduce cu 
o treime pină la o șeptime can
titatea de gudron rezultată prin 
ardere, a fost realizat de trei 
firme britanice de țigarete, în 
colaborare eu o firmă america
nă. Alte avantaje, deloc negli
jabile, ale noului tutun fabri
cat pe bază de celuloză : pro
duce mai puțin oxid de carbon 
decit tutunul obișnuit și nu con
ține nicotină. Potrivit unui pur
tător de cuvînt al firmelor re
alizatoare, „Cytrel" va fi comer
cializat abia începînd din anul 
1976. Deci, fumători, răbdare și, 
deocamdată, ...tutun obișnuit I
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