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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială

a Republicii Socialiste România în anul 1973
Puternic angajați în marea întrecere pentru 

înfăptuirea cincinalului înainte de termen, pen
tru transpunerea în viață a hotărîrilor Congre
sului al X-lea ți Conferinței Naționale ale Par
tidului Comunist Român, oamenii muncii, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de par
tid, au obținut în anul 1973 noi și importante 
realizări în dezvoltarea economico-socială a 
țării pe drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Sarcinile fundamentale 
ale planului pe 1973, ca și pe primii trei ani 
ai cincinalului, au fost îndeplinite în bune 
condiții, creîndu-se premise pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen. Pe fondul unor 
ritmuri înalte de dezvoltare a producției ma
teriale, au fost mai bine valorificate resursele 
materiale și de muncă ale țării, a sporit con
tinuu eficiența economică, a crescut venitul 
național, asigurîndu-se astfel o bază trainică 
pentru ridicarea nivelului de trai material și 
cultural al populației. Totodată, a sporit par
ticiparea României la schimburile economice 
internaționale, s-au intensificat colaborarea și 
cooperarea economică și tehnico-științifică cu 
alte state. Dinamica economiei a asigurat sta
bilitatea prețurilor de producție și cu amă
nuntul, ceea ce a contribuit la realizarea unei 
circulații bănești sănătoase și a întărit moneda 
națională.

Progresele importante obținute în anul 1973 
în dezvoltarea și modernizarea industriei și 
agriculturii, a celorlalte ramuri, în creșterea 
economică și ridicarea nivelului de trai al 
populației sînt oglindite, pe ansamblul econo
miei, de următoarele rezultate :

Producția industrială a cunoscut în anul 1973 
comparativ cu 1972 o creștere de 41,2% în ju
dețul Olt, 31,3% în Buzău, 27,4% în Vaslui, 
23,1% în Botoșani, 20,4% în Dîmbovița, 19,1% 
In Sălaj, 17,9% în Ialomița, 17,5% în Covasna, 
16,3% în Vrancea, ceea ce reflectă grija parti

dului și statului pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor județelor țării.

La principalele produse industriale realiză
rile din 1973 comparativ cu 1970 și 1972 se 
prezintă după cum urmează :

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R

Nivelul anului 
1973 în % față de :

ii 
Produsul social

1972 1970
110 4 135.1

Venitul național
Volumul investițiilor din 

fondurile centralizate ale

110,8 137,7

statului 109,1 133 4
Producția globală industrială 
Producția de construcții-

114,7 143,3
montaj 107,3 127.8

Producția globală agricolă 
Volumul total al traficului

100,2 130,4

de mărfuri 107,0 114 4
Volumul comerțului exterior 124,8 157,4
Numărul salariațilpr 
Productivitatea muncii în

103,6 114.1

industria republicană 109.1 123.7
Veniturile din salarii 
Veniturile bănești ale țără

nimii de la unitățile

108,1 124.7

socialiste
Veniturile reale totale ale

111,2 123.4

populației
Vinzările de mărfuri cu 

amănuntul prin comerțul

105,2 127,2

socialist 107,5 124.7
Serviciile prestate populației 
Cheltuielile pentru acțiuni. » 

social-culturale de la

111,2 138.5

bugetul de stat 110,4 130.3

U.M. Realizări
1973

1973 în % față de:
1972 1970

Energie electrică mil. kWh 46 720 107,6 133,2
Cărbune net mii tone 24 851 107,3 121,0
Țiței extras mii tone 14 287 101,1 106.8
Gaze naturale mii. mc 29 238 105,5 116,8
Otel mii tone 8 161 110,3 125,2
Aluminiu primar și aliaje de

aluminiu mii tone 141 116,1 139,4
Produse ale industriei electroteh-

nice și electronice mii. lei 21 252 126,8 173,6
Mașini-unelte pentru așchierea

metalelor mii. lei 1 554 130.0 197,0
Tractoare buc. 38 800 111,2 132,5
Locomotive Diesel și electrice pen-

tru linii magistrale buc. 311 108,î 117.4
Autocamioane, autobasculante și

autotractoare buc. 34 903 96.7 99.7
Autoturisme de oraș buc. 47 200 168,5 290,5
Combine autopropulsate pentru

recoltat păioase și porumb buc. 2 903 140,9 246,2
Rulmenți mii. buc. 31,1 109,5 126,9
îngrășăminte chimice (100% sub-

stanță activă) mii tone 1 242 103.5 138,7
Cauciuc sintetic mii tone 83 113,3 135,6
Anvelope auto, tractor, avion mii buc. 3 249 110,3 132,3
Fibre și fire chimice mfi tone 116 ■ 116,2 ¥ < ? , W ,3 .
Medicamente mii. Iei 2 675 119.7 159,2
Ciment mii tone 9 848 106,9 121,2
Plăci din așchii de lemn ți fibro-

lemnoase mii tone 673 115,0 157,1
Mobilă mii. lei 8 054 115,7 143,6
Țesături mil. mp 796 108.4 130,9
Tricotaje mii. buc 203 109.9 148,5
Confecții mild, lei 21 118,0 161.6
încălțăminte mii. perechi 85 108,1 129,7
Aparate de radio mii buc. 623 118,4 137,0
Televizoare mii buc. 3S7 122,6 142.0
Frigidere mii buc. •222 113,0 164,3
Carne mii tone 583 119,2 137.3
Conserve de carne mii tone 53 128,2 133,3
Iîrînzeturi mii tone 94 117,8 138,3
Ulei comestibil mii tone 328 104,1 119.6
Zahăr mii tone 628 120,6 166,6

In ziua de 5 februarie 1974 a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv a luat în 
discuție rezultatele obținute în activitatea eco
nomico-socială a Republicii Socialiste România 
pe anul 1973. Comitetul Executiv a constatat că 
oamenii muncii din țara noastră, muncind cu 
abnegație și elan patriotic, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, au dobîndit 
în anul care a trecut noi și importante succese 
în înfăptuirea programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate. In 
anul 1973 au fost îndeplinite sarcinile funda
mentale ale planului de dezvoltare economico- 
socială a țării, s-au valorificat mai bine resur
sele materiale și de munca, s-a obținut o creștere 
a eficienței economice ; a crescut venitul națio
nal și, pe această bază, s-a asigurat ridicarea în 
continuare a nivelului de trai material și cultu
ral al populației. Realizarea planului pe 1973 
s-a făcut în condițiile asigurării stabilității prețu
rilor de producție și cu amănuntul, ale unei cir
culații bănești sănătoase, ceea ce a condus la 
întărirea monedei naționale. A sporit partici
parea României la schimburile economice inter
naționale, s-au intensificat colaborarea și coope
rarea economică și tehnico-științifică cu țările 
socialiste, cu statele care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de regim social.

Dînd o înaltă apreciere acestor realizări, Co
mitetul Executiv felicită călduros clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, pe toți oa
menii muncii din patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, și își exprimă convingerea că 
ei vor face totul pentru a dezvolta în continuare 
succesele obținute și a realiza în cele mai bune 
condiții prevederile planului pe anul 1974, asi- 
gurînd îndeplinirea înainte de termen a sarcini
lor pe întregul cincinal și ridicarea pe această 
bază a gradului de bunăstare și civilizație al în
tregului popor.

Comitetul Executiv a hotărît să dea publici
tății un comunicat cu privire la rezultatele obți

nute în îndeplinirea planului de dezvoltare eco> 
nomico-socială a Republicii Socialiste România 
pe anul 1973.

★

Comitetul Executiv a discutat apoi unele mă
suri menite să conducă la înfăptuirea consec
ventă a politicii partidului și statului de dezvol
tare și modernizare continuă a agriculturii, de 
sporire a aportului acesteia la progresul econo
miei naționale, de consolidare economico-orga- 
nizatorică a cooperativelor agricole de produc
ție, de creștere generală a eficienței economice 
în agricultură, de ridicare neîncetată a nivelului 
de trai al țărănimii, al tuturor lucrătorilor din 
agricultură. în acest sens, au fost discutate Statu
tul consiliului intercooperatist, Statutul asocia
ției intercooperatiste și Statutul privind coopera
rea și asocierea dintre unitățile de stat și coope
rativele agricole de producție. Comitetul Execu
tiv a hotărît ca aceste proiecte de statut să fie 
supuse consfătuirii pe țară a lucrătorilor din 
agricultură, care urmează să aibă loc în curînd, 
și să fie aprobate apoi prin decrete ale Consi
liului de Stat.

Comitetul Executiv a examinat, de asemenea, 
o serie de măsuri privind realizarea, exploata
rea, întreținerea și finanțarea lucrărilor de iri
gații și a altor îmbunătățiri funciare, care ur
măresc îmbunătățirea substanțială a activității 
în acest domeniu, folosirea mai judicioasă a 
mijloacelor materiale și financiare destinate în 
acest scop, ridicarea capacității de producție a 
pămîntului.

în executarea prevederilor legii consiliilor 
populare, Comitetul Executiv a examinat și a 
stabilit noi măsuri pentru întărirea răspunderii 
consiliilor populare în domeniul agriculturii, în
deosebi în ce privește folosirea rațională a fon
dului funciar, stabilirea și respectarea structurii 
culturilor în conformitate cu prevederile planului 
de stat, planificarea în profil teritorial, realiza
rea pianului de însămînțări, executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor și depozitarea pro
duselor, asigurarea condițiilor necesare pentru 
creșterea șeptelului și altele.

Comitetul Executiv a rezolvat, totodată, unele 
probleme ale activității curente.

IERI, LA GALAȚI: A FOST LANSAT PRIMUL
CARBONIER DE 18000 TDW AL ANULUI 1974

I. INDUSTRIE
Industria a continuat să se dezvolte în ritm 

susținut. S-a extins baza tehnico-materială 
prin punerea în funcțiune de noi capacități de 
producție ; a sporit gradul de utilizare a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, s-a modernizat 
structura producției și s-a îmbunătățit nivelul 
tehnic al produselor, a crescut eficiența eco
nomică în toate ramurile industriei. A sporit 
competitivitatea produselor pe piața externă.

Producția globală industrială realizată în 
anul 1973 a fost de 429,6 miliarde lei ; planul 
a fost îndeplinit în proporție de 100,2 la sută, 
producția suplimentară obținută peste plan 
fiind de 954 milioane lei.

Principalele ministere și unitățile industriale 
ale consiliilor populare și-au îndeplinit și de
pășit planul producției globale industriale, cu 
excepția Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii (99,5 la 
sută), Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții (99,1 la sută) și 
Ministerului Industriei Chimice (97,0 la sută).

Unitățile cooperației meșteșugărești au în
deplinit planul producției-marfă și al prestă
rilor de servicii îq proporție de 101,2 la sută, 
iar cele ale cooperației de consum în proporție 
de 102,2 la sută.

Producția totală industrială din anul 1973 a 
fost cu 14,7% mai mare decît cea din 1972, 
sporul absolut fiind de 57 miliarde Iei ; ritmul 
mediu anual de creștere în 1971—1973 a fost 
de 12,7%, superior celui prevăzut în cincinal 
pentru această perioadă.

în principalele ramuri ale industriei pro
ducția globală a crescut astfel :

Nivelul anului: 
1973 în % față de :

1972 1970
Energie electrică și termică 108,2 134,4
Combustibil 106,6 114,4
Metalurgia feroasă 112,6 137,4
Metalurgia neferoasă 109,6 120,6
Construcții de mașini și

prelucrarea metalelor 120,7 162,1
Chimie 118,3 152,7
Materiale de construcții 105,7 129,5
Exploatarea ți prelucrarea

lemnului 108,1 118,6
Industria ușoară 116,1 149,3
Industria alimentară 109,7 129,0

în anul 1973 s-au obținut creșteri însemnate 
la majoritatea produselor ; prevederile planu
lui în unele întreprinderi și chiar subramuri 
de producție industrială, precum și la unele 
produse, nu au fost însă realizate integral, da
torită neajunsurilor în organizarea producției 
și a muncii, în asigurarea ritmică a aprovizio
nării tehhico-mâteriale, în punerea In funcțiu
ne a unor capacități, în utilizarea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, îh respectarea nor
melor tehnice de exploatare și întreținere a 
acestora și în pregătirea forței de muncă ca
lificate.

în anul 1973 'a continuat acțiunea de identi
ficare șl de atragere în circuitul economic a 
noi surse de materii prime, de punere în va
loare a noi rezerve de purtători de energie, de 
minereuri feroase și neferoase și de minereuri 

. nemetalifere.
în întreaga țară s-a manifestat o intensă 

preocupare pentru transpunerea în viață a mă
surilor stabilite de conducerea partidului și 
statului cu privire la dezvoltarea bazei ener
getice a țării și folosirea judicioasă a resurse
lor de combustibil și energie.

Concomitent cu lărgirea bazei de materii 
prime, s-a urmărit ridicarea gradului de pre
lucrare a acestora, accentul fiind pus pe obți
nerea unor cantități mai mari de produse de 
calitate superioară și cu valoare economică ri
dicată. Comparativ cu anul 1972, valoarea pro
ducției rezultată dintr-o tonă de metal a cres
cut cu circa 8%, cea obținută dintr-un metru 
cub de masă lemnoasă cu 10,5%, iar cea de 
policlorură de vinii realizată dintr-o tonă de 
etilenă cu 6,3%.

în condițiile creșterii substanțiale a produc
ției de oțel, ponderea oțelurilor aliate a ajuns 
Ia 8% față de 6.4% în 1970, iar greutatea spe
cifică a laminatelor plate în totalul produc
ției de laminate a reprezentat în anul 1973 
47,3% față de 33,5% în 1970 și 45,6% în 1972.

S-a accentuat procesul de înnoire și moder
nizare a producției. în anul 1973 au fost asi
milate 980 tipodimensiuni de mașini, utilaje 
și instalații, 250 sortimente de materiale, pre
cum și o gamă largă de produse și sortimente 
de bunuri de consum.

Au fost introduse in fabricație mașini, utila
je și instalații cu performanțe tehnice supe
rioare, cum sînt : cazanul de abur de 1035 
tone'oră — pe lignit, linia tehnologică pentru 
ciment de 3 000 tone/24 ore, autocamioanele 
basculante de 25-28 tone, tipuri noi de apara
te electronice de măsură și control, mașina 
electronică de birou cu gabarit redus.

în cursul anului 1973 au fost asimilate în 
fabricație sortimente noi de materiale și pro
duse, printre care : oțeluri de calitate superi
oară, aliaje și folii de aluminiu, ferite magne
tice moi și dure, substanțe pentru industria 
chimico-farmaceutică și pentru chimia de 
bază, materiale plastice pentru automobile, 
fibre poliesterice, îngrășăminte complexe, adi
tivi pentru uleiuri industriale, catalizatori pen
tru oxidarea metanolului, anilină, tipuri noi 
de placaje din lemn, semiceluloză din lemn 
de fag, piese presate din sticlă cu goluri, în
locuitori de piele tip texon.

A fost diversificată producția de bunuri de 
consum, concomitent cu creșterea calității pro
duselor, fiind puse la dispoziția populației noi 
produse ale industriei alimentare, sortimente 
noi de țesături textile, de confecții, tricotaje și 
încălțăminte, noi tipuri de aparate de radio și 
televizoare, aparate electrocasnice, articole de 
menaj din sticlă, faianță și porțelan.

Cu toate aceste realizări pozitive, activitatea 
de înnoire a producției nu s-a desfășurat în 
anul 1973 la nivelul cerințelor, unele ministere 
și întreprinderi au prelungit nejustificat asi
milarea în fabricație a o serie de mașini, ma
teriale și produse.

în anul 1973 a continuat introducerea și ex
tinderea unor procedee tehnologice moderne, 
care au contribuit la sporirea randamentelor 
și îmbunătățirea calității produselor.

Prin dotarea ramurilor industriale cu ma- 
șini-unelte și utilaje de înalt nivel tehnic, pre
cum și pe baza unei mai bune folosiri a celor 
existente, în anul 1973 s-au înregistrat creș
teri ale nivelului de mecanizare și automati
zare a unor procese de muncă grele. Produc
ția obținută pe instalații automatizate, față de 
întreaga producție realizată, a fost de 95°/0 
la fontă, 84% la laminate finite. 45% la aglo
merat feros, 73% la celuloză, 93% la tuburi de 
azbociment, 53% la cărămizi și țigle ceramice, 
66% la prepararea betoanelor pentru prefa
bricate, 75% la ulei vegetal brut. In industria 
chimică, întreaga producție de amoniac, acid 
sulfuric, azotat de amoniu și alte produse 
este realizată în instalații automatizate.

La principalele mașini, utilaje și instalații 
tehnologice au crescut indicii de utilizare în 
comparație cu anii trecuți. Astfel, pe ansam
blul industriei gradul de utilizare a fondului 
de timp disponibil al mașinilor-unelte de pre
lucrare a metalelor a fost de 73,9% față de 
68,9% în 1972.

Creșterea eficienței economice s-a mate
rializat în sporirea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de producție și a 
consumului de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. în industria re
publicană, productivitatea muncii a spo
rit cu 9,l’/o față de anul 1972 și cu 23,7% 
față de anul 1970. Nivelul cheltuielilor 
de producție la 1 000 lei producție-marfă a 
scăzut cu 15,7 lei față de anul 1972, obținîn- 
du-se pe ansamblul industriei republicane un 
volum de economii de 5,3 miliarde lei. Rezul
tatele obținute nu sînt însă pe măsura posi
bilităților — planul productivității muncii în 
industria republicană a fost îndeplinit în pro
porție de 99,4 %, nivelul prevăzut al cheltu
ielilor de producție și îndeosebi al cheltuie
lilor materiale a fost depășit, iar la o serie de 
produse consumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mari decît normele sta
bilite.

Avînd în vedere că în 1973 planul nu a fost 
îndeplinit la unii indicatori fizici, valorici și 
calitativi, colectivelor din întreprinderi și cen
trale, ministerelor, organelor și organizațiilor
(Continuare in pag. a IlI-a)

In dimineața zilei de 
ieri, 5 februarie, a fost 
lansat primul carbonier 
de IR 000 tdw din acest 
an. In legătură cu acest 
prestigios succes obținut 
de constructorii de nave 
gălățeni am solicitat ci- 
teva lămuriri tovarășului 
ing. Emil Zota, șeful ser
viciului de coordonare a 
producției din șantierul 
naval gălățean :

— Este pentru prima 
dată cind o navă este 
lansată cu un grad de sa
turare și dotare foarte 
înalt. Cu alte cuvinte, 
este vorba de executarea 
unor lucrări la navă încă 
de pe uscat, în prima și 
a doua fază de construc
ție, de pînă la lansare. în 
mod obișnuit, aceste lu
crări se efectuau la dana 
de armare, după opera

țiunea de lansare. Nava 
astfel pregătită poate in
tra in probele de casă ia 

- scurt timp după lansare, 
ceea ce înseamnă o redu
cere substanțială a ciclu
lui de fabricație, compa
rativ cu toate celelalte 
nave de mare tonaj con
struite pînă acum in șan
tierul nostru.

5 februarie, ora 11.30. 
Cele trei remorchere exe
cută manevrele necesare 
pentru aducerea navei la 
dana de armare. Undeva, 
pe cala de lansare, alte 
patru nave de mare to
naj, două de 12 500 tdw 
și alte două de 18 000 tdw. 
se află în faza de montaj, 
in vederea lansării lor in 
prima parte a anului'.

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scinteii"
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„Principala preocupare - 

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE 

în munca politică de masă“

Interlocutor: Teodor COMAN, prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R.

— După cum se știe. Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971 a subliniat imperativul fo
losirii judicioase, a întregului 
arsenal al muncii de propagandă 
in vederea dezvoltării conștiin
ței socialiste a maselor. Vă pro
punem să ne înfățișați succint 
experiența acumulată in acest 
domeniu de organizațiile de 
partid din județul dv.

— Perioada ultimilor doi ani a ve
rificat faptul că, paralel cu accen
tuarea caracterului combativ, mobili
zator, cu îmbogățirea conținutului de 
idei, forța de inrîurire a muncii po
litico-educative este condiționată ne
mijlocit de priceperea cu care sînt 
utilizate mijloacele variate aflate la 
indemîna organelor și organizațiilor 
de partid, de eforturile de , a lărgi 
continuu registrul acestor mijloace. 
Voi apela la un exemplu care mi se 
pare sugestiv. Dacă cei 2 100 salariați 
ai întreprinderii de industrializare a 
peștelui au reușit, biruind numeroase 
greutăți, să obțină anul trecut succe
se deosebite in realizarea sarcinilor 
de plan, aceasta se datorește în bună 
măsură faptului că organizațiile de 
partid au apelat la o multitudine de

forme și mijloace ale muncii politico- 
educative care au exercitat o puter
nică influență asupra conștiinței oa
menilor. In cadrul adunărilor gene
rale ale celor 10 organizații de partid, 
al grupelor sindicale și organizațiilor 
de tineret, ca și al cursurilor invățft- 
mintului de partid au fost temeinic 
explicate atît Însemnătatea realizării 
sarcinilor de plan pentru piața in
ternă și pentru export, cit și moda
litățile practice de a le realiza și de
păși. Cei 45 de agitatori au purtat 
numeroase convorbiri în legătură cu 
îmbunătățirea calității produselor, fo
losirea integrală a timpului de lucru, 
demonstrînd prin calcule economice 
elocvente pagubele produse pe an
samblul întreprinderii de fiecare mi
nut irosit, de fiecare produs rebutat. 
La rîndul lor, gazeta de perete „Pre
paratorul", gazeta satirică „In țepii 
ghiborțului", agitația vizuală au con
tribuit ia dezvoltarea unei opinii de 
masă combative împotriva oricărei 
neindepliniri a obligațiilor profesio
nale. Toate au contribuit la suc
cesul dobindit de colectivul în
treprinderii — realizarea planului 
anual încă de la 29 noiembrie, pro
ducerea peste plan a unor bunuri in 
valoare de aproape 25 milioane lei.

De altfel ți succesele obținute In în
trecerea socialistă de alte unități e- 
conomice — întreprinderea de con
strucții și reparații nave și utilaje, 
întreprinderea de transporturi auto 
etc. — pun In evidență aceeași strîn- 
să legătură existentă intre preocu
parea organelor de partid de a ac
ționa sistematic, printr-o multitudine 
de mijloace, pentru dezvoltarea con
științei oamenilor și îndeplinirea in 
bune condiții a sarcinilor de plan.

— Referitor la preocuparea — 
de care ați amintit — a unor 
organe de partid de a lărgi dia
pazonul activităților politico- 
educative, ne-ar interesa ce se 
întreprinde pentru ca, paralel cu 
formele consacrate ale muncii 
politice de masă, să fie folosite 
și alte mijloace aflate „in ro
daj" ?

•— Stimulate de programul elaborat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, inițiativele, căutările orga-

Convorbire realizată de 
Silviu ACHIM

(Continuare în pag. a IV-a)
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| FAPTUL! E timpul fertilizării Noi obiective sociale
DIVERS ogoarelor! în folosul salariaților

/Surîsul 
spinilor

Un nume : Petre Dobrotă. O 
adresă : Brăila, strada Grației 
113. Și o dublă pasiune : mate
matica (este profesor) și crește
rea cactușilor (este biolog ama
tor). In ograda sa și-a amena
jat o seră cu 2 000 de specii de 
plante, intre care 1 783 cactuși. 
Despre „spinoșii, dar frumoșii" 
lui cactuși a publicat de curind 
și o carte. Acum lucrează la o 
alta, sugestiv intitulată „Surî
sul spinilor".

— Un surîs — ne spune pro
fesorul de matematici și bio
logul amator — de un pitoresc 
inedit, pe care cactușii mei il 
oferă oricui, în luna aprilie, 
cind dau în floare...

O invitație tentantă.

Săritura 
fatala

Dimineață, vreme mohorltă, 
ceață. Un tren cu navetiști se 
apropie de gara Tg. Mureș. Fără 
să aștepte oprirea trenului, ti- 
nărul Gheorghe Rus iși face loc 
printre călători și se apropie de 
scară. Cind vagonul in care se 
afla a ajuns in dreptul depozi
telor I.T.A., unde lucra el, a 
sărit. Săritură fatală ! Proiectat 
intr-un tren de persoane, care 
venea pe linia alăturată, a de
cedat pe loc.

Obrazul 
subțire..

Mare petrecăreț din fire, 
L. Pop, din Satu-Mare (str. Pa- 
ringului 10), intrînd deunăzi in
tr-o braserie II apucă o irezis
tibilă generozitate : „Fac cinste 
la toată lumea. Eu am obraz 
subțire"... Și L. P. a început să 
facă „cinste" cu bere în dreap
ta ți in stingă, ba unor consu
matori declarați ad-hoc „amici", 
ba unor „frumoase necunos
cute" pe care dorea să le 
cunoască. Ultima „cinste" însă, 
în valoare de 25,50 lei, L. P. 
n-a mai vrut s-o achite, n-a 
vrut să mai audă de „obrazul 
subțire". Și a început scandalul. 
Tot atunci, pe loc, i s-a întoc
mit o altă notă de plată : celor 
25,50 lei li s-a adăugat o „remi
ză" (citește amendă) de 2 000 
lei. De. obrazul subțire... cu 
cheltuială se ține.

Sporirea recoltelor este hotărîtă, 
în mare măsură, de buna fertilizare 
a terenurilor agricole, de folosirea 
gospodărească, cu chibzuință a în
grășămintelor naturale și chimice. 
După cum se știe, în 1974 volumul 
de îngrășăminte alocat agriculturii 
este cu 45 la sută mai mare decit 
in anul precedent. Dar, înainte de 
a intra in subiectul teieconferinței 
noastre de azi, să vedem cum de
curge livrarea îngrășămintelor chi
mice de către unitățile producătoare. 
După cum am fost informați la Mi
nisterul Agriculturii, cantitatea de 
îngrășăminte chimice livrată în 
cursul lunii ianuarie este mai mare 
decit cea din perioada corespunză
toare a anului trecut, dar nu se ri
dică la nivelul planificat. Or, nu 
peste mult timp va începe campania 
de primăvară și este absolută nevoie 
de îngrășăminte, îndeosebi pentru 
fertilizarea terenurilor ce se vor 
cultiva cu sfeclă de zahăr și cartofi.

Nu ne-am propus să adincim as
tăzi problema livrării îngrășăminte
lor pentru agricultură de către 
unitățile din industria chimică, deși 
vom aduce în discuție, pe parcurs, 
unele cazuri concrete. Am căutat. 
Îndeosebi, să vedem cum sint folo
site îngrășămintele chimice care 
există, urmărind drumul lor din 
gări și pînă pe terenurile agricole 
unde se administrează. In coopera
tivele agricole, cantitățile aplicate la 
griu, de exemplu, variază de la 1 la 
sută, față de plan, în județul Bis- 
trița-Năsăud, la 83 la sută în jude
țul Buzău, iar între aceste limite se 
situează toate celelalte județe. înce
pem teleconferința cu un județ si
tuat în grupa celor fruntașe : Ialo
mița. Dăm cuvîntul corespondentului 
nostru. Lucian Ciubotaru.

— Ținînd seama de suprafața 
mare a județului și de cantitățile 
sporite de îngrășăminte chimice care 
se folosesc, se poate spune că, în ju
dețul Ialomița, fertilizarea se desfă
șoară bine. Pînă la 1 februarie, in 
întreprinderile agricole au fost fer
tilizate 76 la sută din suprafețele cu 
griu, iar în cooperativele agricole — 
65 la sută. Tovarășul Ion Cristea, 
directorul direcției agricole, 
declarat : „în acest an vom 
îngrășăminte chimice pentru 
treaga suprafață. în aceste condiții, 
obținerea unor producții 
depinde numai de modul 
gospodărite de fiecare 
Ne-am îndreptat atenția 
asupra griului, care in 
are nevoie de ajutor în materii hră
nitoare. De altfel, datorită bunei or
ganizări a muncii, în cooperativele 
agricole Grivița, Dor Mărunt, Tra- 
ianu, Grindu, Căzănești, Borcea și 
Țăndărei, fertilizarea griului este pe 
terminate". Vreau să vă dau și altă 
veste, ce mi-a fost comunicată de 
dr. ing. Gheorghe Vineș, directorul 
Stațiunii experimentale Mărculești: 
„Griul e viguros. în ceea ce priveș
te numărul de plante care au răsărit

pe suprafețele irigate, acordăm ca
lificativul foarte bine. Pe cele neiri
gate : bine. Continuăm analiza stă
rii de vegetație. Am recomandat 
pentru toată zona Bărăganului ferti
lizarea diferențiată cu azotat 
amoniu în funcție de rezerva 
terii hrănitoare din sol și de 
tarea plantelor".

Prin urmare, cu ajutorul 
și al irigațiilor, Bărăganul 
mai rodnic. Să vedem cum stau con
cret lucrurile într-un alt județ : Pra
hova.

— La telefon Constantin Căpraru. 
Ce vă pot spune' ? Pînă acum, cu în
grășămintele pe care le-au avut coo

de 
de ma- 
dezvol-

chimiei 
devine

la 10 februarie a.c., combinatul 
nostru va recupera total restan
țele". Cît privește agricultorii, s-au 
învățat să prețuiască îngrășămintele 
chimice. Nu mai vezi grămezi prin 
gări sau cantități depozitate în 
dezordine in unități. Totul se gospo
dărește bine, cu chibzuială.

Emilian Rouă ne relatează din ju
dețul Olt :

— La Stațiunea experimentală a- 
gricolă Caracal a avut loc o con
sfătuire la care au participat spe- 
cialiști nu numai din județul Olt, 
ci și din județele limitrofe, în 
cadrul căreia s-a stabilit cum să 
se facă fertilizarea corectă a grîu-

LA TELECONFERINJA DE AZI, corespondenții 
„Scînteii" relatează despre inițiative lăudabile 

și despre inexplicabile rămineri în urmă 
în transportul și administrarea 

îngrășămintelor chimice

mi-a 
avea 

în-

superioare 
cum vor fi 
cooperativă, 

mai ales 
unele zone

Pompieri, 
nu vă jucați 
cu focul!

— Foc ! Arde I Săriți I
Alarmă in întreprinderi 

triale din județul Alba 
verificarea stadiului de 
tire a formațiunilor civile 
pompieri. . . „
mat să sară „ca ars" in... foc 
este pompierul voluntar. Auzind 
alarma, la Întreprinderea de 
produse refractare din Alba lu- 
lia a răspuns un... singur pom
pier voluntar, deși unitatea are 
mai mulți ; la I.P.B. Aiud, dita
mai șeful pompierilor nu știa 
nici măcar să minuiască utilajul 
din dotare, iar un altul a racor
dat invers furtunul la pompa de 
apă, că era gata-gata să devină 
„paparudă" ; la salina Ocna Mu
reș, apa înghețase bocnă in mo- 
topompă... Alarma a fost falsă. 
Adevărată a fost insă neglijența, 
arză-o focul 1

indus- 
pentru 
pregă- 

de 
Firește, primul che- 

„ca ars"

Cind 
te amesteci 
în tărîțe...

ar fi fost să se facăDacă , ______ ... O
listă de „recorduri" privind nu
mărul de porci pe care poate 
să-i crească un orășean get- 
beget, în ograda lui, cu mij
loacele lui, cu siguranță că per
formanța lui Costică Manolache 
din Galați (str. Octav Băncilă 
35) ar fi fost pe loc omologată. 
Ce, e ușor lucru să-ți bați capul 
cu — nici mai mult, nici mai 
puțin — 70 de capete de porci; 
ne ? Și totuși, „recordul" lui 
s-ar fi pierdut in anonimat 
dacă, asemenea firului Ariad- 
nei, niște fire de nutrețuri com
binate n-ar fi lăsat o diră în
tre casa lui și I.A.S. Avicola, de 
unde V. Bengescu și M. Moraru 
ii' aprovizionau din belșug go
dacii, spre nemulțumirea r 
tăniilor, văzîndu-și porțiile 
duse. După combinația cu 
trețurile combinate, cei trei 
teaptă să le fie omologată 
Instanță „porția" fiecăruia.

oră- 
re- 
nu- 
aș- 
de

Călător 
fără voie

. Ro- 
seiLi \duiuu,, Iancu
răspundea și de înscrierea in 
conturile centralizatoare a nu
mărului de bilete vîndute. „Cine 
stă să numere citi călători plea
că in fiecare zi ?“ — și~a zis el. 
După care a început să rapor
teze un număr mai mic de bi
lete decit cele vindute. insușin- 
du-și contravaloarea. Pină deu
năzi, cind a venit și decontarea 
sumei de 26 311 lei. In ziua res
pectivă, trenul din stația C. A. 
Rosetti a plecat cu un „călător" 
mai mult ca de obicei. Fără bi
let de călătorie. In schimb, cu... 
însoțitor.

Impiegat In stația C.A. 
setti (Buzău), Dumitru i

Rubrlcâ redactotd de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
yl corespondenții „Scinteir

perativele agricole din Prahova s-au 
putut fertiliza circa 15 000 hectare 
însămlnțate cu griu. Se putea face 
și mai mult. Dar nu mai sînt îngră
șăminte. Combinatul chimic de la 
Craiova, din cantitatea de azotat de 
amoniu planificată pe trimestrul I 
— 2 855 tone — n-a livrat decit 392 
tone. Ureea de la Tr. Măgurele vine 
și ea destul de greu. Inginerul Aurel 
Furfurică, directorul direcției agri
cole județene, îmi spunea că mai 
ales combinatul chimic craiovean 
trebuie să facă un*  efort mai mare 
și să livreze cel tirziu pină la sfîr- 
șitul lunii februarie întreaga canti
tate de azotat contractată cu Pra
hova.

— Dar aveți și in județ o unitate 
care produce îngrășăminte chimice : 
Combinatul chimic de la Valea Că-Combinatul
lugărească. Cum iși achită obliga
țiile ?

— Eram sigur că mă-ntrebi șl 
despre combinatul din Valea Călu
gărească. Mai ales că el a produs 
anul trecut mari necazuri agricultu
rii. Am discutat cu cadre din condu
cerea combinatului care au recu
noscut de la început că există res
tanțe la livrări de circa 4 000 tone 
superfosfat. La începutul anului 
n-au avut suficiente vagoane la 
rampă pentru încărcare, dar acum, 
și datorită sprijinului primit din 
partea comitetului județean de par
tid, situația s-a reglementat și de 
la 20 ianuarie a.c. pleacă de la 
Valea Călugărească 1 200—1 300 tone 
îngrășăminte pe zi. „Instalațiile 
merg bine — am fost asigurați. 
Avem îngrășăminte in stoc și, pînă

lui. Chiar a doua zi după consfătuire 
s-a trecut la administrarea îngrășă
mintelor chimice, mai întii pe su
prafețele care în toamnă, la semănat, 
n-au fost fertilizate și, apoi, acolo 
unde griul are nevoie de o fertili
zare suplimentară. Cele mai mari 
suprafețe au fost fertilizate, în ulti
ma perioadă, de unitățile agricole 
din cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste Drăgănești Olt — 1 100 ha, Gă- 
neasa — 1 900 ha, Radomirești — 
1 200 ha, Vișina — 1 000 ha etc. Pînă 
acum, in cooperativele agricole au 
fost fertilizate aproape 19 000 ha cu 
griu.

— Ceea ce, după situația operativă 
din 1 februarie a Ministerului Agri
culturii, reprezintă doar 23 la sută. 
De ce atît de puțin ?

— In primul rind, îngrășămintele 
nu se livrează ritmic, iar apoi și cele 
care există nu se transportă din gări 
sau din magazii Ia cimp. Să vă dau 
un exemplu. La cooperativa agricolă 
Movileni, peste 12 tone de îngrășă
minte azotoase stau depozitate sub... 
cerul liber. îngrășămintele au fost 
livrate în saci, dar, datorită manipu
lării necorespunzătoare, 
rupt și îngrășămintele se 
rează.

— Deși nimănui

sacii s-au 
deterio-

și eu sînt obligat să vă relatez ase
menea situații. Mi-au fost comunica
te de Regionala C.F.R. Craiova.

— Te ascultăm. Nistor Țuicu.
— Pe raza regionalei — în jude

țele Gorj și Teleorman — există 
prin gări cantități apreciabile de în
grășăminte chimice. Mi s-a dat ca 
exemplu stația C.F.R. Bălăci, jude
țul Teleorman, unde, încă din luna 
octombrie 1973, a apărut un „mun
te" — format din îngrășăminte chi
mice și carbonat de calciu — care... 
cîntărește In total circa 700 tone. 
Destinatari : cooperativele agricole 
din satele Bălăci, Merișani, Zim- 
breasca, Dobrotești și Ciolănești. Din 
biroul șefului diviziei comerciale a 
Direcției regionale C.F.R. Craiova 
am vorbit, prin firul C.F.R.-ului, cu 
șeful stației Bălăci, Constantin Gu- 
giu. „Membrii cooperativei agricole 
din Bălăci — ne spune el — au în
cercat să transporte îngrășămintele, 
dar fiind înghețate n-au putut și 
au abandonat lucrările pînă ce se 
vor dezgheța".

De altfel, în Dolj, de unde ni se 
relatează că în alte județe îngrășă
mintele nu sînt bine gospodărite, 
s-au fertilizat pînă la 1 februarie, în 
cooperativele agricole, numai 39 la 
sută din suprafețele cu griu pe care 
se prevăzuse efectuarea acestei lu
crări. Dar să vedem ce se întîmplă 
cu „reclamația" despre Teleorman. 
Chiar așa stau lucrurile, Alexandru 
Brad ?

— Nu chiar așa. în gară la Balacl 
nu sînt îngrășăminte chimice, ci 
amendamente calcaroase. în Teleor
man s-a desfășurat, în această iarnă, 
o largă acțiune pentru fertilizarea 
terenurilor. Rezultatele sînt bune, 
în cooperativele agricole din județ 
s-au administrat 6 052 tone îngrășă
minte chimice socotite ..în substanță 
activă, din care 5 253 tone la griu, 
ceea ce reprezintă 74 la sută.

— Da, e un procent foarte bun. 
Dar nu trebuie dat cu piciorul _nici 
amendamentelor calcaroase. 
ele, pe solurile acide, 
face fertilizarea cu 
chimice și naturale...

Fie că este vorba de 
chimice ori de amendamente, ele 
trebuie să ajungă cît mai repede pe 
terenurile agricole pentru a le spori 
fertilitatea. Ceea ce presupune, mai 
ales în unitățile rămase în urmă la 
această lucrare, să se întreprindă 
acțiuni hotărîte pentru transportul 
și administrarea 
Și acest lucru I 
fără întîrziere.

din industria ușoară

nu-i face plăcere,

SWUM

Fără 
degeaba se 
îngrășăminte

îngrășăminte

i acestora cu grijă, 
trebuie făcut acum,

Anul acesta, ca și în cei prece- 
denți, de altfel, industria ușoară va 
înscrie pe harta țării noi unități de 
producție, iar multe dintre cele e- 
xistente vor cunoaște dezvoltări 
importante : în total, în 1974 vor fi 
atacate lucrările la peste 170 de 
obiective. După cum este firesc, 
paralel cu construcția a noi capaci
tăți de producție se ridică și clădi
rile cu caracter social, necesare 
creării condițiilor de muncă și de 
viață pentru salariați.

Fonduri considerabile sînt aloca
te, în primul rind, construirii de 
cămine pentru nefamiliști. După 
cum se știe, în întreprinderile aces
tei ramuri industriale lucrează un 
mare număr de tineri, unii veniți 
din alte localități și pentru care 
găsirea unei gazde este, deseori, o 
problemă dificil de rezolvat. De a- 
ceea, în acest an vor continua lu
crările la căminele începute in 1973, 
paralel cu ridicarea celor noi. în 
total, în 1974 se vor găsi, în diferi
te faze de execuție, 75 de cămine 
pentru nefamiliști, cu o capacitate 
de peste 15 500 de locuri. Unele 
dintre acestea sînt destinate să-i 
găzduiască pe proaspeții angajați 
ai unor fabrici noi (fabricile de por
țelan din Alba Iulia și Curtea de 
Argeș, Fabrica de sticlă din Doro- 
hoi, Țesătoria de mătase din De
va, „Dunăreana“-Giurgiu, filatura 
din Zalău). Multe cămine au 
fost amplasate pe lingă marile în
treprinderi ale industriei ușoare 
(întreprinderea textilă-Arad, cea 
din Pitești, „Tricodava“-București, 
„Someșul“-Cluj, Fabrica de con
fecții Craiova și altele), care au un 
mare număr de tineri angajați. A- 
nul acesta vor fi predate 39 de 
cămine, cu o capacitate de peste 
9 000 de locuri, urmînd ca celelalte 
să fie terminate în 1975.

în final, toate centralele indus
triei ușoare vor dispune de cămin? 
pentru tineret, îndeosebi acele uni
tăți care folosesc forța de muncă 
din alte localități. Aceste importan
te investiții vor avea, desigur, o 
influență pozitivă asupra rezultate
lor în producție, existența unor 
condiții bune de locuit îi vor de
termina pe mulți tineri și tinere 
aflați la începutul drumului lor in

muncă să se stabilească în între
prinderile respective.

Tot în scopul îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și de viață ale 
salariaților, s-au prevăzut anumite 
sume pentru construirea de cantine 
noi și sporirea capacității unora 
dintre cele existente. Astfel, la 
„Dunăreana“-Giurgiu va fi dată în 
folosință, către sfîrșitul acestui an, 
o cantină cu o mie de locuri ; sti
clarii de la „Vitrometan“-Mediaș, 
începînd din aprilie a.c., vor putea 
lua masa într-o nouă cantină-res- 
taurant, cu 140 de locuri pe schimb 
etc.

Un capitol special, cu o pondere 
deosebită în programul investițiilor 
cu caracter social ale ministerului, 
cît și ale centralelor, este cel al 
grădinițelor și creșelor. Pe lingă 
numărul important de locuri — 
peste 40 000 — ce se vor construi 
din fondurile statului și ale sindi
catelor, Ministerul Industriei U- 
șoare și centralele din subordinea 
sa au decis să aloce fondurile ne
cesare creării a peste 2 300 de 
locuri în creșe și grădinițe pentru 
copiii salariatelor-mame : o creșă 
cu 100 de locuri și o grădiniță cu 
240 de locuri la Fabrica de ață- 
Odorhei, județul Harghita, cite 
o creșă cu 100 de locuri și o grădi
niță cu 180 de locuri la întreprin
derea de in și cînepă din Negrești, 
județul Satu-Mare, și la întreprin
derea de confecții din Arad, o cre
șă cu 100 de locuri la întreprinde
rea de tricotaje din Miercurea 
Ciuc, o creșă cu 250 de locuri la 
F.T.I.C. Drăgășani. Construcții a- 
semănătoare s-au mai prevăzut, din 
fonduri necentralizate, la Filatura 
de lină pieptănată-București, 
„Mondiala" Satu-Mare, întreprinde
rea pentru producția materialelor 
sportive-Reghin etc.

Iată, așadar, în limbajul sec, dar 
uneori deosebit de elocvent, al ci
frelor, tabloul eforturilor materiale 
ce se fac pentru ca salariații aces
tei importante ramuri producătoare 
de bunuri de consum, dintre care 
85 la sută sint femei, să se bucure 
de condiții de muncă și de viață 
mereu mai bune.

Rodlca ȘERBAN

Ion HERȚEG

CURIER JURIDIC
în legătură cu for

mele răspunderii ce 
intervine in cazurile 
de nerespectare a le
galității, a ordinii de 
drept, despre care 
ne-au solicitat lămu
riri numeroși cititori, 
face astăzi cîteva pre
cizări tovarășul Ilie A. 
Iile, procuror-șef de 
direcție în Procuratu
ra Generală.

Din capul locului 
menționez că formele 
răspunderii diferă in 
funcție de normele le
gale încălcate, de gra
dul de pericol social 
al abaterii sau faptei 
comise, de persoana 
făptuitorului etc. De 
pildă, răspunderea ad
ministrativă operează 
ca o consecință a ne- 
respectării dispoziții
lor legale ce prevăd în 
mod expres sancționa
rea anumitor fapte să- 
vîrșite cu vinovăție, 
cu un pericol social 
mai redus decit infrac
țiunea, care, după cum 
se știe, atrage după 
sine răspunderea pe
nală. Comparînd tră
săturile esențiale ale 
infracțiunii cu cele ale 
abaterii administrati
ve constatăm că ele 
sint aceleași : perico
lul social al faptei, re
glementarea expresă 
a acesteia în lege, vi
novăția autorului. De
limitarea și sancționa
rea lor diferențiată se 
fac însă in raport de 
gradul mai mare sau 
mai mic de pericol so
cial. Legat de aceasta, 
precizăm că o faptă i- 
licită nu poate fi cali
ficată în același timp 
și infracțiune și con
travenție.

Cadrul general al 
răspunderii adminis
trative a fost instituit 
prin Legea nr. 32/1968 
pentru stabilirea și 
sancționarea contra
vențiilor. Deși abate
rea administrativă are 
o sferă mai largă, în- 
globînd pe lingă con
travenție și alte cate
gorii de abateri, cînd 
vorbim de răspunde
rea administrativă ne 
referim în principal la 
răspunderea contra
vențională. In afara 
Legii nr. 32/1968, dife
rite acte normative 
reglementează faptele 
care constituie contra
venții in sectoarele 
igienei și protecției 
muncii, pazei contra 
incendiilor, disciplinei 
financiare, muncii și 
ocrotirilor sociale, in
vențiilor, Inovațiilor și 
raționalizărilor, regi
mului vamal, regimu
lui actelor de stare ci
vilă, îmbunătățirilor 
funciare, apărării, con
servării și folosirii te
renurilor agricole, cir
culației pe drumurile 
publice etc. Amintim,

totodată. și Decretul 
nr. 329/1960, referitor 
la unele contravenții 
la regulile de călătorie 
pe C.F.R., precum și 
Decretul nr. 153/1970 
privitor la stabilirea 
și sancționarea unor 
contravenții privind 
regulile de conviețuire 
socială, ordinea și li
niștea publică, care, in 
condițiile expres pre
văzute, au inclus prin
tre sancțiuni și închi
soarea contravențio
nală.

Sancțiunile adminis
trative prevăzute de 
lege se aplică, de o- 
bicei, doar persoanelor 
fizice. Totuși, prin de
rogare, ele pot fi apli
cate și persoanelor ju
ridice. Precizăm că, 
în astfel de situații, a- 
menzile aplicate aces-

RĂSPUNS 
LA ÎNTREBĂRILE 

CITITORILOR

tora din urmă vor fi 
imputate persoanelor 
fizice vinovate 
cadrul lor.

în ce privește 
punderea disciplinară, 
menționăm că aceasta 
intervine, așa cum 
prevede art. 100 din 
Codul muncii, în cazul 
încălcării cu vinovăție 
de către cel încadrat 
în muncă — indiferent 
de funcția sau postul 
pe care-1 ocupă — a 
obligațiilor Sale, in
clusiv a normelor de 
comportare. Abaterea 
disciplinară se sanc
ționează, după caz, cu 
mustrare, avertisment, 
retragerea uneia sau 
mai multor gradații 
sau trepte de salari
zare pe timp limitat, 
reducerea salariului și 
indemnizației pe timp 
limitat, retrogradarea 
in funcție sau catego
rie pe o anumită pe
rioadă, desfacerea dis
ciplinară a contractu
lui de muncă. Sanc
țiunea disciplinară se 
stabilește și se aplică 
de organul de condu
cere colectivă sau, 
după caz, de condu
cătorul unității ori 
compartimentului de 
muncă, în condițiile 
legii. Spre deosebire 
de răspunderea admi
nistrativă, care este 
exclusă de răspun
derea penală, răspun
derea disciplinară pen
tru aceeași faptă poa
te subzista împreună 
cu oricare 
două forme de răs
pundere. De pildă, 
condamnarea pentru o 
infracțiune poate a- 
trage și desfacerea 
disciplinară a contrac-

din

răs-

din cele

tului de muncă. După 
cum, o sancțiune ad
ministrativă poate fi 
aplicată in paralel cu 
o sancțiune discipli
nară.

Răspunderea mate
rială este reglemen
tată ..........................
art.
muncii, care 
că persoanele 
drate in muncă 
pund pentru pagubele 
aduse avutului obștesc 
din vina și în legă
tură cu munca lor. A- 
ceastă răspundere este 
instituită în vederea 
apărării valorilor ma
teriale șl spirituale 
ale societății noastre. 
Obligarea la plata 
contravalorii bunuri
lor sau la restituirea 
sumelor încasate fără 
drept se face prin de
cizia de imputare ori 
angajamentul de plată 
scris, care constituie 
titlu executoriu. Alte 
dispoziții referitoare 
la răspunderea mate
rială și modul ei de 
realizare sînt cuprin
se in Legea nr. 22/1969 
privind angajarea ges
tionarilor, Legea nr. 
2/1970 privind asigu
rarea și controlul ca
lității produselor, Le
gea nr. 71/1969 pri
vind contractele eco
nomice etc.

In vederea întăririi 
respectului față 
dispozițiile legale ce 
stabilesc măsuri 
apărare a proprietății 
socialiste și a oricăror 
altor bunuri patrimo
niale și nepatrimonia
le ale tuturor persoa
nelor fizice sau juri
dice, art. 998—1 Q03 
din Codul civil actual 
reglementează răspun
derea civilă pentru 
orice prejudiciu patri
monial pricinuit altuia 
in mod culpabil. Ca 
și răspunderea mate
rială, răspunderea ci
vilă implică îndepli
nirea următoarelor 
condiții : fapta săvir- 
șită să fie ilicită ; in
tre fapta ilicită și pre
judiciu să existe un 
raport de cauzalitate ; 
fapta să fi fost săvir- 
șită in mod culpabil 
de către persoana In 
cauză.

In încheiere, subli
niem că textele men
ționate din Codul 
muncii și Codul civil, 
referitoare la răspun
derea materială șl 
răspunderea civilă, nu 
determină 
me fapte 
așa cum 
in cadrul 
penale și 
tive, ci fixează 
regula generală 
orice faptă a omului 
care cauzează altuia o 
pagubă obligă pe ace
la din a cărui culpă 
s-a produs să o re
pare.

de
102

dispozițiile 
din Codul 

prevede 
înca- 
răs-

de

de

care anu- 
sînt ilicite, 
se intîmplă 
răspunderii 
administra- 

doar 
că
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La cooperativa agricolă din Racovița se lucrează zilnic cu 8 atelaje, 
de dimineața pinâ «eara, la transportul îngrășămintelor naturale 

Foto : M. Cioe

Cînd un cetățean oare
care se prezintă In fața 
semenilor săi în stare de 
ebrietate, gestul e regreta
bil pentru că dezvăluie o 
carență de caracter, lipsa 
autocontrolului necesar In 
orice împrejurare. Dar 
dacă omul în cauză este, 
să zicem, pilot de avion 
sau șofer de autobuz, ges
tul său capătă circumstan
țe agravante pentru că — 
prin însuși specificul pro
fesiunii — el răspunde nu 
numai de propria sa viață, 
ci și de viețile altora. 
Dacă un individ se com
portă indecent, atitudinea 
lui este reprobabilă pentru 
că decența este o normă 
obligatorie de comportare 
într-o societate civilizată. 
Dar dacă acest individ 
este profesor, pedagog, o 
asemenea atitudine devine 
absolut intolerabilă pentru 
că ea poate avea consecin
țe nefaste asupra tinerilor 
a căror educație i-a fost 
încredințată, de a căror 
formare ca oameni integri 
răspunde direct... Tot așa, 
dacă un om iși cheltuiește 
energia nechibzuit, încalcă 
regulile elementare . de 
păstrare a sănătății, atitu
dinea lui stirnește compa
siunea celor din jur ; dar 
dacă un asemenea om este 
medic, opinia publică îl va 
condamna cu severitate 
pentru că el nu numai că-și 
primejduiește propria viață, 
dar poate aduce prejudicii 
încrederii oamenilor în ca
pacitatea medicinii de a 
apăra și reface sănătatea, 
de a reda vieții pe cei 
atinși de boală...

S-ar putea da, desigur, 
și alte exemple similare. 
Fiecare profesiune iși are 
parametrii ei de exigențe 
nu numai strict profesio
nale. ci și morale, de la 
care cei ce și-au ales res
pectiva profesiune nu pot 
să sc abată, n-au dreptul 
să o facă. Iar atunci cînd 
totuși se abat, ei încalcă 
legi scrise sau nescrise ale 
societății noastre, abdică de 
Ia obligațiile pe care și

le-au asumat odată cu op
țiunea pentru cutare sau 
cutare profesiune.

Există însă o ipostază 
cind nici Un rabat de la a- 
ceste exigențe nu este po
sibil, un post care pretin
de celui ce-1 ocupă să în
trunească în gradul cel mai 
înalt calitățile umane, ci
vice și morale pe care so
cietatea le cere fiecărui 
membru al ei. Director de
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Mobilă de Iași — 
în cantități sporite,

de bună calitate
Colectivul întreprinderii de 

prelucrare a lemnului din Iași 
a încheiat prima lună a anului 
în curs cu rezultate deosebite 
în producție, depășindu-și sar
cinile de plan atît la producția- 
marfă, cît și la productivitatea 
muncii.

— Preocupare^ noastră este 
să continuăm acest ritm ridicat 
de lucru — ne spune tovarășul 
inginer Petru Necula, directo
rul unității — pentru a onora, 
la timp și in bune condiții, toa
te comenzile și contractele în
cheiate cu beneficiarii interni 
și externi. Am început, între 
altele, să reproiectăm sortimen
tele de mobilă stil, să introdu
cem în producția de serie mi- 
niseturile S-10 și am 
un sortiment nou de 
denumite „Eveline", 
la export.

Interlocutorul ne precizează 
că, paralel cu producția de se

ne-au fost sugerate de u- 
nele situații intilnite în 
viața de toate zilele. Una 
dintre ele este și cea care 
s-a creat în cooperativa a- 
gricolă de producție din 
comuna Toporu, județul 
Teleorman. în urmă cu 
mai bine de doi ani, 
cooperatorii de aici l-au 
ales îA funcția de președin
te pe Sabin Popescu. Iată 
însă că, la adunarea gene-

realizat 
scaune 

solicitate

rie, Ia I.P.L. Iași se realizează 
și prototipuri noi de mobilă cu 
care să fie prospectată. în con
tinuare, piața internă și exter
nă, De exemplu, 11 noi tipuri 
de camere de zi și de tineret, 
camere de lucru, sufragerii etc. 
urmează să fie trimise în acest 
an la șapte tîrguri și expoziții 
internaționale de mobilă.

Concomitent cu aceste acti
vități, la I.P.L. Iași se acordă 
o atenție deosebită dezvoltării 
capacităților de producție. S-au 
început lucrările de investiții 
pentru dublarea capacităților 
mobilei stil și de artă. Se des
fășoară în ritm susținut și lu
crările la fabrica de PAL. care 
urmează ca din luna iunie să 
valorifice deșeurile ce se înre
gistrează în procesul de pro
ducție al mobilei.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

I
I

ț

*

*
J >1

nizatorice pripite, toate a- 
ducind, pînă la urmă, dau
ne cooperativei.

In adunarea amintită s-au 
dat multe exemple concre
te. Amintim cîteva dintre 
ele : oameni angajați fără 
avizul colectivului de con
ducere, care nu și-au făcut 
datoria (de pildă, un elec
trician, angajat tot de pre
ședinte, fără să întrebe pe 
nimeni, era văzut mai mult

De privirile obștii 
nu te poți ascunde
De ce cooperatorii din Toporu —Teleorman 
nu l-au mai reales pe fostul președinte

Întreprindere, președinte de 
cooperativă, șef de șantier 
sau primar etc., omul în
vestit cu o funcție este 
chemat să îngemăneze și 
să dezvolte calitățile uma
ne ale celor pe care îi are 
în subordine, să-i ajute să 
se dezbare de scăderile pe 
care le vădesc, este obligat 
să-și exercite influența po
zitivă nu numai prin în
drumările și sfaturile pe 
care le dă, ci și prin exem
plul personal. Atunci cind 
cel ce ocupă o astfel 
de funcție se dovedește a 
nu avea aceste calități, de
vine incompatibil cu ea, 
iar organismul social care 
i-a acordat încrederea îl va 
înlocui ca necorespunză
tor.

Reflecțiile de mai sus

rală care s-a ținut acum 
cîteva săptămîni, comitetul 
comunal de partid a propus 
schimbarea lui S. P. din 
această funcție, iar coope
ratorii au votat in unani
mitate pentru această pro
punere. Ce a justificat un 
vot atît de categoric ? 
După o scurtă perioadă de 
început, cind și-a îndeplinit 
bine îndatoririle, S. P. s-a 
lăsat antrenat tot mai mult 
pe panta unor carențe 
etice pe care nu le mani
festase pînă atunci : măsuri 
și hotărîri arbitrare, neso
cotirea muncii colective, a 
criticilor justificate ale ce
lor din jur. De aici — ur
mări firești — „cite un 
pahar" împreună cu cei 
cițiva care-i cîntau în stru
nă, neglijarea îndatoririlor 
profesionale, măsuri orga-

pe Ia cazanul de țuică) ; 
cheltuieli neeconomicoase 
etc. Consultarea eu tova
rășii de muncă este nece
sară la orice loc de mun
că, fie el cît de mărunt ; 
pentru un conducător insă, 
ea trebuie să devină o tră
sătură definitorie a stilu
lui său de muncă, genera
tă atît de exigentele teh
nice ale muncii, cit și de 
cele morale.

în acea adunare, despre 
care continuă să se vor
bească și azi în comuna 
Toporu — semn că și-a îm
plinit funcția educativă — 
oamenii și-au amintit că în 
primăvara anului trecut 
președintele lor a lăsat ca 
de strînsul cocenilor de pe 
700 de hectare să se ocu
pe secretarul comitetului 
comunal de partid, pri

marul, împuternicitul bi
roului județean de partid, 
in vreme ce el, S. P., „era 
ocupat" la bufet și pe la 
anumiți cetățeni din comu
nă. „Asupra unui conducă
tor sînt ațintite toate privi
rile, a spus unul dintre vor
bitori ; ce exemplu ne dă
dea președintele ? Unul ne
gativ, desigur, unul care 
nu numai că îi mina pres
tigiul și autoritatea, dar 
Îndemna la apucături si
milare și pe alții, mai slabi 
de virtute". S-a amintit, 
de asemenea faptul că, în 
loc să acorde, cum ar fi 
fost firesc, prioritate ne
voilor de transport ale co
operativei, S. P. aproba 
tot felul de transporturi în 
interesul personal al unor 
cetățeni din comună și 
chiar din alte comune. „A 
pune interesele personale 
înaintea celor obștești, s-a 
spus în adunare, este, pen
tru oricine, o abatere gra
vă de la normele moralei 
noastre comuniste ; pentru 
un conducător însă, este o 
abatere de două ori mai 
gravă pentru că prezintă 
pericolul «înmulțirii». Tot
deauna se vor găsi oameni 
care se vor grăbi să-l imi
te pe cel pus să conducă, 
făcîndu-și totodată scut din 
comportarea lui : «Dacă așa 
procedează șeful, de ce să 
fiu eu mai cu moț decit 
el ?»“.

Nu ne-am propus aici 
să facem un rechizito
riu al fostului președin
te al C.A.P.-ului din Țo- 
poru. Faptele Iui ne-atr 
interesat numai în măsura 
în care definesc, prin con
trast, principalele exigen
țe pe care societatea noas
tră le ridică față de cei 
chemați să îndeplinească 
funcții de conducere în 
cadrul ei. Nerespectarea 
acestor exigențe umane, ci
vice și morale aduce daune 
colectivului în fruntea că
ruia se află respectivul 
conducător și atunci ob
ștea îl înlătură pentru a-și 
putea continua nestinghe
rită mersul înainte.

Silviu PODINA
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1973
(Urmare din pag. I) 

de partid le revine sarcina de a acționa cu fermi
tate pentru recuperarea rămînerilor în urmă, de 
a elabora și aplica operativ măsurile necesare 
pentru realizarea ritmică a planului la toate sor
timentele, pentru promovarea mai accelerată a 
progresului tehnic, înnoirea și ridicarea calității 
produselor, creșterea mai susținută a productivi
tății muncii, pentru Reducerea cheltuielilor de 
producție și mai ales a celor materiale, pentru 
perfecționarea continuă a organizării producției și 
a muncii, pentru înfăptuirea exemplară a obiecti
velor trasate de partid.

II. AGRICULTURA Șl SILVICULTURA

în anul 1973 au continuat dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii.

Agricultura a fost dotată cu circa 7 500 trac
toare, 2 600 combine autopropulsate, 870 cultiva
toare mecanice și alte mașini și utilaje agricole. 
S-au livrat unităților agricole 854 mii tone îngră
șăminte chimice — substanță activă, cu 97 mii 
tone mai mult deCît în 1972.

în cursul anului a fost amenajată pentru irigat 
o suprafață de 111 mii hectare, ajungîndu-se la 
sfîrșitul anului la 1 254 mii hectare. Au fost puse 
in funcțiune noi sere legumicole, suprafața ocupa-

— mii tone —

Realizări
1973

Diferențe (±) față de realizări 
medii anuale 1966—1970

Cereale boabe 13 839 + 912
din care :

— grîu-secară 5 531 4- 782
— porumb 7 223 — 16

Floarea-soarelui 758 4- 30
Sfeclă de zahăr 4 365 4- 852
Cartofi 2 656 _  221
Legume de cîmp 2 631 4- 578
Fructe 970 — 352
Struguri 1 571 4- 575

Recoltele de fructe, cartofi și porumb au fost 
afectate de condițiile climatice nefavorabile.

Producțiile medii Ia hectar obținute în anul 
1973 au fost, în general, superioare mediei anuale 
realizate în perioada 1966—1970 ; pe ansamblul 
agriculturii s-au obținut producții medii la hectar 
de 2 308 kg grîu-secară, 2 437 kg porumb boabe, 
1 475 kg floarea-soarelui, 18 571 kg sfeclă de 
zahăr.

Unele județe au obținut producții medii la hec
tar mai mari decît în anul 1972, realizînd la grîu- 
secară : Ialomița 3 747 kg, Brăila 3 613 kg, Con
stanța 3 416 kg, Tulcea 2 788 kg, Timiș 2 712 kg, 
Arad 2 561 kg ; la porumb : Brăila 4 689 kg, Con-

— mii capete —

Efectivul 
existent la 
31.XII.1973

Creșteri (+) sau scăderi (—) 
față de efectivul de la 3.1.1973

Bovine — total 5 895 4- 128
din care :

— vaci și juninci 2 941 4- 103
Porcine — total 8 985 4- 200
Ovine — total 14 324 — 131
Păsări — total 66 565 4- 2 069

Sarcinile de plan privind creșterea efectivelor 
de animale în anul 1973 nu au fost integral rea
lizate, datorită, în principal, menținerii la un ni
vel încă necorespunzător a indicilor de natalitate 
și mortalitate, precum și a deficiențelor în furaja
rea și îngrijirea animalelor.

Producția animalieră obținută în anul 1973 la 
principalele produse a depășit realizările din anul 
precedent; pe această bază au sporit cantitățile 
de carne, lapte, lină șl ouă intrate în fondul de 
stat, ceea ce a contribuit la o mai bună aprovi
zionare a populației, la satisfacerea necesităților 
industriei cu materii prime.

Rezultatele obținute în agricultură în anul 1973 
nu sînt la nivelul potențialului întreprinderilor 
agricole de stat și cooperativelor agricole de pro
ducție, ca urmare a unor neajunsuri care s-au 
manifestat în activitatea acestor unități. Este ne
cesar ca Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare șl Apelor, Uniunea Națională a Coope-

Realizări
1973

Realizări 1973 în % față de :
Plan
1973

Realizări
1972

Transporturile de mărfuri
— miliarde tone-km 107,4 99,8 107,0

Transporturile de călători
— miliarde călători-km 34,6 100,6 108,8

Transporturile pe calea ferată au fost dotate 
cu : 190 locomotive electrice și Diesel de diferite 
tipuri, 7 746 vagoane de marfă (în 'echivalent 2 
osii), 325 vagoane pentru trenurile de călători. 
S-au efectuat lucrări de echipare a liniilor de cale 
cu blocuri automate și de centralizări electrodina- 
mice în stații. Au fost electrificate liniile Tîrgu- 
Tiu — Petroșani, Simeria — Mintia, Adjud — 
jhimeș și Strehaia — însurăței. Din volumul to- 
;al al transporturilor de mărfuri și călători, 90,1% 
s-a efectuat cu tracțiune Diesel și electrică. S-a 
îxtins mecanizarea lucrărilor de încărcare-des- 
cărcare a vagoanelor.

Transporturile auto au fost înzestrate cu noi 
iipuri de autovehicule de mărfuri și autobuze ; 
transporturile auto de deservire generală au fost 
iotate cu 6 394 autovehicule de marfă și 1841 
autobuze. S-au modernizat 320 km drumuri cu 
trafic intens ; pe mai mult de 1 500 km drumuri 
:u trafic mai redus s-au aplicat îmbrăcăminți 
asfaltice ușoare.

în transporturile maritime a sporit capacitatea 
flotei cu 40 300 tdw, prin dotarea cu 8 nave pen
tru mărfuri generale ; a fost dezvoltată capaci
tatea de trafic a portului Constanța și continuă 
lucrările pentru crearea de noi fronturi de acos
tare a navelor. 

tă cu sere fiind la sfîrșitul anului de circa 1 200 
hectare. S-au plantat 5 053 hectare cu viță de vie 
și 4 370 hectare cu pomi fructiferi.

întreprinderile agricole de stat au dat în folo
sință complexe de tip industrial de creștere și 
îngrășare a animalelor. Cooperativele agricole de 
producție au dat în exploatare un număr însem
nat de adăposturi pentru animale, maternități șl 
îngrășătorii pentru porcine.

Datorită efortului depus de oamenii muncii din 
agricultură — deși condițiile din toamna anului 
1972 și primăvara anului 1973 au fost mai puțin 
prielnice — producția obținută asigură satisfa
cerea în condiții corespunzătoare a cerințelor 
aprovizionării populației, precum și a altor nevoi 
ale economiei naționale.

Producția globală agricolă realizată în anul 1973 
a fost de circa 90 miliarde lei, fiind la nivelul 
anului precedent șl Cu peste 25% mai mare decît 
media anuală a perioadei 1966—1970 ; prevederile 
planului nu au fost însă integral realizate.

în sectorul producției vegetale s-au obținut 
producții mai mari decît în anul 1972 la legume 
de cîmp cu circa 200 mii tone și la struguri cu 
peste 500 mii tone. Producția de cereale a fost de 
13,6 milioane tone, cu peste 900 mii tone mai 
mare decît media anuală din perioada 1966—1970.

La principalele culturi, producția totală obți
nută se prezintă astfel: 

stanța 4 576 kg, Ialomița 4 248 kg, Dolj 3 002 kg ; 
la floarea-soarelui : Constanța 2 044 kg, Ialomița 
1 943 kg, Brăila 1 805 kg.

Rezultate mai bune au fost obținute în zooteh
nie ca urmare a măsurilor adoptate de Comitetul 
Central al P.C.R. și Consiliul de Miniștri pentru 
cointeresarea producătorilor prin sporirea prețu
rilor de achiziție și contractare, creșterea venitu
lui minim garantat al țăranilor cooperatori, pre
cum și în legătură cu dezvoltarea bazei furajere ; 
a sporit producția animalieră și au crescut efec
tivele de animale.

Efectivele de animale existente la 31.XII.1973 
le prezintă astfel: 

rativelor Agricole de Producție și organele agri
cole județene să acționeze hotărît pentru folosirea 
mai eficientă a pămîntului, însămînțarea integra
lă a terenurilor arabile, utilizarea mai deplină a 
bazei materiale, aplicarea măsurilor agrotehnice, 
asigurarea bazei furajere, îmbunătățirea selecției 
și reproducției animalelor și asistenței sanitar- 
veterinare.

în silvicultură, planul producției unităților 
silvice a fost îndeplinit în proporție de 103,9%, 
obținîndu-se peste prevederi o producție de 44,3 
milioane lei. S-a continuat acțiunea de împădu
rire a fondului forestier, realizîndu-Se o suprafa
ță de 85,1 mii hectare.

III. TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

îndeplinirea planului de transport de mărfuri 
și călători se prezintă astfel :

Transporturile fluviale au fost înzestrate cu 5 
remorchere și 29 șlepuri ; s-a dat în exploatare 
portul industrial Tulcea și au continuat lucrările 
de amenajări în alte porturi.

Prin porturile țării, în anul 1973, s-au derulat 
20,4 milioane tone mărfuri, din care prin por
tul Constanța s-a realizat un trafic de 10,6 mili
oane tone-marfă, cu 19,2% mai mult decît în 
anul 1972.

A crescut și s-a modernizat capacitatea de 
transport a flotei aeriene.

Poșta și telecomunicațiile și-au dezvoltat și 
perfecționat în continuare baza tehnico-materială. 
A fost extinsă telefonia automată urbană și 
interurbană ; au fost date în funcțiune stații de 
radiodifuziune la Timișoara și Satu-Mare și sta
ția de televiziune Sibiu.

Planul activității de poștă și telecomunicații în 
anul 1973 a fost depășit cu 2,6%.

IV. INVESTIȚII-CONSTRUCȚII

Volumul investițiilor din fondurile centralizate 
ale statului, realizat în anul 1973, însumează 91,2 
miliarde lei, planul fiind îndeplinit în proporție 
de 97,3% ; față de anul 1972, investițiile au fost 

mai mari cu 9,1%. în primii trei ani ai cincina
lului au fost investite din fondurile centralizate 
ale statului 251 miliarde lei.

în structura investițiilor au intervenit modifi
cări, concretizate în creșterea ponderii utilajelor

TOTAL 91 244 109,1 133,4
din care :

Industrie 54 530 113,9 147,5
Agricultură 10 126 99,4 114,9
Transporturi și telecomunicații 9 827 104,2 117,9
înVățămînt, știință, cultură, ocrotirea sănătății 2 930 115,6 113,2

în repartizarea teritorială a investițiilor s-a 
avut în vedere alocarea unui volum sporit de 
fonduri în Județele mai puțin dezvoltate indus
trial.

Valoarea fondurilor fixe puse in funcțiune din 
fondurile centralizate ale statului, în anul 1973, 
a însumat 73,7 miliarde lei, fiind date integral 
în exploatare 404 noi capacități de producție in
dustriale și agrozootehnice și 115 cu o parte din 
capacitatea prevăzută.

Printre cele mai importante capacități de pro
ducție industriale date în exploatare în cursul 
anului 1973 sînt : în industria energiei electrice 
și termice — primul grup de 210 MW la Centrala 
termoelectrică Brăila ; 210 MW la Centrala elec
trică de termoficare Brazi ; 170 MW la Hidrocen
trala Lotru ; 120 tone abur/oră la Centrala elec
trică de termoficare Pitești-Sud ; în industria 
metalurgică — întreprinderea de oțeluri aliate 
Tîrgoviște ; uzina cocsochimică de la Combina
tul siderurgic Galați, noi capacități de producție 
la : Combinatul siderurgic Hunedoara, întreprin
derea de aluminiu Slatina, întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Baia Mare, întreprin
derea de sîrmă și produse din sîrmă Buzău, în
treprinderea de țevi Roman, întreprinderea de 
țevi „Republica" București ; în industria con
strucțiilor de mașini — întreprinderea de utilaj 
Buzău, întreprinderea de dispozitive, ștanțe, ma
trițe și scule Focșani, au fost dezvoltate, prin 
darea în funcțiune de noi capacități, o serie de 
întreprinderi, printre care : „Tractorul" și „Rul
mentul" Brașov, „Autobuzul" și întreprinderea de 
mașini grele București, întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rimnjcu-Vilcea, întreprinderea 
„Electromureș" Tîrgu-Mureș, întreprinderea de 
conductori electrici emailați Zalău ; în industria 
chimică — instalațiile de tripolifosfat de sodiu 
și de săruri fosfatice la Combinatul de îngră
șăminte chimice Valea Călugărească, instalația de 
fibre polinitrllacrilice-melană la Combinatul 
de fibre sintetice Săvinești, instalația pentru pro
ducerea plastifianților lavintrepri-nderea chimică 
„Solventul" Timișoara, instalația de fire polieste- 
rice la Combinatul de fibre sintetice Iași, insta
lația de formaldehidă la combinatul chimic „Vic
toria" ; în industria materialelor de construcții — 
întreprinderea de produse din ceramică fină pen
tru construcții Cluj, Fabrica de produse din beton 
celular autoclavizat Călărași, întreprinderea de 
prefabricate din beton celular autoclavizat Con
stanța, trei linii noi de ciment a 320 mii tone/an 
la Combinatul pentru lianți Cîmpulung, două linii 
de plăci din azbociment la Combinatul pentru 
lianți și azbociment Aleșd, precum și una Ia Com
binatul pentru lianți și azbociment Medgi
dia ; în industria lemnului — Fabrica de mobilă 
Toplița, Fabrica de casete pentru televizoare 
Pipera, Fabrica de plăci aglomerate din lemn la 
Combinatul pentru prelucrarea lemnului Comă- 
nești ; în industria ușoară — întreprinderea 
de tricotaje și perdele Pașcani, întreprin
derea „Textila" Slatina, întreprinderea „Fi
latura de bumbac Cîmpulung Moldovenesc", 
filatura de bumbac la întreprinderea „Tex
tila Teleorman" Roșiori de Vede, Fabrica de 
sticlărie de menaj Dorohoi.

Durata de execuție a investițiilor pe unele 
șantiere s-a prelungit, la sfîrșitul anului rămî- 
nînd nepuse în funcțiune unele capacități de 
producție industriale și agrozootehnice, precum și 
unele obiective cu caracter social-cultural cu 
termene planificate în anul 1973.

Din activitatea desfășurată în anul 1973 în do
meniul investițiilor se desprinde cerința ca mi
nisterele să acționeze mai hotărît pentru asigu
rarea și livrarea la timp a utilajelor tehnologice, 
precum și montarea acestora, organizarea mai 
bună a activității pe șantiere. Deosebit de impor
tantă este concentrarea tuturor forțelor pentru 
punerea neîntîrziată în funcțiune a capacităților 
restante din 1973, precum și a celor cu termene 
scadente în 1974.

V. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
Șl DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA

în anul 1973, activitatea de cercetare Științi
fică și dezvoltare tehnologică a contribuit la în
deplinirea planului de dezvoltare economico-so
cială a țării. Prin constituirea institutelor centrale 
de cercetare în principalele ramuri ale economiei 
naționale, ca unități complexe de coordonare și 
integrare a activităților de cercetare științifică, 
proiectare tehnologică și introducerea progresului 
tehnologic, s-au putut concentra forțele și mij
loacele spre rezolvarea unor teme de importanță 
majoră pentru dezvoltarea țării.

Realizarea prevederilor planului de cercetare 
a permis aplicarea unor importante cercetări în 
diferite ramuri ale economiei naționale.

în domeniul industriei miniere au fost elabo
rate tehnologii noi în vederea valorificării resur
selor minerale cu concentrații reduse și cu con
diții mai grele de exploatare.

în producția de metale feroase, cercetările au 
contribuit la intensificarea proceselor metalur
gice în furnale, obținîndu-se creșterea producției 
de fontă și reducerea consumului specific de 
cocs ; pe baza tehnologiei și rețetelor stabilite se 
vor produce importante cantități de cocs, folosind 
cărbuni indigeni inferiori.

în domeniul construcției de mașini au fost în
cheiate cercetările pentru realizarea de noi ti
puri de mașini, utilaje, instalații și aparate sau 
îmbunătățirea parametrilor acestora, îndeosebi la 
instalațiile de foraj, motoare Diesel și agregate 
de supraalimentare înaltă pentru aceste tipuri de 
motoare, mașini-unelte cu comandă-program, apa
rate și instalații electronice și de automatizare, 
mașini agricole pentru tractoarele de 120 — 180 

CONSILIUL CENTRAL DE CONTROL MUNCITORESC 
AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE Șl SOCIALE
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montate de la 19,8% în anul 1972, la 23,5% în 
anul 1973 și reducerea ponderii lucrărilor de con- 
strucții-montaj de la 45,6% la 44,8%.

Pe principalele ramuri, volumul investițiilor 
realizate în anul 1973 a fost:

Realizări
1973 

•— mii. lei —

Realizări 1973 în % față de :

Realizări Realizări
1972 1970

CP, arzătoare de mare capacitate pentru caza- 
nele de 500 tone/oră și 100 tone/oră.

în industria cliimică au fost elaborate noi teh
nologii privind obținerea îngrășămintelor com
plexe cu microelemente, a butilatului cicloat și 
molinat, a erbicidelor necesare culturilor de po
rumb, floarea-soarelui și a altor plante, a gli- 
cerinei și epiclorhidrinei necesare fabricării ră
șinilor sintetice și lacurilor, a sărurilor de pota
siu din minereuri indigene pentru industria de 
îngrășăminte, a bioxidului de zirconiu pentru in
dustria de materiale refractare, precum și pen
tru valorificarea deșeurilor din industria chimică, 
în cursul anului 1973 au fost industrializate un 
număr însemnat de tehnologii proprii, printre 
care fabricarea andinei necesare dezvoltării pro
ducției de coloranți și a altor produse chimice.

în domeniul fizicii și al aplicațiilor energiei 
nucleare, cercetările încheiate au permis lărgirea 
sortimentelor de radioizotopi, elaborarea de noi 
tipuri de aparatură nucleară cu utilizări în in
dustrie și cercetare. «

în domeniul construcțiilor și al materialelor de 
construcții au fost elaborate noi tipuri de ele
mente prefabricate din beton armat și precom- 
primaț, elemente metalice din profile cu pereți 
subțiri cu utilizare în construcții, cimenturi de 
marcă superioară cu întărire rapidă și altele.

în industria ușoară au fost elaborate tehnologii 
de fabricare a produselor textile din noi tipuri 
de materii prime, tehnologii de finisare a piei
lor sintetice poromerice și de fabricare a înlo
cuitorilor de piele de calitate superioară pe bază 
de policlorură de vinii.

Pentru dezvoltarea producției agricole și a sil
viculturii au fost obținute noi soiuri de griu, po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și 
au fost continuate cercetările pentru ameliorarea 
raselor de taurine și de îmbunătățire a metode
lor de creștere a porcinelor ; au fost elaborate 
noi tehnologii de producere a semințelor din spe
cii fprestiere valoroase, autohtone.

VI. RELAȚII ECONOMICE EXTERNE

Schimburile economice ale României cu cele
lalte țări s-au extins în continuare ; a sporit 
participarea la diviziunea internațională a mun
cii. în anul 1973 s-au dezvoltat relațiile econo
mice cu țările membre ale C.A.E.R. în cadrul 
„Programului complex", cu toate statele socia
liste ; concomitent, s-a lărgit sfera relațiilor eco
nomice cu țările in curs de dezvoltare și cu ce
lelalte țări ale lumii.

Evoluția comerțului exterior în anul 1973 se 
caracterizează prin accentuarea ritmurilor de 
creștere, volumul total al comerțului exterior 
fiind cu 24,8% mai mare decît în anul 1972.

Volumul exportului în anul 1973 a fost de 18,6 
miliarde lei valută, cu 29,2% mai mare decît în 
anul 1972. Cu toate rezultatele bune obținute, 
planul de export pe anul 1973 nu a fost realizat 
în întregime de unele unități ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini Grele, Minis
terului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii, Ministerului Industriei Ușoare, 
Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor și ale consiliilor populare județene.

Volumul importului a sporit cu 20,4% față de 
1972, corespunzător necesităților îndeplinirii pro
gramului de dezvoltare a economiei naționale.

în anul 1973 s-au încheiat noi acorduri, con
venții și aranjamente pentru dezvoltarea relații
lor economice, s-a lărgit activitatea de cooperare 
economică și tehnică, încheindu-Se 49 acțiuni de 
cooperare și specializare în producție. Totodată, 
au luat ființă întreprinderi mixte de producție 
cu sediul în țară sau în străinătate. în anul 1973 
țara noastră a participat la un număr de 212 tîr- 
guri și alte manifestări expoziționale internațio
nale.

Turismul internațional a continuat să se dez
volte, în anul 1973 numărul turiștilor străini care 
ne-au Vizitat a fost de 3,3 milioane, cu 13,9% 
mai mare decît în anul 1972.

VII. POPULAȚIA Șl NIVELUL DE TRAI

Progresul economic al țării se reflectă nemijlo
cit în ridicarea bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor — țelul suprem al întregii po
litici a partidului.

Dezvoltarea și modernizarea economiei națio
nale, valorificarea mai bună a resurselor mate
riale și umane, sporirea eficienței economice au 
contribuit la obținerea în anul 1973 a unui venit 
național mai mare cu 10,8% față de anul 1972 și 
cu 37,7% față de 1970.

La 1 ianuarie 1974, populația țării a fost de 
20,9 milioane locuitori ; în cursul anului 1973 
s-a înregistrat un spor al populației de 165 mii 
locuitori. Peste 42% din populație locuiește în 
mediul urban.

Populația ocupată în economia națională a 
ajuns la sfîrșitul anului 1973 la circa 10 milioane, 
reprezentînd 48% din populația totală. Ponderea 
populației ocupate în ramurile neagricole a cres
cut de la 50,9% în 1970 la 58% în 1973.

Numărul mediu al salariaților din economia na
țională a ajuns la 5,8 milioane persoane ; în 
cursul anului 1973, numărul locurilor de muncă a 
crescut cu circa 200 mii. Ponderea muncitorilor 
în totalul salariaților din economia națională este 
de 77,9%. în această perioadă, numărul femeilor 
salariate a crescut într-un ritm mai accentuat, 
proporția acestora în totalul salariaților ajungînd 
la 33% in 1973 față de 30% în anul 1970.

în perioada 1971—1973, numărul cadrelor cu 
pregătire superioară a crescut cu 96 mii, al ca
drelor cu pregătire medie de specialitate și pro
fesională cu 444 mii, din care al celor cu pre
gătire medie de specialitate cu 124 mii.

Veniturile bănești ale populației obținute de la 
unitățile socialiste au fost în anul 1973 mai mari 
cu 9,3% față de anul precedent și cu 27,6% față 
de anul 1970. Dintre acestea, veniturile din salarii 
au crescut față de anul 1972 cu 8,1%.

în anul 1973, între 1 august și 1 noiembrie, s-au 
aplicat măsurile de majorare a salariilor tuturor 
categoriilor de salariați. Ca urmare a majorării 
salariilor din prima etapă, salariul mediu din 
anul 1973 a crescut cu 4,3% față de cel realizat în 
anul 1972 și cu 9% față de cel din anul 1970. A 
continuat să se îmbunătățească structura repar
tizării salariaților pe grupe de salarii realizate, 
ponderea salariilor de peste 1 300 lei a crescut de 
la circa 50% în 1970 la 66% în 1973. Salariul real 
înregistrează o creștere de 3,3% față de anul 1972.

Veniturile bănești ale țărănimii provenite din 
retribuirea muncii în unitățile agricole coopera
tiste și din vînzarea produselor agricole către uni
tățile socialiste au fost în anul 1973 cu 11,2% mai 
mari față de 1972.

Creșterea veniturilor bănești ale populației a 
determinat sporirea depunerilor la C.E.C., soldul 
general fiind la sfîrșitul anului 1973 față de 1972 
mai mare cu 18,9%.

în anul 1973, fondurile de la bugetul de stat 
pentru acțiuni social-culturale au însumat 44,3 
miliarde lei, cu 10,4% mai mari decît în 1972 și 
cu 30,3% față de 1970.

în anul 1973, veniturile reale pe un locuitor au 
crescut cu 4,4% față de anul precedent. Sporul 
veniturilor reale Obținute de populație în primii 
trei ani ai cincinalului se ridică la circa 44 mi
liarde lei.

Aprovizionarea populației a continuat să se îm
bunătățească prin diversificarea fondului de 
marfă, îmbunătățirea calității producției, precum 
și prin creșterea volumului de servicii prestate 
populației.

Volumul total al mărfurilor desfăcute prin co
merțul socialist în anul 1973 a fost de 121,3 mi
liarde lei, cu 7,5% mai mare ca în anul precedent 
și cu 24,7% față de 1970.

Desfacerile la principalele mărfuri în anul 1973, 
comparativ cu anul 1972, au sporit cu 11 mii tone 
la carne, 477 mii hl lapte, 24 mii tone zahăr, 107 
mii. buc. ouă, 1 204 tone unt, 6,4 mii tone brînze- 
turl, 10,6 mii tone conserve de legume, 280 mii. 
lei încălțăminte, 386 mii. lei țesături, 616 mii. 
lei tricotaje, 851 mii. lei confecții. Au fost puse 
la dispoziția populației cantități sporite de bu
nuri de folosință îndelungată, astfel că la finele 
anului 1973 la 1 000 locuitori reveneau 118 televi
zoare, 198 aparate de radio, 76 frigidere, 58 ma
șini de spălat rufe etc.

Volumul prestărilor de servicii pentru popu
lație a fost cu 11,2% mai mare decît în anul 1972. 
în perioada 1971—1973 volumul prestărilor de 
servicii depășește prevederile cincinalului pentru 
acești ani cu 2,2 miliarde lei.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ițle 
populației în anul 1973 s-au învestit în construc
țiile de locuințe din fondurile centralizate ale sta
tului cu 28,7% mal mult decît în anul precedent. 
Au fost date în folosință 97 mii apartamente, 
din care 55 mii apartamente din fondurile cen
tralizate ale statului și 42 mii apartamente din 
fondurile populației cu sprijinul statului în cre
dite și execuție. Din fonduri proprii, populația a 
construit 48,6 mii locuințe. Au fost date în folo
sință din fondurile centralizate ale statului peste 
25 mii locuri în noi cămine pentru nefamiliști.

în anul 1973 s-a extins rețeaua de distribuție a 
apei potabile cu peste 380 km, de gaze cu 180 km, 
de canalizare cu 240 km, Iar parcul de mijloace 
de transport urban în comun de persoane a spo
rit cu 1 200 vehicule.

în anul 1973 s-a dezvoltat baza materială a 
învățămîntului prin darea în folosință a 3,6 mii 
săli de clasă în învățămîntul de cultură generală, 
mediu, profesional și tehnic, 77,8 mii mp spații 
pentru învățămîntul superior, precum și un nu
măr însemnat de laboratoare și ateliere. S-a con
tinuat dotarea învățămîntului de toate gradele cu 
materiale didactice și aparatură tehnică.

Au fost date în folosință 18,6 mii locuri în in
ternate școlare, 2,5 mii locuri în cămine Studen
țești, 15 mii locuri în grădinițe de copil și 11 mii 
locuri în creșe.

în anul școlar 1973/1974 numărul elevilor și 
studenților a ajuns la 3 788 mii.

în domeniul culturii au fost luate măsuri pentru 
dezvoltarea bazei materiale. A fost dat în folo
sință Teatrul Național din București ; s-au dat în 
folosință noi cămine culturale. în studiourile ro
mânești s-au produs un număr de 16 filme artis
tice de lung metraj, 30 filme artistice de scurt me
traj, 238 filme documentare și jurnale cinema
tografice și 8 filme artistice pentru televiziune. 
Au fost editate 4,2 mii titluri de cărți și broșuri 
cu un tiraj de 72,2 milioane exemplare. A cres
cut tirajul ziarelor, revistelor și al altor publicații 
periodice.

Pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății popu
lației S-au dat în folosință 5 spitale cu peste 
3 000 paturi. Numărul paturilor de asistență me
dicală a sporit cu 3,8% față de 1972.

Din fondurile statului și ale sindicatelor a fost 
mărită cu 8 000 de locuri capacitatea stațiunilor 
balneoclimaterice.

în anul 1973 și-au petrecut concediul în casele 
de odihnă și au urmat tratamente în sanatorii 
1 231 mii persoane, cu 10,4% mai mult decît în 
1972.

★
înfăptuirile dobîndite în anul 1973, ca și în pri

mii trei ani ai cincinalului, atestă realismul sar
cinilor de plan, sînt rodul muncii pline de abne
gație a clasei muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, a întregului popor, care urmează nea
bătut politica partidului, Iși consacră întreaga e- 
nergie și capacitate cauzei făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. Realizările din primii trei ani ai cincinalului 
au creat premisele îndeplinirii planului cincinal 
1971—1975 înainte de termen, sarcină stabilită de 
Conferința Națională a partidului, pentru înfăp
tuirea căreia sînt necesare, în continuare, noi e- 
forturi și o temeinică organizare a întregii acti
vități economico-sociale. Cu hotărîrea de a în
deplini în cele mai bune condiții planul pe 1974, 
cu convingerea fermă că realizarea sarcinilor de 
dezvoltare economico-socială a țării este în inte
resul prosperității patriei, oamenii muncii, în 
frunte cu comuniștii, iși vor consacra toate for
țele și priceperea pentru înfăptuirea programu
lui stabilit de partid, întîmpinînd cu succese re
marcabile a XXX-a aniversare a eliberării și Con
gresul al Xl-lea al P.C.R., asigurînd ascensiunea 
neîntreruptă a României pe calea progresului șl 
civilizației socialiste.
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FUNCȚIA EDUCATIVĂ 
A ATELIERULUI-ȘCOALĂ: 

prin producție utilă, 
prin contribuție Iu autodotare

Pretutindeni în tară, atelierul- 
școală a devenit o prezență vie în 
viața multor instituții de învățămint, 
a întreprinderilor care le patronează, 
în fiecare zonă a țării, în fiecare ju
deț, experiența concretă a unor școli 
și colective de muncă din întreprin
deri a îmbrăcat forme specifice, de
terminate nu numai de condițiile e- 
xistente pe plan local, cit, in special, 
de inițiativa, pasiunea și simțul gos
podăresc al profesorilor, specialiștilor 
și muncitorilor din producție, al pă
rinților elevilor, care împreună con
cură la buna desfășurare a activității 
tchnlco-productive a elevilor. O ase
menea experiență interesantă s-a 
conturat și în județul Maramureș.

...Un prim popas la Școala gene
rală din comuna Fărcașa. Tocmai au 
Început orele de practică în atelie
rul de covoare. Aproape că nu 
putem deosebi elevele de munci
toarele calificate care le îndrumă, 
atît de corect și de conștiincios lu
crează. De fapt, atelierul este o ade
vărată secție de producție pe care 
întreprinderea de prefabricate din 
comuna vecină Ulmeni a „mutat-o“ 
în școală. Elevilor, aceeași întreprin
dere le-a amenajat un atelier-școală 
cu profil metalurgic. Comanda de 
producție la zi : un lot de bandaje 
de mină, contractate cu o întreprin
dere minieră din județ.

— Ne-am gindit că rostul aielie- 
relor-școală nu poate fi decit acela 
de a oferi elevilor un cadru orga
nizat și un climat educativ prielnic 
nu numai pentru formarea deprinde
rilor de muncă, ci și pentru însuși
rea, dacă se poate spune astfel, a 
spiritului muncitoresc, de disciplină, 
de răspundere pentru avutul țării, 
de hărnicie pentru sporirea lui — ne 
spune prof. Gheorghe Ionele. Cu 
alte cuvinte, combaterea oricărui for
malism ; miinilor îndemînatice le 
adăugăm și „suportul" spiritual : 
conștiința utilității și a necesității, 
pentru ei și pentru societate, a lu
crului pe care-1 execută.

Rezultatul unei asemenea orien
tări : fără nici o excepție, muncitoa
rele calificate, care le îndrumă ele
velor de astăzi pașii în meserie, sînt 
de fapt... elevele de ieri ale școlii ; 
după absolvirea școlii generale n-au 
mai avut nevoie decît de un curs de 
scurtă durată pentru a obține califi
carea în meseria de țesătoare de co
voare.

Este neîndoielnic că eficiența

muncii instructiv-educative din ate- 
licrul-școală crește în măsura în care 
întreprinderea patronatoare, comu
niștii din producție colaborează ac
tiv cu școala, cu profesorii.

— Desigur, o activitate cu caracter 
nemijlocit productiv, utilă din punct 
de vedere social e cit se poate de 
binevenită — ne spune prof. Sanda 
Florian, directoarea Școlii generale 
din comuna Ilba. Dar, după părerea 
mea, acest aspect trebuie completat 
și cu altele, cum ar fi contribuția 
activă a elevilor la propria gospo
dărire a unității școlare. în atelierul

Prin școli 
din Maramureș

nostru de lăcătușerie, de exemplu, 
nu ne-am propus să realizăm un 
plan de producție pretențios, cu 
multe produse. Am lucrat cite ceva 
pentru întreprinderea care ne patro
nează și, totodată, am realizat cu 
elevii toate treburile gospodărești la 
clădirea nouă a școlii pe care con
structorii nu ne-au finisat-o chiar 
așa cum scrie la carte. Asigurăm zi 
de zi întreținerea și buna funcționa
re a instalațiilor din școală, facem 
toate micile reparații pe care acestea 
le necesită. Astfel am ciștigat, cred 
eu, un lucru de preț : au crescut de
prinderile gospodărești, pasiune* * 
pentru muncă. în acest sens, am 
vrea să arătăm că din ultimele trei 
promoții nici un elev n-a mai rămas 
acasă după absolvire, majoritatea lor 
îndreptîndu-se spre meserii cu pro
fil minier, deosebit de solicitate de 
industria minieră din județul nostru.

• Filarmonica de stat „George
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital extraordinar susți
nut de violoncelistul sovietic Mi
hail Homitzer. La pian : Igor
Cernisev — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul Național (sala mare dțn 
bd. N. Bălcescu nr. 2) : Becket 
— 19,30, (sala Comedia) : Prizo
nierul din Manhattan — 20.
?> Teatrul de comedie -C O noapte 
urtunoasă — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : între noi doi n-a fost 
decît tăcere — 20, (sala Studio) :

După cum am aflat de la cițiva 
absolvenți ai școlii, acest atelier- 
școală a jucat un rol decisiv în 
orientarea lor profesională și pentru 
că exploatarea minieră din locali
tate s-a ocupat serios de buna lui 
funcționare. Maistru instructor le-a 
fost unul din oamenii de bază ai 
minei, secretarul comitetului de par
tid, Nicolae Ciobanu, care a con
tribuit direct la crearea în atelier 
a acelui climat educativ necesar 
muncii conștiente și disciplinate.

Carnet cultural
ART’IND - UN AN

Cu prilejul aniversării unui an 
de la înființarea Galeriilor ART’IND 
(Calea Victoriei 91—93), la sediul ga
leriilor a avut loc ieri vernisajul 
unei expoziții cu lucrări dintre cele 
mai reprezentative ale creatorilor 
din domeniul industrial. Sînt pre
zentate, cu această ocazie, prototi
puri de țesături, țesături decorati
ve, tricotaje și încălțăminte.

Referindu-se la acest eveniment, 
tovarășul Iulian Crețu, director al 
Institutului de creație industrială 
și estetica producției, ne-a spus : 
„în expoziție sînt prezenți 60 de 
artiști din circa 50 de întreprinderi, 
reprezentînd centralele industriale 
din industria ușoară. Cu ocazia ani
versării galeriilor se vor mai or
ganiza încă trei expoziții, prima 
fiind de „opal-cristal-sticlă și gra
fică industrială" găzduită la 
ART’IND",

SIMPOZION 
ÎNCHINAT pictorului 

GEORGE LOVENDAL
La clubul uzinelor „Semănătoa

rea" din Capitală a avut loc 
un simpozion închinat pictorului 
George LSvendal. în cadrul aces
tei manifestări cultural-artistice 
au vorbit scriitorul și profesorul 
universitar Dumitru Almaș despre 
„Peisajul românesc reflectat în 
opera pictorului", scriitorul Ion Po- 
iopin despre „Umanismul artei 
portretistice — expresie a umanis
mului militant în pictura lui Geor
ge Lovendal" și Lidia Papae, fiica 
pictorului, care a prezentat pagini 
inedite din literatura tatălui său. 
Concomitent, în sala mare a clubu
lui a fost organizată o expoziție 
cu tablouri originale ale pictorului. 
Tot aici au fost prezentate diapo
zitive ale unor tablouri semnate de 
el, aflate în marile muzee ale 
lumii.

SECȚIA DE CRITICA 
MUZICALA

S-a reorganizat sub egida A.T.M. 
secția de critică muzicală. Membrii 
acestei secții, cunoscuți critici, mu
zicologi, vor propune spre dezba
tere, la ședințele de lucru, teme 
privind viața noastră muzicală, ra
portul critică-educație muzicală, lo
cul criticii în paginile ziarelor și 
revistelor, personalitatea criticului 
muzical, exigență și obiectivitate în 
critica muzicală.

'„VALORI ALE MUZEULUI 
POLITEHNIC"

Manifestările organizate de com
plexul muzeistic Iași în întîmpina- 
rea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a Congresului 
al XI-lea al partidului — confe
rințe, simpozioane, cercuri de „prie
teni ai muzeului” etc — au inclus 
și deschiderea unor expoziții de 
fotografii care prezintă o parte din 
exponatele existente în muzeele 
lașului. O amplă expoziție despre 
„Valori ale Muzeului politehnic” a 
fost deschisă recent la întreprinde
rea metalurgică și apoi la între
prinderea de transport in comun, 
vizitată pînă în prezent de peste 
1 500 salariați. în momentul de 
față, expoziția se află la liceul in
dustrial de construcții de mașini,

după care va poposi în alte 15 
școli din municipiu. (Manole 
Corcaci).

DANSUL CĂLUȘARILOR
La poalele cetății medievale din 

comuna Saschiz (Mureș) s-a des
fășurat o interesantă manifestare 
populară, „Dansul călușarilor". în 
cadrul unui carnaval, la care a 
participat toată populația satului, 
străzile au fost străbătute de un 
alai de călușari, husari, toboșari, de 
personaje-simbol ale iernii și pri
măverii.

Cu acest prilej, în sala căminului 
cultural a avut loc un program cul
tural-artistic susținut de formațiile 
artistice de amatori din comună, de 
echipa de fluierași din satul Mihai 
Viteazul, de grupul Alocai și echipa 
de dansuri germane. (L. Deaki).

NOUTĂTI IN EDITURA 
PENTRU TURISM

In planul Editurii pentru turism, 
ponderea lucrărilor ce vor fi editate 
în acest an o constituie cele cu re
ferință directă la țara noastră. O 
„Istorie a turismului românesc” va 
sta alături de un „îndrumar al tu
rismului rutier în România”, de 
numeroase ghiduri județene (Ar
geș, Bistrița-Năsăud, Buzău, Co- 
vasna. Dîmbovița, Iași, Mehedinți, 
Prahova, Tulcea, Sibiu, Vrancea). 
Vor apărea, de asemenea, numeroa
se monografii însoțite de hărți și 
ilustrații. Pe lîngă versiunea româ
nească, vor vedea lumina tiparului, 
în limbi de largă circulație — 
franceză, engleză, germană, rusă — 
o serie de itinerare turistice, ca 
„București și împrejurimi” și „Ghi
dul Dunării”.

între lucrările anului 1974 merită 
a fi reținute „Dicționarul turistic 
internațional”, „îndrumarul turistic 
in arta românească" și „Dicționa
rul de legende românești”. In co
lecția „România turistică" vor a- 
părea ghidurile „București”, „Delta 
Dunării”, „Stațiunile balneare ro
mânești”, ilustrate cu schițe, cu 
fotografii alb-negru și color.

AZI IN LIBRĂRII

Zaharia Stancu — Triumful 
rațiunii (publicistică)

Vlrgil Teodorescu — He
raldica mișcării

Șerban Nedelcu — Insurec
ție în cetate

Dimitrie Cantemir — Opere 
complete vol. IV

• » * „Zburătorul”. Balade 
culte românești (co
lecția B.P.T.)

Panait Istratl — Chira Chi- 
ralina (col. Arcade)

Mollere — Teatru
Paul Hazard — Criza con

științei europene
Gustav Rene Hocke — Lu

mea ca labirint (col. 
Biblioteca de artă)

J. Philippe Minguet — Es
tetica rococoului (coi. 
Biblioteca de artă)

nizațiilor de partid s-au materializat 
in utilizarea tot mai largă a unor for
me și mijloace politice noi a căror 
calitate esențială constă în aceea că. 
ne permit să ne adresăm mai direct 
oamenilor, să popularizăm mal ope
rativ experiența inaintată, să re
acționăm prompt și combativ față 
de manifestările retrograde. Astfel, 
și-au dovedit eficiența consfătuirile 
de lucru organizate pe locul de pro
ducție cu colective restrinse pentru 
a analiza operativ cauzele unor re
buturi, ale altor deficiențe, în cadrul 
cărora s-au găsit cel mai adesea so
luții potrivite pentru depășirea nea
junsurilor. Un puternic ecou au avut 
„raidurile-anchetă cu microfonul" 
printre întîrziați ori printre cei care 
dau produse de proastă calitate re
transmise la stațiile de radioampli
ficare cu comentariile de rigoare. Au 
fost urmărite cu interes filmele rea
lizate pe tema calității produselor, a 
folosirii timpului de lucru, a grijii 
față de avutul obștesc. Asemenea ini
țiative — apărute la întreprinderea 
de industrializare a peștelui, între
prinderea de transporturi auto, între
prinderea de construcții și reparații 
nave și utilaje, fabrica „Dunărea" 
etc. — au completat arsenalul mij
loacelor așa-zis tradiționale, clasice 
ale muncii politice, sporindu-i efi
ciența, forța de mobilizare.

— Ce a întreprins comitetul 
județean de partid pentru ex
tinderea acestor inițiative ?

— Integrăm aceste preocupări în 
ansamblul acțiunilor consacrate ge
neralizării experienței înaintate în

cinema
• Trecătoarele iubiri : CAPITOL»
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21.
• Aventura lui Darwin : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Nu trișa, dragă : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Omul cu creierul transplantat: 
SALA PALATULUI — 17,15 (se
ria de bilete — 4879) ; 20,15 (seria 
de bilete — 4880), SCALA — 9,30; 
11,30: 13,30; 16.15; 18,30; 20.45.
• Cidul : PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
• E departe pînă la cer : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Veronica se întoarce : FLO- 
REASCA — 16; 18; 20, DOINA — 
9,15: 11,30; 13,45; 17,30; 20.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 16.
• Misterioasa prăbușire : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30: 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 11;

tv

învățîndu-i să prelucreze o piesă, să 
folosească mașinile, maistrul i-a de
prins să gîndească și la aptitudinile 
și responsabilitățile proprii, la per
spectivele economice în care și le pot 
valorifica.

Consemnînd această experiență 
care reflectă o profundă înțelegere 
și îndeplinirea cu simț politic- 
pedagogic a importantei îndatoriri 
educative și cetățenești de a crește 
și educa tinăra generație, nu putem 
însă să facem abstracție de faptul 
că, numai la cițiva kilometri de Ilba, 
în comuna Seini, colaborarea școlii 
generale cu întreprinderea care o 
patronează — cooperativa meșteșu
gărească „Someșul" — a rămas încă 
la stadiul de deziderat. Deși mulți 
dintre absolvenții școlii se îndreap
tă spre secțiile de producție de la 
„Someșul", iar atelierele-școală au 
fost profilate pe specificul acestor 
secții (timplărie, croitorie), condu
cerea cooperativei nu a repartizat 
nici măcar un maistru instructor 
pentru a-i îndruma pe cei peste 600 
de elevi. Nu mai vorbim de dotarea 
tehnică a atelierelor — 4 bancuri de 
lucru la timplărie, 3 mașini de cusut 
la croitorie — care cu greu poate 
face față la un număr atît de mare 
de elevi. La solicitarea repetată a 
profesoarei Maria Rusciuc, directoa
rea școlii, conducerea cooperativei 
ripostează : „ce să ne batem capul 
de acum ; după ce termină școala 
vor veni la noi în secții și-i vom în
văța atunci meserie". Nu insistăm 
asupra „ciudățeniei" unui asemenea 
argument. De mirare însă că pînă 
acum comitetul de partid din co
mună, inspectoratul școlar județean 
n-au găsit modalitatea de a-i „lă
muri" pe conducătorii cooperativei 
meșteșugărești „Someșul" — ca și 
pe conducătorii altor unități econo
mice din județ care nu ajută școlile 
în pregătirea tehnică productivă a 
elevilor — că sînt obligați să parti
cipe direct la pregătirea pentru 
muncă și viață a tinerei generații, 
la educarea sa in cultul muncii.

încheiem aceste rinduri despre ac
tivitatea atelierelor-școală din jude
țul Maramureș, menționînd și intra
rea în funcțiune „cu toată capacita
tea de lucru" a modernului complex 
de ateliere, construit la Liceul nr. 3 
din Baia Mare, cu profil de timplă- 
rie-artizanat, lăcătușerie-auto, cusă- 
turi-croitorie, electrotehnică, înzes
trat cu numeroase utilaje și aparate 
în bună stare, unele chiar noi, ofe
rite și de întreprinderea patronatoa
re — I.R.E. „Planul de producție" al 
acestora include în principal „pro
duse" pentru înzestrarea școlii. Cînd 
le-am vizitat, elevii lucrau de zor 
la realizarea unor „comenzi" ale... 
catedrelor propriei școli — 38 de 
mese pentru laboratorul de fizică 
și cabinetul de limba română, su
porți pentru experiențe în laborato
rul de chimie etc. — la care cola
borau, după cerințele procesului teh
nologic, tinerii meșteri din fiecare 
atelier. Și erau mîndri că, după pu
terile și priceperea lor, cu mîinile 
lor contribuie la înfrumusețarea și 
îmbogățirea dotării școlii. Astăzi a 
școlii lor, mîine a Întreprinderii în 
care vor lucra.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

PROGRAMUL I

Teleșcoalâ.
9,00 Album : Scheii Brașovului.
9.15 Biologie (anul III) : Fizio

logia analizatorului acustic 
(Televiziune școlar» inte
grată).

9.25 Introducere in matematica
modernă : Algebra Boole 
(Aplicații — II).

10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția 76.

10.30 Curs de limba rusă. Lecția 
77.

11,00 Film pentru copil : „Băiatul 
ș! puiul”.

11.50 Cîntece și dansuri populare 
susținute de ansamblul ,,Car- 
pați” al Casei de cultură din 
Cîmpulung-Muscel. Soliști : 
Marla Buclușcan, Maria Dă- 
nescu, Gavril Prunoiu șl 
Alexandră Buzatu.

13,05 Film documentar : „în cău
tarea animalelor sălbatice”. 

16,00-17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. Cul
tura plantelor de clmp. Rea
lizarea sarcinilor privind 
creșterea producției de in, 
cînepă și bumbac.

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

ția 7Ș. Prezintă asist, unlv. 
Claude Dignolre.

19,05 Steaua polară — emisiune 
de orientare școlară șl pro
fesională. Feroviarii de azi 
și de miine.

18.30 Festivaluri muzicale. Festi
valul dansului bătrtnesc mu
reșean.

18.45 Soclorama. Marile familiL 
19,10 Tragerea „Pronoexpres”.
19.20 1001 de seri : Pik și Tlk.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Telecinemateca. In ciclul

„Clasici ai comediei cine
matografice”, filmul artis
tic „Unora le place jaz-ul“.
Cu : Marilyn Monroe. Tony 
Curtis, Jack Lemmon. Re
gia : Billy Wilder.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Pagini de umor : „Ce vrăji 
a mal făcut nevasta mea ?“.

20.25 Armonii intime. Arii vechi 
de Claudio Monteverdi și 
Alessandro Scarlatti

20.45 Telex.
20.50 întrebări șl răspunsuri ■ Dic

ționar economic : Eficiența 
activității economice 0 Per
sonalitate și valoare morală 
* Cursul de educație ma- 
terlallst-ștllnțtflcă : Religie
și dogmatism.

21.20 Selectiunl din emisiunile de 
divertisment.

21.50 Blruit-au glndul 0 Dătători 
de școli și datini (II) : 
Gheorghe Lazăr. Prezintă D. 
Murărașu 0 Film documen
tar. Redactor : Arșaluis Cea- 
murlan.

„ROMĂNIA-FILM” prezintă: „OMUL CU CREIERUL TRANSPLANTAT"

V

I

Coproducție franco—ita- 
lo—vest-germanâ. Sce
nariul și regia : Jacques 
Doniol-Valcroze — du
pă romanul lui Vic
tor Vicas și Alain 
Franck. Muzica : Johan
nes Brahms. Cu : Mat
hieu Carriere, Nicoletta 
Machiavelli, Marianne 
Egerikx, Michel Duch- 
aussoy, Monique Moli- 
nard, Martine Sarcey. 
Cu participarea lui 

Jean-Pierre Aumont

(Urmare din pag. I) munca de partid. Folosim în acest 
scop instruirea periodică a activului 
de partid, precum și schimburile de 
experiență, consfătuirile de lucru cu 
cei ce activează în domeniul muncii 
de propagandă. Astfel, In cadrul 
schimbului de experiență între agita
tori, au fost popularizate metodele de 
lucru ale agitatorilor de la I.T.A. sau 
S.M.A. Ceamurlia de Jos care au an
trenat colectivele muncitorești de aici 
în sprijinirea inițiativei „Să lucrăm 
o zi pe lună din economiile de com
bustibil realizate". La rîndul lor, ex
poziția județeană a gazetelor de pe

Experiența înaintată în munca politică de masă
rete și satirice, consfătuirea de lucru 
cu membrii comisiilor de propagandă 
au contribuit la cunoașterea și extin
derea experienței valoroase dobîndite 
de colectivele de redacție ale mai 
multor gazete de perete și de unele 
cabinete de științe sociale.

— Progresele realizate in acest 
domeniu sint evidente ; dar in 
destule unități economice regis
trul formelor de muncă politi- 
co-educativi continuă să fie 
sărac...

— într-adevăr, tocmai faptul că, 
de ani și ani, unele comitete co
munale de partid — de la Doro- 
banțu, Sarichioi, Nufărul etc. — uti
lizează aceleași două-trei forme ale

13,36; 16; 18,39; 21, FAVORIT — 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Capcana : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15: 20,30. MOȘILOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLACARA — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20.15.
• Judo : EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Toamna Cheyennilor : UNI
REA — 14; 17.
• Misiunea sublocotenentului Sl- 
pos i UNIREA — 20,15.
• Luna furioasă : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15 : 20,30, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Dosare de mult uitate t LIRA
— 15,30; 19; 20,15.
a Generalul — 14,90; 16.30, Tarul 
Ivan cel Groaznic — 18,45, Pickpo- 
ket — 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Insula misterioasă : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45, 
GLORIA — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

S Coloana de la miezn! nopții :
IULEȘTI — 15,30; 19; 20,15.

a jroe Kidd : grivita — 9; u,is;

Nu a trecut prea mult 
timp de cind critica ob
serva — și pe bună drep
tate — că, in pri
vința romanului, litera
tura noastră se află încă 
aproape de început. în 
condițiile vitrege în care 
geniul acestui popor a 
trebuit să se împartă și 
nu o dată să se risipească 
într-o luptă eroică și de 
cele mai multe ori ine
gală, pentru a-și putea 
continua existența, s-a 
ajuns la situația că, în 
timp ce Nicolae Filimon 
dădea la iveală prima în
cercare reușită de roman 
din literatura noastră, în 
lume existau deja capo
dopere ale genului... Exi- 
genți, prea exigent! și 
pătimași pentru frumoasa 
idee că putem fl și noi 
în stare, criticii numărau 
pe degete autorii și ro
manele, simțind cu toții 
că în acest spațiu de li
teratură există încă mult 
loc pentru marile con
strucții, alături de cele 
— atît de strălucite — 
lăsate de înaintași. Am 
scris aici strălucite și mă 
grăbesc să adaug ; roma
ne de talie universală ! 
Da, fiindcă, printre altele, 
mi s-a părut enorm de 
exagerat entuziasmul pri
mirii unei Nathalie Sar- 
raute (dau doar un exem
plu) cînd am avut, adică 
avem, o culme a literatu
rii noastre în H. Papadat- 
Bengescu (dau tot un 
exemplu), care a făcut de 
mult (și în românește) 
ceea ce au „descoperit" 
ultimii mesageri ai „noii" 
proze. Din fericire, așa 
cum era de așteptat, ase
menea juvenile „entu- 
ziasme" s-au redus la 
proporțiile normale, la 
fel ca și prea zgomotoșii 
și prea lăudații (ca spe
ranțe) autori de două foi 
cu pretenții de tomuri. 
Ca o replică substanțială, 
concretă, la asemenea... 
supralicitări în acest răs
timp s-au afirmat și s-au 
impus (alături de roman
cieri de mult stimați de 
noi toți) mai multe nume 
ca oricînd, au fost tipă
rite romane de certă va
loare. Nu este cazul să 
înșir cărți și nume cunos
cute ; nu-mi surîde ideea 
departajării anilor în 
ani ai romanului, ai poe
ziei etc. Am însă cre
dința că întreaga noastră 
literatură se află la un

*

muncii politico-educative le împie
dică să obțină rezultatele scontate. 
Sărăcia manifestărilor cultural-edu
cative din satele Hamcearca, Cataloi, 
Valea Teilor, Caraorman, în pofida 
faptului că aci există așezăminte cul
turale, biblioteci șl activează nume
roși intelectuali, atestă aceeași lipsă 
de inițiativă a organelor de partid 
respective în folosirea întregului ar
senal propagandistic aflat la înde- 
mînă. Pe de altă parte, multe bri
găzi artistice de agitație și cămine 
culturale activează sporadic, făcîn- 
du-și simțită prezența doar în preaj

ma unor concursuri sau festivaluri, 
în sfîrșit, se observă încă rețineri 
nejustificate din partea unor organe 
de partid, sindicale și de tineret în 
folosirea noilor mijloace audio-vi- 
zuale.

înlăturarea acestor stări de lucruri 
ne preocupă îndeaproape. Acționăm 
în acest scop prin consfătuirile de 
lucru, prin schimburile de experiență 
de care am amintit, ca și prin edi
tarea de materiale documentare me
nite să popularizeze inițiativele va
loroase ale unor organe de partid.

— V-ați referit pînă acum cu 
precădere la acțiunile organiza
țiilor de partid. Ce întreprinde 
comitetul județean pentru a in
tensifica activitatea tuturor or-

13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Din viata unui pierde-vară t 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Toia 1 Tora 1 Tora 1 : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19.30.
• Intimplări cu Cosa Nostra: ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
14; 16,30, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
• Puterea și Adevărul : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 19. 
0 Marele vals : BUCEGI — 10; 
15,45; 19, ARTA — 11; 14,15: 17,30; 
20,45.
0 Zăpada fierbinte : VITAN — 
15,30; 17.45: 20.
0 Vifornița : CRÎNGAȘI — ÎS;
18.15.
0 Misiunea secretă a maiorului 
Cook : FERENTARI — 11,30; 13;
20.15, PACEA — 15,30; 17,45; 20.
0 Legenda negrului Charley :
RAHOVA — 15,30.
0 „Vila” noastră de vacantă 1
RAHOVA — 13; 20,15.
0 Ce se intimplă, doctore : CO- 
TROCENI — 14; 16; 18: 20.
0 Vlntul călătoriilor : PROGRE
SUL — 15,30.
0 Cu cărțile pe față : PROGRE
SUL — 18; 20,15.

ceas bun și acest ceas il 
trăiește și romanul.

Nu, nu sint acestea 
niște rinduri pro domo. 
Pledoaria pentru sine a 
fiecărui scriitor n-o pot 
face decît propriile cărți. 
Aici vreau să atrag aten
ția doar asupra necesi
tății romanului, asupra 
forței sale și, în cazul 
nostru, special, asupra ti
nereții lui. Handicapul a- 
mintit nu este în măsură 
să ne inhibe, ci dimpotri
vă. Literatura noastră, 
tînără și ca virstă. nu 
și-a epuizat nici pe de

ză un oarecare succes. 
(Care nu-i întotdeauna și 
în toate cazurile și ga
ranția valorii).

★
Dacă romanul are forță 

(recunoscută chiar de cei 
ce susțin ideea morții ge
nului), ea nu poate veni 
decît de la talent și de 
la adevăr, adică de la pu
ritatea și sinceritatea au
torului. Voi crede întot
deauna că talentul (atît 
cît este) poate obosi, poa
te dispărea chiar, dacă nu 
va fi alimentat in perma
nență de adevăr, de ade

Cu fața 
la prezent

însemnări de Corneliu ȘTEFANACHE

parte ceva din vigoarea 
sa. Mai degrabă se află 
în starea unei acumulări 
fără precedent. în cadrul 
ei, romanul ocupă un loc 
special. Special prin pu
terea de cuprindere a 
omului și a faptelor sale, 
dar și prin înriurirea ce 
o poate exercita asupra 
sufletului uman. De aceea 
cred că, mai mult ca ori- 
cind, avem nevoie de ro
mane bune, de romane 
sincere, plecate de la as
pirațiile omului și întoar
se în sprijinul Iui. Cărțile 
apărute pînă acum — cele 
mai multe — ne îndrep
tățesc să fim optimiști. 
De aceea mi se par ciu
date plictiseala unor, cri
tici, neliniștea lor în le
gătură cu destinul roma
nului.

Dacă pentru un pictor 
„proba de foc” este por
tretul, pentru prozator 
cred că este romanul. 
Să nu fiu înțeles greșit. 
Subliniind necesitatea ro
manului, nu pledez pen
tru orice copertă pe care 
întîmplător scrie și cu- 
vîntul roman, chiar dacă 
unele coperți înregistrea

vărul vieții noastre, dacă 
nu va fi legat, la orice 
pagină, de ceea ce în
seamnă acest cuvînt. în 
legătură cu această afir
mație m-am exprimat 
mai pe larg în mai multe 
prilejuri, inclusiv în pa
ginile „Scînteii". Aș mai 
adăuga doar că nimeni 
din afara țării nu poate 
învăța, nu poate spune 
scriitorilor din România 
ce înseamnă, în România, 
adevăr. Dacă vor, numai 
ei, oamenii de aici, cei 
printre care trăim, pot 
confirma multul sau puți
nul adevăr la care au 
ajuns autorii în cărțile 
lor sau să le dezvăluie 
erorile. Si pentru acesta 
alifia scriitori au ales ro
manul, pentru că repre
zintă dialogul imediat cu 
prezentul, cu oamenii lui. 
Cărțile noastre, romanele 
noastre sînt niște propu
neri „subiective" de ome
nie și frumusețe a spiri
tului uman. Numai accep
tate de semenii noștri pot 
avea și șansa să fie ac
ceptate de cei din viitor. 
De aceea viitorul cărților

ganismelor avind răspunderi in 
educarea comunistă a maselor?

— în spiritul orientării trasate de 
programul ideologic al partidului, co
mitetul județean urmărește să asi
gure coordonarea activității tuturor 
factorilor educaționali. Experiența 
ne-a arătat că cel mai potrivit mij
loc de coordonare îl constituie elabo
rarea unor programe unitare de ac
țiune inglobind ansamblul manifestă
rilor cultural-educative consacrate u- 
nui anumit obiectiv esențial. Iată, 
bunăoară, programul privind intensi

ficarea propagandei ateist-științifice 
în cadrul județului cuprinde suita 
acțiunilor ce vor fi realizate, în co
mun sau de fiecare în parte, prin 
mijloacele ce le au Ia îndemînă, de 
organizațiile de partid, sindicale și ti
neret, ale F.U.S., manifestările or
ganizate sub egida comitetului jude
țean de cultură și educație socialistă 
prin comisiile de răspîndire a cu
noștințelor științifice, brigăzi științi
fice, universități populare, lectorate, 
biblioteci, cluburi, cămine culturale, 
cinematografe, acțiunile desfășurate 
de cadrele didactice, cadrele medico- 
sanitare, juriști etc.

Coordonarea realizată prin inter
mediul unor asemenea programe uni
tare ne-a dat posibilitatea să evităm 
diferite suprapuneri și paralelisme,

0 Fapt divers tn prima pagină t 
VIITORUL — 16; 13; 20.
0 Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : POPULAR — 16; 18; 20. 
0 Ultimele șase minute : MUN
CA — 10: 15,30; 18; 20,15.

teatre

------------------------------ -
noastre nu ne interesează 
decît în măsura în care 
ele contribuie la modifi
carea prezentului, la pro
gresul civic, etic, spiri
tual al omului prezentu
lui nostru socialist. Altfel 
pentru ce am mai scrie 7 
Pentru ce am mai scrie 
dacă n-am pleca de la 
speranța că pagina noas
tră va fi în stare să tul
bure, să schimbe ceva 
din sufletul celui ce o va 
citi ? Nu-mi închipui că 
cititorul de astăzi are ne
voie, dorește o carte care 
să copieze „limba” străzii, 
idiomul ei, adică argoul 
unor tineri. Nu cred că o 
carte neadevărată va fi 
acceptată de cititor. După 
cum nu cred că există un 
scriitor adevărat care să 
dorească a-și cuceri citi
torul cu trucuri ușoare.

Personal nu m-am gin
dit și nu mă gindesc ni
ciodată la eventualul meu 
loc în Istoria literaturii. 
Nu m-a obsedat și nu mă 
va obseda nicicînd o ase
menea idee. Nu fac alt
ceva decît să scriu des
pre ceea ce văd. Dacă 
am o preocupare, în a- 
ceastă privință, ea se 
poate spune astfel : CE 
și CUM să cuprind din 
ceea ce văd? Cind sint a- 
proape de adevărul vie
ții și cînd mă înșel ? 
Cred că sînt preocupările 
artistice ale tuturor cole
gilor mei. Așa vreau 
să-mi Închipui, fiindcă a- 
tunci cînd părăsim aceste 
întrebări sîntem părăsiți 
și de artistul din noi, mic 
sau mare, atît cît este.

Un ins ce trece printr-o 
carte în diagonală sau în 
curmeziș s-ar putea numi 
totuși cititor (sau uneori 
chiar critic), dar un scrii
tor care va „citi" viața în 
diagonală ori pe deasu
pra ei, tocmai viața îl va 
anula ; el, de fapt, nu se 
va putea numi scriitor.

Dacă am un program 
personal (ca fiecare dintre 
colegii mei) și pe care . 
(la fel ca cei mai mulți 
dintre ei) nu-1 rostesc cu 
zgomot, prima frază din 
el este : paginile scrise 
intoreînd spatele prezen
tului sint tot atîtea înce
puturi de eșecuri pentru 
viitor. De aici mi se pare 
că începe și forța roma
nului, puterea lui de cu
prindere și însușire ; de la 
ceea ce vezi, cu talent și 
cu sinceritate...

I

să ridicăm nivelul calitativ al 
acțiunilor inițiate și, în același 
timp, să folosim mai eficient baza 
materială a activității culturale. Ast
fel, sălile Casei de cultură din 
Tulcea sînt, seară de seară, gazdele 
primitoare ale unor manifestări cul
tural-artistice susținute pe rînd de 
organizațiile de tineret din institu
țiile și școlile municipiului.

— V-am ruga în încheiere să 
vă referiți succint la preocupă
rile comitetului județean de 
partid privind îmbunătățirea 
continuă a muncii politico-edu
cative.

— Ne propunem să intensificăm 
circulația inițiativelor valoroase ; 
să încadrăm schimburile de experien
ță de pînă acum intr-un „sistem” or
ganizat, planificat, de consfătuiri, în- 
tîlniri de lucru și dezbateri metodice 
care să cuprindă practic pe toți „e- 
ducatorii” : activul organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, propa
gandiștii și agitatorii, colectivele ga
zetelor de perete și satirice, ale sta
țiilor de radioamplificare, ale cabi
netelor de științe sociale. Vom atra
ge în mai mare măsură la realizarea 
acțiunilor educative cadrele de con
ducere din unitățile economice. Ne 
vom strădui ca pe baza investigării 
atente a preferințelor și cerințelor 
oamenilor, a realităților concrete de 
la locul lor de muncă, să organizăm 
activități diferențiate în funcție de 
specificul fiecărei categorii a popu
lației. Sîntem încredințați că vom 
spori astfel contribuția muncii poli
tico-educative la ridicarea nivelului 
de conștiință al oamenilor muncii, la 
mobilizarea lor în vederea înfăptui
rii politicii partidului.

Noile suferințe ale tlnărului „W*  
— 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19 
(sala Studio) ; Bărbați fără i 
veste — 20.
• Teatrul Glulești : Comedie 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala < 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 
(saLa din str. Academiei) : Pi 
guța cu doi bani — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
rile nemuririi — 19,30.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Ca: 
giale" : Labdacizii — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. T 
nașe" (sala Savoy) : La Sav< 
Boema — 19,30, (sala din Ca 
Victoriei nr. 174) : Vino să 
vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comei 
„Ion Vasilescu" : Mitică Pop< 
cu — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsot 
română" : La hanul cu cînte
— 19,30.
• Circul „București" : Specta< 
prezentat de circul „Busch-B 
land" — 16; 19,30.
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Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj adresat cu 

prilejul Zilei Australiei, mesaj căruia i-am acordat o înaltă apreciere.
PAUL HASLUCK

Guvernator general

SESIUNEA COMISIEI HIDROTEHNICE
ROMÂNO-IUGOSLAVE

între 29 ianuarie și 5 februarie a 
avut loc la București cea de-a XX-a 
sesiune a Comisiei hidrotehnice ro- 
mâno-iugoslave. Cu acest prilej au 
fost examinate și au fost luate ho- 
tăriri în legătură cu problemele hi
drotehnice ale cursurilor de apă de 
frontieră.

Documentul sesiunii a fost semnat 
din partea română de Florin Iorgu- 
lescu, președintele Consiliului Na
țional al Apelor, iar din partea iu
goslavă — de Tome Kuzmanovski, 
adjunct al secretarului federal pen
tru agricultură.

Marți după-amiază, conducătorul

delegației iugoslave a fost primit de 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate, au luat parte Florin Ior- 
gulescu, precum și Bojidar Buku- 
mirici, însărcinat cu „afaceri ad-in- 
terim al R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

în aceeași zi, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a avut o întreve
dere cu Tome Kuzmanovski.

(Agerpres)

întoarcerea reprezentantului român 
de la lucrările Congresului Național 

al Uniunii Socialiste Sudaneze
Marți dimineața s-a întors în Ca

pitală tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care a 
participat la lucrările primului Con-

greș Național al Uniunii Socialiste 
Sudaneze.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Colaborare româno - libiana 
în construcția de locuințe

Marți s-a înapoiat în Capitală de
legația gărzilor patriotice condusă 
de general-locotenent Vasile Milea, 
șeful statului major central al 
gărzilor patriotice, care, la invitația 
comandantului Armatei Poporului 
din Republica Arabă Siria, Moha
mad Ibrahim Al-Ali, a făcut o vi
zită în această țară.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost intimpinată de Constantin Ol- 
teanu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de ofițeri superiori 
din statul major central și al muni
cipiului București al gărzilor patrio
tice.

La sosire a fost prezent Munsei 
Sayadi, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe Siria la 
București.

★
Marți a sosit în București o de

legație condusă de Simo Jeno, adjunct 
al ministrului culturii din R.P. Un
gară, pentru a participa la cea de-a 
II-a sesiune a Comisiei mixte de 
colaborare culturală româno-ungară.

La sosire, delegația a fost întâm
pinată de Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, precum și de 
membri ai ambasadei R.P. Ungare 
la București.

★
Sub egida Asociației române de 

marketing, marți dimineața, la Mi
nisterul Comerțului Exterior a avut 
loc o conferință. de presă consacrată 
seminarului național de design care 
se va desfășura la 7 februarie in 
Sala mică a Palatului Republicii So
cialiste România. Organizat în cola
borare cu Ministerul Comerțului Ex
terior, Ministerul Comerțului Inte
rior, Ministerul Industriei Ușoare, 
Ministerul Construcțiilor de Mașini- 
unelte și Electrotehnicii, Uniunea ar
tiștilor plastici, Academia de studii 
economice, institutul de arhitectură. 
„Ion Mincu" și institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu", semi
narul va reuni aproape 500 de spe
cialiști din producție, cercetare, ln- 
vățămînt, precum și din diferite in
stituții și asociații centrale. In ca
drul conferinței de presă s-a subli
niat că seminarul național de design, 
ca primă manifestare de acest gen 
organizată în țara noastră, iși pro
pune să stimuleze preocupările tu
turor celor ce activează în sfera 
producției bunurilor materiale pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
produselor, orientarea judicioasă a 
activității de cercetare și de pregă
tire a cadrelor.

(Agerpres)

Excelenței Sale Sir EDWARD DENNIS BLUNDELL
Guvernator general al Noii Zeelande

t Sărbătoarea națională a Noii Zeelande îmi oferă plăcuta ocazie de 
a vă transmite felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și prosperitate poporului neozeelandez prieten, 

îmi exprim convingerea că relațiile româno-neozeelandeze vor cu
noaște o dezvoltare continuă, spre binele celor două națiuni ale noastre, 
în interesul păcii și colaborării internaționale. <

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NORMAN E. KIRK
Prim-ministru al Noii Zeelande

Cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande, îmi este plăcut să vă 
adresez, Excelență, în numele guvernului român și al meu personal, 
calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace și pros
peritate pentru țara dumneavoastră.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Noua Zeelandă !și 
sărbătorește astăzi ziua 
națională. Situată în 
partea de sud-vest a 
Oceaniei, Noua Zee
landă este formată din 
două insule principa
le, totalizind, împreu
nă cu alte insule mai 
mici din jur, 268 700 
kmp.

Cunoscută în lume 
pentru frumusețea 
peisajului, pentru fer
mele sale prospere și 
importantul său șeptel, 
Noua Zeelandă este 
considerată unul din 
marii exportatori de 
produse agroalimen- 
tare. Ea deține locul 
întîi în lume în ce 
privește producția de 
unt și carne și locul 
al doilea la exportul 
de lînă. Descoperirea, 
în ultimul timp, a 
unor importante zăcă
minte minerale 
fier, bauxită, sulf, 
mangan, uraniu, căr
bune, dar mai ales 
gaz natural — a dus 
la o reorientare a 
preocupărilor econo
mice, o atenție spo

rită fiind acordată 
dezvoltării sectorului 
industrial — în care 
s-au realizat progrese 
rapide in multiple 
domenii. Anul 1972 
a însemnat, pe pla
nul politicii interne, 
sfirșitul unei guver
nări conservatoare în
delungate. Partidul la
burist, venit la pu
tere, a imprimat un 
nou curs în viața 
țării, ținînd seama de 
schimbările interve
nite in ultimul timp, 
pe plan intern și ex
tern. între altele, pro
gramul partidului la
burist prevede bloca
rea beneficiilor com
paniilor străine, con
trolul riguros asupra 
marelui capital finan
ciar și întărirea in
dustriei naționale. In 
exterior, se are în ve
dere diversificarea ex
porturilor și căutarea 
de noi debușee, vi- 
zîndu-se extinderea 
schimburilor comercia
le. Guvernul laburist se 
pronunță pentru ex
tinderea raporturilor

de coexistență pașnică 
cu toate țările lumii, 
indiferent de natura 
regimului social-po
litic. Au luat un 
curs ascendent legă
turile de colaborare cu 
țările socialiste. în a- 
cest cadru, al realis
mului politic. înscriin- 
du-se și stabilirea re
lațiilor cu R. P. Chi
neză. ca și manifesta
rea unor poziții con
structive față de pro
blema Vietnamului.

Legăturile dintre 
România și Noua Zee
landă au cunoscut în 
ultimii ani o evoluție 
pozitivă. în 1969. între 
cele două țări au fost 
stabilite relații diplo
matice la rang de 
ambasadă. Totodată, a 
fost încheiat un acord 
comercial, desch’zîn- 
du-se astfel posibili
tăți extinderii schim
burilor de bunuri ma
teriale, în interesul 
ambelor popoare, al 
colaborării și înțelege
rii internaționale.

M. CARACIOV

Din viata partidelor 
comuniste și muncitorești

Antrepriza română 
de construcții-mon- 
taj ARCOM a în
cheiat cu firma libia
na „Housing Corpo
ration" un contract 
potrivit căruia va con
strui în centrul ora
șului Tripoli un an
samblu de locuințe 
cuprinzînd 53 de 
blocuri cu patru ni
veluri. Construcția lo
cuințelor va începe în 
jurui datei de 15 mar
tie. In vederea acce

lerării ritmului de 
construcții și a reali
zării unor clădiri mo
derne, antrepriza ro
mână va folosi sche
lete și prefabricate 
de beton. De mențio
nat că o bună parte 
din materialele de 
construcție folosite fo
tei, ciment, faianță, 
marmură, material 
lemnos) vor fi din ța
ra noastră.

La realizarea locu
ințelor vor participa

circa 300 de munci
tori. ingineri și tehni
cieni români cu o bo
gată experiență pro
fesională. De amintit 
că anterior construc
torii români au mai 
realizat in Libia clă
diri administrative, lo
cuințe și școli în lo
calitatea Barce, care, 
prin calitatea execu
ției. au primit apre
cieri favorabile din 
partea beneficiarilor.

PRONOSPORT
Premiile concursului 
din 3 februarie 1974

Categoria I (13 rezultate) 190,55 
variante a 774 lei.

Categoria a II-a (12 rezultate) 
2 42S.95 variante a 142 lei.

întrucît valoarea unitară a premii
lor de categoria a IlI-a a fost sub 
plafonul minim de 20 lei, conform 
regulamentului fondul a fost repar
tizat celorlalte două categorii.

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost în ge

neral închisă. Au căzut precipitații 
temporare sub formă de burniță, ploaie 

' lapoviță și ninsoare in Moldova și mai 
ales sub formă de ploaie în nordul și 
estul Transilvaniei, în Crișana și Banat. 
Izolat a mai plouat slab în sudul Ol
teniei, în Muntenia și Dobrogea. La 
munte a nins. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări in sudul Moldovei, în 
Dobrogea și la munte. Temperatura
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ATLETISM : La sfirșitul săptăminii - 
campionatele internaționale ale României

Primul eveniment internațional 
atletic al sezonului, care va avea loc 
în Capitala țării noastre — campio
natele internaționale pe teren acope
rit ale României — se va desfășura 
simbătă și duminică in sala de la 
„23 August". La campionate și-au 
anunțat participarea atleți și atlete 
din 10 țări : Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Grecia, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Iugoslavia, 
Polonia și Ungaria, care vor concura 
alături de cei mai buni atleți români. 
Pe lista participanților figurează 
nume cunoscute în atletismul inter
național, ca Helena Fibingerova (Ce
hoslovacia) — greutate, Ludwika 
Chevinska (Polonia) — greutate, 
Vassilios Papadimitriou (Grecia) 
— înălțime, Tereze Nowak (Po
lonia) — garduri, Zenon Nowosz 
(Polonia) — 100 m plat. Loukas 
Louka (Grecia) — greutate și alții. 
Din rindul atleților români se re
marcă N. Perța, Șerban loan. Viori
ca Viscopoleanu, Virginia Ioan, Cor
nelia Popescu, Valentina Cioltan etc.

Sîtnbătă și duminică întrecerile 
încep la ora 16,00.

★
In cadrul concursului internațional 

desfășurat pe teren acoperit la Ber

lin, atleții polonezi au obținut, două 
rezultate de talie mondială. Grzegorz 
Cybulski a cîștigat proba de săritu
ră în lungime cu 8,00 m (nou record 
național de sală), iar Wojceh Bu- 
ciarski a terminat învingător in pro
ba de săritură cu prăjina, cu perfor
manța de 5,30 m.

★
Cu prilejul concursului internațio

nal desfășurat pe teren acoperit la 
Seattle (Washington), atleta america
nă Francie Larrieu a stabilit cea mai 
bună performanță mondială în pro
ba de o milă cu~timnvl de 4’34”6/10. 
Vechiul record : 4’36”5/10 aparținea 
aceleiași sportive și fusese stabilit îh 
luna februarie a anului trecut.

Tom Woods a eșuat în tentativa 
de doborire a recordului mondial pe 
teren acoperit în proba de săritură 
in Înălțime (deținut de sovieticul 
Valeri Brumei cu 2,25 m), realizînd 
doar 2,22 m. în cursa de trei mile, 
pe primul loc s-a clasat k®nyanul 
John Ngeno cu 13’08”2/10, iar sprin
terul american Al. Hearwey a cîști
gat proba de 60 yarzi plat în 6”l/10. 
Marine Sidier a corectat recordul 
S.U.A, în proba de aruncarea greu
tății cu rezultatul de 16,90 m (vechiul 
record era de 16,03 m).

TENIS.

VICTORII ALE JUCĂTORILOR ROMÂNI

în cadrul turneului internațional 
de tenis de la North Little Rock 
(Arkansas), jucătorul român Toma 
Ovici l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe 
cunoscutul tenisman Bob Hewitt.

Au început întrecerile turneului

internațional feminin de tenis de la 
Fort Lauderdale (Florida). In pri
mul tur al probei de simplu, tenis- 
mana româncă Virginia Ruzlci a în- 
tîlpit-o pe Peaches Bartkowicz 
(S.U.A.), pe care a învins-o în trei 
seturi : 4-6, 7—5, 6-1.

BOX r

Apropiatele întreceri cu echipele
R. D. Germane și Iugoslaviei

La 8 martie va avea loc în Capi
tală intilnirea internațională de box 
dintre echipele României și R. D. 
Germane. Gala se va desfășura în 
sala sporturilor de la Floreasca. In 
formația țării noastre figurează, 
printre alții. campionii europeni 
C. Gruescu (muscă) și Simion Cuțov 
(semiușoară), Calistrat Cuțov, Lazăr 
Marian, Alee Năstac și Ion Alexe. 
Două zile mai târziu, cele două 
echipe vor susține intilnirea re
vanșă la Galați.

La 15 și 17 februarie, selecționata 
de tineret a țării noastre va evolua 
la Belgrad în compania echipei si
milare a Iugoslaviei. Din lotul echi
pei noastre fac parte Paul Dragu,

Robu Niță, V. Sirbu, C. Hajnal, 
M. Simon, C. Dafinoiu și alții.

★
După cum s-a mai anunțat, sîm- 

bătă 9 februarie, la Puteaux, în a- 
propiere de Paris, are loc meciul de 
box pentru titlul mondial Ia catego
ria „mijlocie" dintre deținătorul 
centurii, argentineanul Carlos Mon
zon și șalangerul său, mexicanul 
Jose Napoleș. Monzon iși pune pen
tru a opta oară centura în joc. El 
este în vîrstă de 31 de ani și nu a 
suferit nici o înfrîngere în ultimii 
7 ani. Napoles, care deține titlul 
mondial la categoria semimijlocie, 
are 33 de ani. Se așteaptă ca meciul 
să fie urmărit de aproape 9 000 de 
spectatori.

SCHI :

Campionatele mondiale
Campionatele mondiale de schi al

pin au continuat la Saint Moritz cu 
disputarea probei masculine de sla
lom uriaș, în care victoria a revenit 
italianului Gustavo Thoeni, in vîrstă 
de 23 de ani.

Gustavo Thoeni a realizat în cele 
două manșe timpul total de 
3’07”92/100 (l’36”71/100 plus l’31”21/100), 
fiind urmat de austriacul Hans

Hiaterseer — 3’08”8i/100 și italianul 
Piero Gros — 3’C8”91/.100. Concuren
tul român Dan Cristea s-a clasat pe 
locul 43, cu timpul de 3’34’T6/100 
(1’48”41/100 plus l’45”75/100).

Cursa s-a desfășurat pe o pîrtie în 
lungime de 1 290 m, cu o diferență de 
nivel de 405 m. .(65 de porți în prima 
manșă și 66 de porți în manșa a 
doua).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL. — AI doilea turneu 

internațional „fulger" de handbal fe
minin desfășurat la Liublin a fost 
cîștigat, ca și primul, de formația 
Vulturul Ploiești.

în cele două partide susținute, 
handbalistele românce au terminat 
învingătoare : 11—5 (5—2) cu M.K.S. 
Liublin și 15—10 (8—5) cu Budov- 
liani Kielce.

ȘAH. — Cea de-a 9-a partidă a 
meciului dintre marii maeștri Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) și Costa Mecking 
(Brazilia), care iși dispută în orașul 
Augusta unui din meciurile turneu
lui candidaților la titlul mondial de 
șah, s-a întrerupt pentru a doua 
oară (la mutarea a 89-a), într-o po
ziție complicată. Korcinoi a obținut 
pină în prezent două victorii, cele
lalte partide terminindu-se remiză.

BIATLON. — Schiorii din echipa 
de biatlon a țării noastre se pregă
tesc intens in vederea participării la 
campionatele mondiale care vor avea 
loc cu începere de la 25 februarie în 
U.R.S.S., la Minsk, Din lotul selec- 
ționabtlilor fac parte, printre alții, 
Nicolaie Veștea, loan Mirzea, Gh. 
Voicu, Gh. Gîrniță, V. Fontana, N. 
Cristoloveanu etc. Antrenorii echipei 
sînt C. Tiron și M. Stuparu.

TENIS. — Turneul internațional de 
tenis de la Baltimore s-a încheiat cu 
victoria tânărului jucător american 
Alex Mayer. în finală, Mayer l-a în
trecut cu 6—2, 6—1 pe compatriotul 
său Clark Graebner.

Proba de dublu a fost ciștigată de 
cuplul Graebner-Davidson care, in 
finală, a dispus cu 6—1, 6—4 de pe
rechea americană Jeff Austin-Dick 
Bohrnsted.

★
în cercurile sportive din S.U.A. 

continuă să fie comentată elimina
rea din Cupa Davis a echipei de te
nis a S.U.A., învinsă de formația 
Columbiei. Recent, căpitanul echipei, 
Dennis Ralston, a declarat că este 
nedrept să fie criticați Stan Smith 
și Arthur Ashe pentru absența lor in 
meciul de la Bogota. Mai degrabă, 
a spus Ralston, ar trebui să ne în
trebăm de ce nu a participat la a- 
ceastă Întâlnire Jimmy Connors, care 
a acceptat inițial să fie inclus în for
mație, pentru a se. retrage nejustifi
cat in ultimul moment. Connors era 
atunci singurul jucător de valoare 
disponibil, întrucît Smith și Ashe se 
angajaseră dinainte In alte competi
ții, a precizat Ralston, care și-a ex
primat, totodată, dorința de a rămi- 
ne in continuare căpitan al echipei.

TENIS DE MASA. — Selecționa
tele de tenis de masă ale R. P. Chi
neze iși continuă turneul in țara 
noastră. Sirr.bătă, la lași, oaspeții

vor întâlni reprezentativele țării 
noastre.

★
„Sala Sporturilor" din Miinchen 

va găzdui, între 22 și 24 februarie, 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R. F. Germania, un ve
ritabil „mini-campionat" mondial, la 
care au fost invitați sportivi și spor
tive din 25 de țări, printre care și 
România.

Pe lista celor care au confirmat 
participarea se numără jucători re- 
numlți în frunte cu suedezul Stellan 
Bengtsson și Kjell Johansson, japo
nezii Itoh și Imano, sovieticii Sarho- 
ian și Gomoșkov.

Concursul feminin va reuni, de 
asemenea, pe majoritatea jucătoare
lor fruntașe din Europa, printre care 
campioana româncă Maria Alexandru 
și cehoslovaca Alice Grofova.

FOTBAL. — Selecționata de fot
bal a R. D. Germane iși continuă 
pregătirile în vederea participării la 
turneul final al campionatului mon
dial. într-un meci de antrenament 
desfășurat la Hermsdorf, echipa R.D. 
Germane a terminat la egalitate : 
0—0 cu o selecționată divizionară 
din Cehoslovacia. In continuare, echi
pa R. D. Germane va susține urmă
toarele jocuri amicale : 26 februarie 
cu Algeria la Alger : 28 februarie cu 
Tunisia, la Tunis ; 13 martie cu 
Belgia, la Berlin ; 27 martie cu Ceho
slovacia, la Dresda : 23 mai cu Nor
vegia, la Rostock și 29 mai cu An
glia, la Leipzig.

★
Un acord a intervenit intre fede

rația uruguayană și cluburile brazi
liene la care activează internaționali 
uruguayeni. în urma acestui acord, 
portarul Mazurkiewicz, jucătorii de 
cimp Rocha și Forlan se vor putea 
Întoarce în țară la 15 aprilie pentru 
a lua parte la pregătirile în vederea 
campionatului mondial. De aseme
nea, federația din Uruguay duce tra
tative cu echipa argentineană Inde- 
pendiente, pentru a obține de la 
aceasta permisiunea ca jucătorul 
Uruguayan Elbio Pavoni să poată fi 
inclus în lotul reprezentativ.

CROS. — Tradiționalul cros de Ia 
Catania a revenit la actuala ediție 
atletului tunisian Abdelkader Zad- 
dem, cronometrat pe un traseu în 
lungime de 11 km cu timpul de 
33’52’’. Pe locul doi a sosit sporti
vul sovietic Mihail Jeiobovski — 
34’02”, urmat la rindul său de Taieb 
Bourguerra (Tunisia) — 34’07”, Rașid 
Sarafudinov (U.R.S.S.) — 34’17”,
Zavko Kuzmanovici (Iugoslavia) — 
34’18” și Antonio Mangano (Italia) 
- 34’19”.

La startul cursei, care a fost ur
mărită de peste 40 000 de spectatori, 
au fost prezenți 150 da concurenți.

aerului. Ia ora 14 oscila între minus 1 
grad la Suceava și Dorohoi șl plus 13 
grade la Mangalia și Tuzla. în sudul și 
estul țării s-a semnalat ceață, iar pe 
alocuri, în Moldova șl Crișana, s-a 
produs polei. In București : Vremea a 
fost închisă. Vîntul s. suflat slab. Nu 
au căzut precipitații. Spre seară s-a 
lăsat ceață. Temperatura maximă a fost 
de 3 grade,

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 8 februarie. Îmi țară : Vremea va fl 
în general umfedă. Vor cădea precipita
ții temporare, mai alea sub formă de 
ploaie în jumătatea de sud a țării și 
sub. formă de oloaie, lapoviță și nin
soare în nord. Vîntul va sufla, potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peratura va scădea ușor. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero gra
de, iar maximele între minus 2 grade 
și plus 8 grade. La munte va ninge. 
Ceață și, pe alocuri, polei. In Bucu
rești.: Vreme relativ umedă. Cer mai 
miiU fioros. Precipitații slabe, .Vîpt no- 
trlvit. Temperatura în scădere ușoară.

In fiecare an, in primele zile ale 
lunii noiembrie, in toate organizațiile 
Partidului Comunist Italian și ale 
Federației Tineretului Comunist în
cepe campania de preschimbare a 
carnetelor de membru — însoțită, în
totdeauna. de o acțiune susținută 
pentru primirea de noi membri în 
partid. In celulele și secțiile partidu
lui din fabrici, uzine, școli, institute 
de cercetări sau de la sate sînt orga
nizate mii de întâlniri și dezbateri — 
adunări în cadrul cărora carnetele de 
partid sînt preschimbate in mod 
festiv, concomitent cu discuții expli
cative privind politica P.C.I. Campa
nia de preschimbare a carnetelor 
marchează nu numai un moment de 
seamă in viața internă • organiza
ției, de natură să 
stimuleze și să 
dea avint între
gii sale activități, 
dar oferă și pri
lejul unui larg 
dialog cu masele de muncitori, de 
cetățeni, bărbați și temei, tineri și 
vîrstnici — toate acestea fiind meni
te să ducă la întărirea organizatorică 
a partidului, Ia o nouă creștere a 
influenței sale politice.

Deși de la începerea noii campa
nii de preschimbare a carnetelor 
s-a scurs doar un scurt interval de 
timp, rezultatele nu au întârziat să 
se arate. Intr-un articol publicat zi
lele acestea in „l’Unitfe", Ugo Pec- 
chioli, membru al Biroului Politie și 
a! Direcțiunii P.C.I.. șeful secției or
ganizatorice a partidului, arăta eă 
in ultimele cîteva luni au intrat în 
rindurile partidului circa 80 000 de 
noi membri. Noua acțiune va conti
nua pină la sfirșitul lunii octombrie
— sub semnul unor importante eve
nimente, cum sînt comemorarea a 
zece ani de la încetarea din viață a 
lui Palmiro Togliatti, împlinirea u- 
nel jumătăți de veac de existență a 
ziarului „L’Unitâ" și a 30 de ani de 
la apariția revistei „Rinascita".

In urmă cu 53 de ani, în anul naș
terii sale, Partidul Comunist Italian 
număra 58 000 de membri — cifră 
inferioară celei a noilor intrați în 
rindurile partidului numai în ulti
mele trei luni. Astăzi, puternicul 
detașament al comuniștilor italieni 
cuprinde peste 1 600 000 de membri
— creștere care vorbește concludent 
nu numai despra drumul de luptă 
parcurs de puternica avangardă a 
clasei muncitoare italiene, dar și 
despre caracterul său de masă, des
pre forța și prestigiul său.

Firește, influența P.C.I. depășește 
numărul membrilor săi.. Pentru co
muniști votează — așa cum au ilus
trat alegerile parlamentare din 1972
— peste 9 milioane de alegători —• 
reprezentând aproape 30 la sută 
din totalul corpului electoral italian
— ceea ce reflectă rolul' P.C.TÎ, că

CORESPONDENTA DIN ROMA

forță politică do bază a societății ita
liene, capacitatea sa de a da răspun
suri juste problemelor majore care 
frămîntă poporul italian, de a oferi 
o alternativă constructivă, democra
tică și progresistă evoluției vieții 
sociai-politice și economice.

De pildă. în ultimul timp, comu
niștii, pornind de la interesele vitale 
ale maselor largi populare, au pre
zentat un ansamblu de propuneri do 
natură să ducă la ridicarea econo
mică a regiunii Mezzogiorno, la dez
voltarea agriculturii, la continuitatea 
desfășurării activității economice 
normale în condițiile crizei energe
tice, la soluționarea altor probleme 
importante ca : reforma sanitară, cea 
a învățămîntului, a construcției de 

locuințe și a trans
porturilor publi
ce. Militând neo
bosit pentru rea
lizarea unei cit 
mai largi și mai 

puternice unități a tuturor- forțelor 
democratice, comuniștii au lansat 
ideea întăririi și stringerii colaborării 
dintre forțele populare de inspirație 
comunistă și socialistă cu forțele de 
inspirație catolică, precum și cu for
mațiile de altă orientare democratică.

Rolul proeminent pe care comu
niștii îl exercită în viața politică ita
liană nu se manifestă numai,. în ac
tivitatea dinamică a partidului, a or
ganizațiilor sale, in numeroasele bă
tălii sociale ale proletariatului, țără
nimii, intelectualității, tineretului 
muncitor și studențesc, pe care a- 
cesta le conduce, ci și in pozițiile 
pe care P.C.I. le susține în activi
tatea parlamentară și in organele 
locale ale administrației de stat. 
Partidul comunist are 179 de locuri 
in Camera deputaților și 91 în Se
nat. Trei regiuni (Umbria, Emilia 
Romagna, Toscana) au în fruntea lor 
administrații de coaliție formate din 
comuniști și socialiști, iar peste o mie 
de localități de mai mare sau mai 
mică importanță sînt conduse de 
primari comuniști.

„...Noi, comuniștii — declara, re
cent, președintele Partidului Comu
nist Italian, tovarășul Luigi Longo 
— nu avem pretenția de a fi singurii 
depozitari ai soluțiilor juste pentru 
toate problemele ; avem totuși ambi
ția de a fi elementele cele mai ac
tive in rindul clasei muncitoare și 
de a ne afla in fruntea forțelor 
populare pentru a face din ele fac
torul propulsor al unei cit mai largi 
grupări unite, democratice și înnoi
toare". Sub acest imbold se desfă
șoară întreaga acțiune a comuniști
lor îndreptată spre apărarea institu
țiilor democratice, spre continua 
Înnoire politică și înflorire a țării, 
spre pace și progres social.

Radu BOGDAN /

pakistan Acțiuni stimulatoare 
pentru progresul economico-social
Agențiile internaționale de presă 

au informat recent că guvernul pa
kistanez a naționalizat toate băncile 
particulare existente în țară. în vir
tutea altor două decrete publicate la 
Islamabad, guvernul va putea trece 
sub controlul statului industria na
vală și comercializarea produselor 
petroliere. Totodată s-a anunțat 
crearea a șapte corporații de stai, 
printre care în industria construc
toare de mijloace auto, în ramurile 
industriilor grea, ușoară și a cimen
tului. Corporațiile vor fi direct sub
ordonate Ministerului Industriei. 
Măsurile respective se înscriu, așa 
cum remarcă observatorii, pe linia 
eforturilor autorităților pakistaneze 
în direeția stabilizării și dezvoltării 
economiei naționale.

După cum se știe, drumul parcurs 
de Pakistan de la cucerirea inde
pendenței, în anul 1947, și pină în 
prezent nu a fost lipsit de greutăți. 
Momente dificile au intervenit atât 
în lupta pentru învingerea subdez
voltării, cit și în cea pentru consoli
darea independenței economice. Con
flictul armat de la sfirșitul anului 
1971 a complicat și mal mult situația 
economică a țării. Odată cu venirea 
la conducerea tării a guvernului 
Partidul Poporului din Pakistan, au 
fost întreprinse acțiuni importante in 
vederea depășirii dificultăților și a 
problemelor complexe, acțiuni ce au

vizat, îndeosebi, două obiective esen
țiale : refacerea și impulsionarea e- 
c.momlei și îmbunătățirea nivelului 
de trai al populației.

Astfel, la scurt timp de Ia Insta
larea sa, guvernul a trecut sub con
trolul statului și, ulterior, a națio
nalizat peste 30 de întreprinderi 
mari din zece ramuri de bază ale 
industriei. A urmat apoi un șir de 
decrete prin care se instituia con
trolul de stat asupra celor mai im
portante domenii ale activității eco
nomice. Actul naționalizării a lovit 
în oligarhia financiară care controla 
în trecut două treimi din întreaga 
producție industrială, deținînd 80 la 
sută din capitalurile bancare șl 87 
la sută din fondurile societăților de 
asigurare. Pe linia acelorași măsuri, 
guvernul pakistanez a promulgat, in 
martie 1972, reforma agrară. într-o 
țară ca Pakistanul, in care peste 85 
la sută din populație este direct le
gată de producția agricolă, desfiin
țarea privilegiilor de tip feudal, 
reîmpărțirea pămînturilor și limi
tarea marilor proprietăți au fost de 
natură să stimuleze agricultura și să 
ducă la ameliorarea traiului maselor 
țărănești. Paralel cu aceste preocu
pări, guvernul pakistanez a întreprins 
o serie de măsuri în domeniul social. 
Au fost interzise concedierile arbi
trare, s-au majorat alocațiile de 
concediu, boală, invaliditate, au fost

stabilite rețineri obligatorii din pro
fiturile companiilor particulare și 
destinate asigurărilor sociale, con
strucției de locuințe și învățămîntu
lui.

Ca urmare a tuturor acestor mă
suri, economia Pakistanului a înre
gistrat in ultima vreme un reviri
ment. Astfel, în anul financiar 
1972—1973, ritmul dezvoltării econo
mice a țării a sporit cu 6,5 la sută 
față de anul precedent. Producția 
industrială a crescut — după doi ani 
consecutivi de stagnare — cu 6.3 la 
sută, iar cea de cereale cu 3 la sută. 
Totodată, volumul exporturilor pa
kistaneze a sporit cu 27 la sută. 
Planul de stat pentru dezvoltarea 
economică a țării prevede, pentru 
acest an, creșterea prioritară a pro
ducției mărfurilor de larg consum, 
alimentelor și intensificarea con
strucției de locuințe.

Bucurîndu-se de aprobarea și spri
jinul forțelor democratice și progre
siste ale țării, programul economico- 
soeial al guvernului pakistanez 
constituie fundamentul mutațiilor 
înnoitoare care au loc în prezent în 
Pakistan. în acest sens, recentele 
măsuri anunțate la Islamabad se 
înscriu ca un pas important în di
recția consolidării și modernizări! 
economiei naționale, a progresului ți 
prosperității poporului pakistanez.

Eugen IONESCU
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BUZĂU

Masele plastice in construcții
La sfirșitul lunii de- 

'cembrie, anul trecut, 
printre noile capacități 
care conturează tot 
mai mult viitoarea fa
brică de produse din 
mase plastice pentru 
construcții din Buzău 
se număra și instalația 
pentru profile din 
policlorură de vinii 
După probele tehnolo- 
?ice, care au 
n bune 

colectivul de muncă a 
realizat primele 
duse dintr-o 
largă destinată con
strucțiilor civile și in
dustriale.

De la începutul a- 
nului și pină în pre
zent, în noile capaci
tăți intrate in funcțiu
ne la fabrica din 
Buzău, colectivul de 
muncă a depus efor
turi stăruitoare pentru 
a introduce în produc
ție noi repere, conco
mitent cu participarea 
efectivă, alături de 
constructori, la monta
jul celorlalte utilaje 
ce completează Instala-

decurs 
condiții,

pro- 
gamă

ția de prelucrare a 
policlorurii de vinii. 
Asimilarea a 15 pro
duse noi creează pre
misele ca în a doua 
jumătate a lunii fe
bruarie întreaga capa
citate de 4 090 tone 
profile să intre in 
funcțiune și să reali
zeze un volum sporit 
de produse.

între componentele 
fabricii buzoiene se 
înscrie și secția de 
polietilenă de joasă 
presiune, unde se 
produc țevi pentru 
instalații industriale 
care lucrează In me
diu corosiv, Ia tem
peraturi de pină la 
80 grade C și pre
siuni între 6 și 10 at
mosfere. Secția pro
duce și fitingurile ne
cesare acestor genuri 
de instalații. Pentru 
fabricarea profileior 
din PVC și a pro
duselor din polie
tilenă. procesul teh
nologic reclamă un 
zolum considerabil de

matrițe. Asigurarea în
tregului necesar se 
realizează aici într-o 
secție proprie, care 
dispune, printre alte
le. și de o grupă de 
proiectare, astfel că,la 
cererea beneficiarilor, 
unitatea poate intro
duce în fabricație și 
alte tipodimensiuni de 
profile.

— Parametrii pro
iectați ai fabricii — ne 
spunea inginerul Va
sile Constantinescu — 
urmează să fie atinși, 
conform studiului teh- 
nico-economic, în 
primul trimestru al 
anului viitor. Deși fa
brica nu a intrat încă 
în funcțiune cu 
treaga capacitate, 
lectivul de muncă 
angajat să atingă 
rametrii de producție 
încă din trimestrul al 
III-lea al anului cu
rent.

în- 
co- 
s-a 
pa-

Mthai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii”
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La sugestiile 

cumpărătorilor
Se poate vorbi de un „secret" 

al succesului de care se bucură 
produsele întreprinderii jude
țene. de industrie locală Galați 
in rindul numeroșilor cumpără
tori ? După cum ne spune to
varășul loan Constantin, direc
torul I.J.I.L. Galați, succesul de 
care se bucură produsele ce
lor 4 unități ale întreprinderii, 
îndeosebi articolele de uz cas
nic, se datorește faptului că, ori 
de cite ori se pornește la asi
milarea și introducerea în fa
bricație a unor sortimente noi, 
se ține seama de gustul, de ce
rințele și preferințele cumpără
torilor. De exemplu, pentru sta
bilirea sortimentelor noi care se 
vor fabrica în acest an, s-a e- 
fectuat. încă de la sfirșitul a- 
nului trecut, sondaje de opinie, 
îndeosebi cu ocazia expoziției 
intitulate „Expo—I.L.G.A. 1973". 
Receptiv la articolele de stric
tă necesitate, dar și de bună ca
litate expuse, publicul a remar
cat produsele realizate de colec
tivul fabricii de mobilă și ma
teriale de construcții, dintre 
care noul tip de cameră pen
tru tineret, diferitele scăunele 
și banchete, coșulețe executate 
din răchită albă, precum și alte 
produse care au dus la punerea 
în valoare a resurselor locale 
ale județului Galați.
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marea BRiTANiE Sindicatul minerilor
a hotărît declanșarea

grevei generale

Minerii din Aberfan (Țara Galilor) salută hotdrîrea Consiliului 
declanșa greva generalăal sindicatului lor de a

executiv

ORIENTUL APROPIAT
A ÎNCEPUT CEA DE-A TREIA ETAPA A DEZANGAJĂRII

CAIRO 5 (Agerpres). — Cea de-a 
doua fază a aplicării acordului de 
dezangajare s-a încheiat, în cursul 
zilei de marți, odată cu transfera
rea, de către reprezentanții O.N.U., 
a controlului asupra regiunii situate 
la sud de Micul Lac Amar, de pe 
malul apusean al Canalului Suez, 
către forțele egiptene — a anunțat 
purtătorul de cuvînt al O.N.U. la 
Cairo.

Trupele israeiiene au continuat — 
a afirmat purtătorul de cuvint — re-

Conferința de la Salzburg t

tragerea de pe malul occidental al 
canalului, începînd în acest, fel cea 
de-a treia etapă a dezangajării.

Pe malul estic al Canalului Suez, 
forțele israeiiene au încheiat luni 
operațiunile de retragere și au re- 

’mis reprezentanților O.N.U. controlul 
asupra sectoarelor respective.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt a declarat că reprezentanții 
O.N.U. au început marți inspec
țiile și controlul asupra efectivelor 
egiptene și israeiiene în zonele de
terminate 
jare, din 
Sinaiului, 
tele celor 
limitate.

prin acordul de dezanga- 
regiunea meridională a 

unde forțele și armamen- 
două părți trebuie să fie

ALGER 5 — Corespondentul nos
tru transmite : Președintele Al
geriei, Houari Boumediene, a acor
dat corespondentului ziarului „Le 
Monde" la Alger, un interviu în 
care se referă la hotărîrea luată de 
țara sa în privința folosirii materi
ilor prime. EI a expus, totodată, 
punctul de vedere algerian în le
gătură cu relațiile care trebuie să 
existe între țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare. „Cooperarea 
de la stat la stat — a subliniat el 
— este politica viitorului", expri- 
mindu-și dezaprobarea față de a- 
propiata conferință de la Washing
ton a țărilor capitaliste industriali
zate consumatoare de petrol.

„Noi am preluat controlul petro
lului nostru pentru a stabili rapor
turi directe de la stat la stat și 
pentru a elimina intermediarii care 
realizează profituri fabuloase pe 
seama consumatorilor și producăto
rilor".

In legătură cu convocarea unei 
sesiuni de urgență a Adunării Ge
nerale a O.N.U., la propunerea sa, 
președintele Boumediene a arătat că 
„problema care se pune In lume 
este mai vastă decît problema se
parată a petrolului sau chiar decît 
cea a materiilor prime. Ea privește 
raporturile intre țările dezvoltate și 
celelalte țări, în toate domeniile".

LONDRA 5 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). După aproape patru 
ore de dezbateri, Consiliul executiv 
al sindicatului minerilor a hotărit 
marți declanșarea in noaptea de sîm- 
bătă spre duminică, la ora 24,00, a 
unei greve naționale. Această deci
zie este rezultatul votului exprimat, 
săptămina trecută, de cei aproape 
280 000 de mineri, prin care, cu o

acordat 
ramură

R. D. VIETNAM

Eforturi pentru folosirea 
intregului potențial

economic
HANOI 5 (Agerpres). — în rapor

tul economic al guvernului, prezen
tat la sesiunea Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam de Le Thanh Nghi. 
viceprim-ministru, se subliniază că 
în perioada care a trecut de la sem
narea Acordului de la Paris cu pri
vire la Vietnam a fost reluat trafi
cul pe principalele căi ferate, între
prinderile industriale și-au normali
zat activitatea, a fost refăcută o par
te însemnată a fondului locativ,' au 
fost obținute succese în domeniul 
ocrotirii sănătății și învățămîntului.

In 1973, producția de energie elec
trică a depășit cu 24 la sută nivelul 
din 1965, iar volumul global al 
ducției realizate de industrie și 
tățile meșteșugărești a fost, 
trecut, cu 17 la sută superior 
din 1965.

Referindu-se la planurile pe
șl 1975, Le Thanh Nghi a subliniat 
importanța îndeplinirii sarcinilor le
gate de mobilizarea resurselor crea
toare ale societății, folosirea tuturor 
posibilităților potențiale ale econo
miei, intensificarea producției și res
pectarea regimului de economii, con
solidarea și dezvoltarea relațiilor so
cialiste de producție și de întărire a 
conducerii economiei de către orga
nele de stat centrale și locale.

Paralel cu refacerea și dezvoltarea 
economiei naționale — a subliniat 
raportorul — trebuie să desfășurăm 
pregătirile pentru cel de-al doilea 
plan cincinal — 1976—1989.

majoritate zdrobitoare, s-a 
conducerii sindicatului pe 
mandatul de a întreprinde orice mă
sură, inclusiv recurgerea la grevă, 
pentru a obține satisfacerea revendi
cărilor privind îmbunătățirea condi
țiilor de viață și de muncă. Potrivit 
părerii observatorilor, greva mineri
lor urmează să fie de lungă durată, 
cunoscindu-se solidaritatea și forța 
acestui important detașament al 
clasei muncitoare britanice.

în mai bine de două luni și jumă
tate de la declanșarea conflictului 
dintre mineri și guvern, au avut loc 
numeroase contacte, între părți, fără 
să fi dus însă la vreun rezultat. Au
toritățile au refuzat să satisfacă ce
rerile minerilor de a compensa uria
șa creștere a prețurilor, inflația și 
accentuarea devalorizării lirei ster
line.

Potrivit opiniei observatorilor, prin 
acest mare conflict social se creează 
premisele unei crize politice, ceea ce 
readuce în actualitate perspectiva 
unor alegeri parlamentare anticipate 
în primăvara acestui an.

SALZBURG 5. — Trimisul Ager
pres, V. Crișu, transmite : Marți s-a 
încheiat, la Salzburg, conferința or
ganizată din inițiativa „Clubului de 
la Roma" — asociație cu caracter 
particular, care și-a orientat activi
tatea spre stimularea cercetării în 
vederea adincirii cunoștințelor des
pre necesitățile de viitor ale umani
tății și studierea posibilităților de 
satisfacere a lor, precum și spre cău
tarea căilor prin care aceste cunoș
tințe ar putea fi aplicate în practică 
prin acțiuni politice. La intilnire, 
organizată la castelul Klesheim, au 
participat personalități ale vieții in
ternaționale, între care președinții 
Mexicului și Senegalului, precum și 
prim-miniștrii Austriei, Olandei, Ca
nadei și Suediei. Reuniunea, care a 
durat două zile, a fost prezidată de 
cancelarul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, iar în încheierea lucrărilor 
a fost adoptat un comunicat.

Intre temele de importanță inter
națională menționate în comunicat 
figurează necesitatea dialogului și 
eforturilor pentru destindere și dezar
mare, pentru o pace bazată pe ega
litatea în drepturi ; probleme privind 
nivelul dezvoltării industriale.

In cadrul unei conferințe de presă, 
organizată la încheierea reuniunii, 
participanții au fost unanimi în ex
primarea ideii că problemele ce 
stau, în prezent, in fața umanității 
nu pot fi rezolvate decît pe calea ra
țiunii, a colaborării intre oamenii de 
știință și oamenii de 
te statele, în vederea 
relații mai echitabile 
dială.

SESIUNEA C. E. E. DE LA BRUXELLES

stat, între toa- 
întronării unor 
pe arena mon-

Poziția „celor nouă“ față de conferința
pro- 
uni- 
anul 
celui

1974

de la Washington
BRUXELLES 5 (Agerpres). — 

niștrii de externe ai celor nouă 
membre ale Pieței comune au 
pins, în mod clar, marți, ideea ame
ricană de a se folosi conferința asu
pra petrolului — ce va avea Ioc la 
Washington, săptămîna viitoare — 
drept punct de plecare pentru un 
nou tip de cooperare economică 
monetară între principalele țări in
dustrializate. Potrivit agenției Reuter, 
pozițiile țărilor C.E.E. ău djferit 
foarte mult în problema atitudinii pe 
care va trebui să o adopte Piața co
mună la Washington, dar, după mai 
multe ore de dezbatere, s-au pus ba
zele unei poziții comune. între alte
le. membrii C.E.E. au ajuns la acor
dul de a se opune propunerii de

Mi- 
țări 
res-

Și

transformare a conferinței de la 
Washington într-un forum perma
nent al țărilor consumatoare de pe
trol. Miniștrii țărilor C.E.E. conside
ră că, în cursul conferinței de la 
Washington, trebuie doar să fie ana
lizat impactul crizei de energie asu
pra economiei mondiale, fără să se 
adopte măsuri concrețe. Această po
ziție contravine propunerii Statelor 
Unite de a se crea un comitet de 
conducere al conferinței, alcătuit din 
înaite oficialități, care să-și continue 
activitatea și după conferință pentru 
a elabora și pune în aplicare o stra
tegie comună a consumatorilor de 
petrol față de creșterea prețurilor și 
dificultățile de aprovizionare cu ți
ței.

s u- a. Concernele petroliere

în faia comisiilor de anchetă
penurie reală, obiectivă, 
— dar există și factori 
să întețească și mai mult

Există o 
de energie 
care caută 
efectele negative ale acesteia, să le 
agraveze artificial in scopul sporirii 
propriilor profituri.

„In această perioadă, cînd multi 
americani iși pierd slujbele, plătesc 
impozite din ce in ce mai mari, su
feră consecințele escaladării prețuri
lor și ale crizei de energie — de
clara senatorul democrat James Al
len in subcomitetul senatorial însăr
cinat cu investigarea profiturilor e- 
xorbitante realizate de companiile 
petroliere prin specularea crizei de 
energie — nu credeți că ar fi potri
vit să întrebăm companiile petroliere 
cum de iși permit să se ghiftuiasca, 
în timp ce alții suferă 7" Senatorul 
republican Charles Percy i-a între
bat direct pe președinții celor mai 
mari concerne petroliere, convocați 
la audiere : „Cum puteți justifica în 
fața opiniei publice americane faptul 
că in 1973 ați plătit doar 2 la sută 
impozite pe venituri, dar ați realizat 
profituri cu aproape 60 la sută mai 
mari față de 1972 7".

Răspunsurile primite de Ia „regii 
neincoronați" al petrolului au fost 
calificate de membrii subcomitetului 
drept „total nesatisfăcătoare". Ace
leași Întrebări au fost adresate de 
ziariști, într-o pauză a audierilor, 
președintelui celei mai mari compa
nii petroliere americane — „Exxon" 
— J. W. Jamieson. El a răspuns sec : 
„Aceste chestiuni nu mă deranjează 
și nu mă preocupă deloc".

Audierile au avut loc în condi
țiile creșterii tot mai pronunțate a 
curentului de opinie împotriva celor 
ce profită de pe urma crizei de e- 
nergie, cînd se înmulțesc glasurile 
care cer să fie obligate concernele 
să furnizeze autorităților federale 
datele privind situația actuală a re
zervelor lor, a producției, a consu
mului de țiței și a combustibililor în 
general. Răspunsul companiilor a fost 
negativ. Exprimîndu-și uimirea față 
de un asemenea refuz, președintele 
subcomitetului Congresului, Henry 
Jackson, a declarat : „Sînt pur și

că sesimplu uluit. Este de necrezut 
refuză asemenea date esențiale con
ducerii economiei țării. Companiile 
petroliere iși păstrează datele intr-un 
secret mai ermetic decît C.I.A. (A- 
genția centrală de informații). Cu 
ce drept împiedică companiile elabo
rarea unei noi politici a energiei 7"

„Washington Post" scrie că moti
vele refuzului trebuie căutate în în
seși pozițiile dominante deținute de 
acest „imperiu al petrolului". Nouă 
dintre cele mai mari 25 de concerne 
industriale americane activează in 
industria petrolieră. Cele peste 500 000 
de sonde de pe teritoriul Statelor 
Unite produc țiței pentru 247 de ra
finării cu o producție anuală de 6 
miliarde barili. Pentru trusturile 
respective lucrează o armată de 
1,3 milioane de muncitori, care 

vtnd anual peste 250 
galoni de benzi- 
combustlbili. Concer- 

lichizi

milioane 
produc și 
bilioane 
nă și 
nele pompează combustibilii 
printr-o rețea de conducte lungă de 
280 000 km și dispun de o flotă de 
petroliere mai mare decît flotele 
navale ale multor țări ale lumii. Nu
mai „Exxon" posedă 167 de petro
liere, iar „Mobil Oii" 120. Luate îm
preună, flotele marilor companii au 
un deplasament de peste 23 milioa
ne de tone.

Specialiștii Wall Street-ului apre
ciază că marile concerne petroliere 
americane au efectuat în 1973 vînzări 
în valoare de 100 miliarde dolari. 
„Cele 21", considerate „elita au
rului negru", domină cu autoritate 
întreaga industrie petrolieră a 
S.U.A., începînd de la prospectări și 
terminind cu rețeaua de distribuție. 
Profiturile dobîndite au crescut în 
medie cu 45 la sută în 1973 și se ridică 
la cifra record de aproape 10 tnili- 
arde dolari, depășind cu mult profi
turile realizate 
timp, printr-o 
prețurilor, prin 
presiuni de tot 
au înghițit sau 
numeroase firme mici, independente.

Confruntate cu o asemenea situa
ție, autoritățile federale și locale au

de 
alți

în 1972. In același 
manipulare abilă a 

concurență ilicită și 
felul, marile trusturi 
împins spre faliment

luat atitudine. Vicepreședintele co
mitetului economic unit al Senatu
lui și Camerei Reprezentanților, 
William Proxmire, a adresat minis
trului de justiție, William Saxbe, o 
scrisoare cerîndu-i să investigheze 
dovezile privind încercările marilor 
companii petroliere de a monopoliza 
piața internă, de a înlătura compe
tiția adversarilor și a zdrobi com
paniile mai mici. In California, opt 
mari concerne petroliere, intre care 
„Shell", „Gulf", „Texaco", „Standard 
Oii", au fost trimise in fața instan
țelor pentru încălcarea legii anti
trust și dosirea de combustibili și 
benzină în scopul provocării majo
rării prețurilor la aceste produse. în 
statul Pennsylvania, asociația inde
pendentă a distribuitorilor de ben
zină a descoperit că circa 40 de sta
ții, închise de ani de 
aveau de fapt rezervoarele pli
ne cu benzină depozitată 
marile companii — „Mobil", 
„Gulf", „Texaco", „SunoiI", in aș
teptarea creșterii prețurilor. Asocia
ția a intentat proces firmelor amin
tite. Procurorul general al statului 
Connecticut, Robert Kilian, a decla
rat că investigațiile sale au dus la 
descoperirea a milioane de galoni 
de benzină dosite in stații „abando
nate" sau „închise", fapt care nu va 
rămine nepedepsit. Lewis Haskell, 
președintele congresului național al 
distribuitorilor cu amănuntul, a de
clarat că există „tancuri petroliere 
care așteaptă cu săptăminile in lar
gul coastelor S.U.A. neancorînd în 
porturi spre a fi descărcate, ca și 
convoaie fantomă de cisterne, pline 
cu benzină, garate in stații pe linii 
moarte".

In Congresul S.U.A. au fost intro
duse — și așteaptă să fie examina
te — proiecte de legi care să pre
vadă punerea sub control a profitu
rilor excesive, obligativitatea comu
nicării datelor privind importurile, 
producția și consumul de produse 
petroliere, înghețarea prețurilor ben
zinei și combustibililor.

C. ALEXANDROAIE
Washington

zile,

de

MESAJ ADRESAT NAȚIUNII DE CĂTRE 

ARGENTINEIPRESEDINTELE 5
BUENOS AIRES 5 (Agerpres). - 

Intr-un mesaj televizat adresat în
tregii națiuni și consacrat analizei 
realizărilor guvernului său în cursul 
anului trecut, președintele Argenti
nei, Juan Domingo Peron, a relevat 
că participarea muncitorilor la veni
tul național a crescut de la 33 la su
tă, în mai 1973, la 42*50  la sută, în 
decembrie 1973, iar șomajul, una din
tre cele mai grave probleme sociale 
cărora a trebuit să le facă față gu
vernul, a cunoscut o importantă scă
dere — de la 6.5 la sută, în aprilie 
1973, la 4,5 la sută in decembrie 
1973.

Președintele Argentinei a subliniat 
că deficitul pe plan fiscal, moștenit 
de guvern, se cifra la 31,3 miliarde 
pesos și că, în prezent, acesta a 
scăzut la 19 miliarde pesos. Inflația, 
pe de altă parte, care, in timpul gu-

vernelor militare, ajungea pină la 
80 la sută, a scăzut la zero.

Analizînd realizările economice ale 
guvernului, președintele a menționat 
aprobarea unui plan siderurgic pe 
perioada 1974—1982 — care va face 
necesare investiții de 4,5 miliarde 
dolari și care permite o creștere con
siderabilă a producției de oțel a ță
rii — precum și aprobarea unui fond 
de 700 milioane dolari pentru dez
voltarea petrochimiei. în domeniul 
resurselor de energie electrică, pină 
în 1987, Argentina își va dubla ca
pacitatea.

O altă parte importantă a discursu
lui președintelui argentinean a fost 
consacrată elogierii acordurilor co
merciale și de cooperare semnate cu 
o serie de țări, printre care Româ
nia.

Intilnire prietenească 
la ambasada română 

din Budapesta
BUDAPESTA 5 (Corespondentă de 

la A. Pop). — Cu prilejul vizitei în 
R.P. Ungară a tovarășului Virgil Tro- 
fîn, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
romano—ungară de colaborare econo
mică, loan Cotoț, ambasadorul Româ
niei la Budapesta, a oferit un cocteil. 
Au participat Timar Matyas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, președintele părții un
gare în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică între 
cele două țări, Istvan Szurdi, mi
nistrul comerțului interior, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai comerțului exterior, condu
cători de întreprinderi și alte per
soane oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, de prietenie.

agențiile de presa transmit:
Delegația Secției relații 

externe a C.C. al P.C.R., 
condusă de Dumitru Turcuș, ad
junct al șefului secției, care se 
află în vizită în R. S. Cehoslovacă, 
a fost primită marți de Vasil Bi- 
lak, membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. La 
primire a fost prezent Michal Ste- 
fanak. adjunct al șefului Secției de 
politică internațională a C.C. al 
P.C.C. A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul României la Praga, 
Teodor Haș.

Intilnire Ia Casa Albă. Un 
purtător de cuvînt al Casei Albe * 
anunțat că în timpul Întrevederii 
dintre președintele Nixon și minis
trul de externe al U.R.S.S., A. Gro- 
mîko, a fost examinat un larg cerc 
de probleme, inclusiv relațiile sovie- 
to-americane, conferința de pace în 
Orientul Apropiat de la Geneva, tra
tativele privind limitarea armamen
telor strategice, probleme legate de 
securitatea europeană.

Convenția extraordinară 
a S.O.H.Y.O. (Consiliul general al 
sindicatelor din Japonia), convocată 
pentru a adopta planul de acțiune 
în tradiționala campanie de primă
vară. și-a deschis marți lucrările la 
Tokio. Președintele S.O.H.Y.O., Ma
koto Ichikawa, a lansat un apel la 
unitate de acțiune pentru a se asi
gura satisfacerea revendicărilor 
prezentate de sindicate în cam
pania din această primăvară. De

0 declarație a M. A. E.
al R. P. Chineze

PEKIN 5 (Agerpres). — In legătu
ră cu recentul acord între guvernul 
japonez și autoritățile sud-coreene, 
prin care au fost incluse în așa-zisa 
„zonă de dezvoltare comună" întinse 
suprafețe din platoul continental al 
Mării Chinei de Est, purtătorul de 
cuvint al M.A.E. al R.P. Chineze a 
dat publicității o declarație, apre
ciind această acțiune drept o încăl
care a suveranității Chinei, pe care 
guvernul chinez nu o acceptă sub 
nici o formă.

REZULTATELE ALEGERILOR
DIN COSTA RICA

Candidatul partidului 
de guvemămînt 

ales președinte al tării
SAN JOSE 5 (Agerpres). — La 

San Josă au fost date publicității 
rezultatele alegerilor pentru desem
narea noului șef al statului, a celor 
57 de membri ai Adunării Legisla
tive și 552 de consilieri municipali. 
Daniel Oduber Quiros — candidatul 
Partidului eliberării naționale, de 
guvernămînt — a fost ales preșe
dinte al țării, infirmîhdu-se. astfel, 
o tradiție după care, încă din seco
lul trecut, opoziția cîștiga invaria
bil alegerile prezidențiale. Oduber 
a întrunit 289 848 de voturi (42,3 la 
sută). Principalul contracandidat, 
Fernando Trejos, candidatul Parti
dului unificării naționale, a obținut 
205 076 voturi (30 la sută).

Daniel Oduber, președintele ales 
al Republicii Costa Rica, urmează 
să preia oficial funcția la 8 mai, 
inlocuindu-1 pe președintele în e- 
xercițiu, Jose Figuereș. In 1950, îm
preună cu președintele Figuereș, 
Daniel Oduber a pus bazele Parti
dului eliberării naționale, în cadrul 
căruia îndeplinește funcția de se
cretar general.

asemenea, el a cerut membrilor or
ganizațiilor sindicale să voteze can- 
didații partidelor din opoziție în ale
gerile din vară pentru Camera con
silierilor. In ședința de după-amia- 
ză, secretarul general al S.O.H.Y.O., 
Shogo Oki, a prezentat proiectul 
programului de acțiune în campania 
de primăvară.

Purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al Republicii Vietna
mului de Sud a dat publicltatu 
o declarație de protest în legătură cu 
zborurile de recunoaștere efectuate 
la 2 februarie de avioane ale S.U.A. 
deasupra unor zone controlate de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu.

Prețurile sînt în creștere 
în 1974, pe ansamblul Pieței co
mune, cu 9,5—10 la sută, potrivit ulti
melor estimări ale Comisiei C.E.E.

Cuba și Dahomeyau hotărit 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — arată un 
municat comun al celor două 
dat publicității la Havana.

co
state.

La Varșovia a sosit, lntr*°  
vizită oficială, arhiepiscopul 
tino Casaroli, secretar al Consiliului 
pehtru afaceri de stat al Vaticanu
lui.

Agos-

Forțele patriotice cam
bodgiene au bombardat din nou 
Pnom Penhul. Se menționează că 
piesele de artilerie ale patrioților 
sint instalate la cițiva kilometri de 
capitală, într-un sector citat zilele 
trgeute de comandantul lonnolist 
printre cele aflate sub controlul for
țelor sale.

Rezervele monetare ale 
Marii Britanii au scăzut cu 298 
milioane dolari în cursul primei luni 
a acestui an, a anunțat un purtător 
de cuvint al trezoreriei engleze. La 
sfîrșitul lunii ianuarie, 
monetare britanice au fost 
la 6,178 miliarde dolari.

rezervele 
evaluate

Sonda spațială „Mari- 
jjgy-lQ" a trecut marți, la ora 
17,01 G.M.T., la o depărtare de
5770 de kilometri de planeta Venus 
și a transmis, pe Pămînt, fotografii 
ale planetei, din care se observă că 
ea 
de 
la

este acoperită cu straturi groase 
nori — au comunicat experții de 
Pasadena (S.U.A.).

0 scrisoare explozivă, 
pusă la poștă în Mexic, a provocat 
rănirea unei funcționare și deterio
rarea sediului Ambasadei Republi
cii Cuba la Lima — anunță agenția 
Prensa Latina.

Evoluția comerțului 
mondial

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Potrivit datelor publicate la Wa
shington de Fondul Monetar Inter
național, exporturile mondiale 
cursul celui de-al 
al anului 1973 au 
milioane de dolari, 
zintă o creștere de 
port cu perioada corespunzătoare a 
anului precedent. Comparativ cu 
trimestrul al doilea al anului trecut, 
creșterea a fost de 3 la sută.

In aceleași perioade de referință, 
valoarea exporturilor țărilor dezvol
tate s-a cifrat la 379 000 milioane de 
dolari, o creștere de 46,8 la sută ; 
exporturile țărilor în curs de dez
voltare au totalizat 93 000 milioane, 
reprezentînd o creștere de 27 la sută.

în 
treilea trimestru 
totalizat 505 000 
ceea ce repre- 

42 la sută in ra-

„0 realizare de prestigiu a

agricultorilor români în Maroc"
Marocul importa pină în prezent 

aproximativ 85 la sută din necesa
rul său in uleiuri alimentare de o- 
rigine vegetală, deși condițiile na
turale de climă și sol ale țării per
mit dezvoltarea în bune condiții a 
culturilor oleaginoase și îndeosebi 
a florii-soarelui. Lipsea insă, pină 
nu de mult, o experiență în acest 
domeniu.

Guvernul de la Rabat a propus 
României să participe, prin coope
rare, la efortul depus de statul ma
rocan pentru dezvoltarea culturii 
de floarea-soarelui în principalele 
regiuni agricole ale țării. Țara 
noastră a trimis în Maroc primii 
specialiști in acest domeniu, care 
in anii 1969 și 1970 au cultivat in 
zonele Ghareb, Meknes și Fes mai 
multe loturi experimentale. Spre 
satisfacția tuturor, de pe aceste lo
turi demonstrative 
producție 
mințe de 
tar, fapt 
litatea și 
cele mai 
plante și in Maroc.

Din 1971, pe baza primelor re
zultate obținute pe loturile expe
rimentale, specialiștii români au 
trecut la cultivarea pe scară na
țională a florii-soarelui. întocmin- 
du-se o vastă lucrare științifică cu 
privire la zonarea acestei culturi și 
folosirea ei diferențiată pe regiuni. 
Guvernul marocan a elaborat pla-

s-a obținut o 
record de 2 500 kg se- 
floarea-soarelui la hec- 

care a confirmat posibi- 
eficiența cultivării, în 
bune condiții, a acestei

nuri anuale de stat in domeniul 
extinderii suprafețelor cultivate cu 
floarea-soarelui, inclusiv actualul 
plan cincinal. Experiența și asis
tența românească au permis Maro
cului să treacă de Ia o cultură de 
circa 7 009 de hectare de floarea- 
soarelui in anul 1969, la 40 000 de 
hectare în 1973. Pentru actualul 
plan cincinal Marocul și-a propus 
să cultive cu această plântă 120 000 
de hectare, folosind în exclusivita
te tehnologii românești. în acest fel
— arată autoritățile de resort ma
rocane — țara va putea acoperi a- 
proximativ 75 la sută din nevoile 
sale în uleiuri alimentare de ori
gine vegetală.

Specialiștii români nu s-au limi
tat la a demonstra posibilitatea 
cultivării acestei plante in Maroc. 
In paralel, ei au pregătit la fața 
locului cadre marocane, care au 
devenit organizatorii producției de 
floarea-soarelui în țara lor inde
pendentă. „O asemenea cooperare
— ne spunea șeful serviciului de 
intervenții agricole din Ministerul 
marocan al Agriculturii și Refor
mei Agrare, inginerul Manan Ab- 
deranhman — poate, într-adevăr, 
să servească ca exemplu și pentru 
alte domenii de activitate. Este o 
realizare de prestigiu a agriculto
rilor români".

Mircea S. IONESCU
Rabat

• MERSUL PE JOS ÎN
SEAMNĂ SĂNĂTATE. 
Pornind de la acest dicton, ja
ponezii incearcă să facă față 
penuriei de energie. Potrivit 
datelor unei anchete efectuate 
recent de o companie de asigu
rări asupra unui număr de 180 
de persoane din categorii diver
se de salariați — funcționari, 
secretare, gospodine, comis-vo- 
iajori, șoferi — 90 la sută au 
răspuns că mersul pe jos le 
face bine. Dar atunci cînd a fost 
vorba de distanța pe care o 
străbat în mod obișnuit, 27,8 la 
sută dintre bărbați au răspuns 
că nu ezită să meargă pe jos 
atunci cînd este vorba de o dis
tanță care trebuie parcursă in 
mai puțin de 10 minute, in timp 
ce peste 45 la sută dintre femei 
au apreciat distanța la... 20 dc 
minute. Pe de altă parte, an
cheta relevă că, în medie, fe
meile japoneze efectuează 15 000 
de pași pe zi, iar bărbații — 
9 800. Cel mai mare „mărșălui
tor" a fost, evident, comis-voia- 
jorul, cu o medie de 18 000 de 
pași, urmat de secretară și gos
podină, pe ultimul loc aflîn- 
du-se șoferul, care nu face de- 
cit circa 4 800 de pași.

• ARHITECTURA MO
DERNĂ MODIFICĂ VE
DEREA ? Experimente re
cente pe animale, în Marea Bri- 
tanie, în ceea ce privește legă
tura creier-ochi în cursul actu
lui vederii au evidențiat că 
„aria vizuală" a cortexului ex
trage din realitate numai acele 
trăsături cu semnificație practi
că pentru specie. Broasca are 
predilecție spre muchii și pete 
în mișcare, corespunzînd „ina
micului" și „victimei". S-a a- 
vansat, de aici, ipoteza relației 
mediu-vedere, anume că reac
țiile vizuale ale animalului, încă 
nematurizat, pot fi radical mo
dificate, schimbindu-se mediul 
de viață. Impunîndu-li-se o 
lume a dungilor verticale, pisi- 
cuțcle, reacționind de obicei la 
liniile de orice fel, n-au mai 
băgat în seamă, ulterior, dun
gile orizontale. în cazul omului
— susțin cercetătorii britanici
— modificările ambientale la 
virstele tinere ar putea să „de
formeze", într-un anume sens, 
aria vizuală a creierului, încă 
în formare, dînd naștere la de
fectele de vedere de mai tirziu. 
Detectate timpuriu, ele mai pot 
fi corectate, înainte de a se im
prima definitiv pe creier. Am
bianța schematică orlzontal- 
verticală a arhitecturii moderne 
va influența cumva vederea ti
nerelor generații din mediul ur
ban ?

• MINI-METROU. m 
ultimele decenii numărul locui
torilor din orașul francez Nisa a 
crescut considerabil, ajungînd la 
350 000. Pe de altă parte, in 
timpul verii, datorită afluxului 
de turiști, populația sporește cu 
150—200 la sută. Și pentru că 
circulația devine tot mai difici
lă, edilii au hotărît să constru
iască un mini-metrou a cărui 
lungime totală va fi de 25 de 
kilometri. Proiectul prevede va- 
gonașe de 4—10 locuri, care vor 
circula cu o viteză medie de 
50 km/h.

• DIANA DIN PEȘ
TERĂ. Arheologii albanezi au 
descoperit în raionul Korci, din 
sudul Albaniei, o peșteră în 
formă de amfiteatru, la intrarea 
căreia, într-un vas de lut, se a- 
flau 30 de monezi din argint și 
bronz, datînd din secolul III 
i.e.n. (perioada lui Filip al II- 
lea). Alături de monezi a fost 
găsită și o statuie a Dianei cu 
o cupă întinsă, fapt ce atestă 
că această cavitate subterană a 
slujit drept loc pentru ceremo
nii religioase.

• ACROBAȚII SUB 
CUPOLA BISERICII. Or
ganizarea de gale de dans care 
să preceadă sau să urmeze ser
viciul religios constituie de mai 
multă vreme un spectacol re
lativ banal iptr-un șir de bise
rici din S.U.A. Constatînd insă 
că și in aceste condiții numărul 
participanților la slujbele reli
gioase continua să scadă, pas
torul Silva de la o catedrală din 
New York a invitat o echipă de 
acrobați, care a oferit un sen
zațional spectacol la trapezele 
legate de cupola catedralei. 
După cum scrie presa new- 
yorkeză, lumea s-a adunat ca 
la... circ. Ziarele își pun însă 
întrebarea cît va dura acest suc
ces. Deocamdată, ceea ce se 
poate afirma cu certitudine este 
că pastorii trebuie să uzeze de 
veritabile „acrobații" pentru a-i 
atrage pe credincioși.

• INSOMNIA este pro
vocată în numeroase cazuri de 
profunde „perturbări în meca
nismul respirației", afirmă cer
cetători de la Universitatea 
Stanford. Ei au ajuns la această 
concluzie după ce au studiat 
mai multe persoane care acu
zau insomnii cronice. S-a con
statat că în timpul somnului, 
din cauza întreruperii respira
ției, acestea se trezeau brusc. 
In asemenea cazuri, tratarea tul
burărilor respiratorii are un e- 
fect salutar.
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