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Ample dezbateri în spirit de înaltă exigență 
și responsabilitate consimte obiectivului major;

in atmosfera de puternic avint 
In muncă și de efervescență poli
tică în care tara întreagă se 
pregătește de alegerile de la 9 mar
tie, în unitățile socialiste de stat 
și cooperatiste se desfășoară, înce- 
pînd din aceste zile, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii. Fap
tul că adunările generale coincid în 
timp cu desfășurarea campaniei e- 
lectorale — în cadrul căreia se a- 
cordă o atenție centrală problemelor 
economice. îndeplinirii 
pregătirii optime a 
făptuirea Direc
tivelor Congresu
lui pentru viito
rul cincinal — 
constituie un bun 
prilej de subli
niere a drepturi
lor de care se 
bucură 
muncii în 
lor' calitate 
producători 
proprietari 
mijloacelor 
producție, de 
nifestare practică 
a acestor drep
turi prin partici
parea directă la

olanului, 
trecerii la în-

trecere. adunările generale trebuie 
să stea în centrul preocupărilor ac
tuale ale organelor și organizatiiloi' 
de partid, fiind necesar ca întrea
ga acțiune de desfășurare a acestora 
să fie condusă de către comitetele 
județene de partid.

Reafirmînd adeziunea deplină a 
oamenilor muncii față de Progra
mul partidului, adunările generale 
trebuie să se desfășoare în spiritul 
hotăririlor adoptate de Congresul 
al XI-lea al partidului, al indica
țiilor si orientărilor cxprima-

totul pentru realizarea rit- 
integrală a planului, în 

de eficiență superioară, 
sporirea contribuției fiecă-

se facă 
mică și 
condiții 
pentru 
rui colectiv la accelerarea progre
sului economico-soeial al tării, la 
creșterea mai rapidă a avuției na
ționale.

Ordinea de zi a adunărilor ge
nerale este amplă. în unitățile so
cialiste de stat, ea cuprinde darea 
de seamă, pe bază de bilanț., pri
vind rezultatele obținute în 1974 și 
analiza activității

în centrul atenției

care 
oamenii 

dubla 
de 
și 
ai 
de 

ma

FOLOSIREA DEPUNĂ A POTENȚIALULUI TEHNIC, 
MATERIAL Si UMAN DIN FIECARE Î&TREPRIN&ERE 
REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE, A SARCINILOR 
DE EXPORT
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂTU PRODUSELOR, CREȘ
TEREA EFICIENTEI ECONOMICE

a 
elaborarea unor decizii economice 
judicioase. în concordanță deplină 
cu cerințele progresului social. Ilus
trare a profundului democratism 
al societății noastre, forul suprem 
prin care oamenii muncii participă 
direct la organizarea și conducerea 
activității întreprinderilor, adună
rile generale constituie un moment 
de mare însemnătate în întreagă 
noastră viață economico-socială — 
In mod deosebit in actuala etapă, 
cind colectivele din unitățile eco
nomice iși mobilizează toate for
țele în vederea îndeplinirii și de
pășirii planului pe anul 1975, ob
ținerii de noi și importante succese 
în înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen. Tocmai tinînd seama 
de importanța lor, de faptul că 
ele prilejuiesc luarea unor decizii 
importante în vederea înfăptuirii 

^planului și a angajamentelor în în-

te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de Ia înalta tribună a forumului 
comuniștilor sau cu prilejul con
sfătuirilor din diferite ramuri și 
domenii economice. Pornind de la 
aceste cerințe majore, adunările 
generale vor trebui să aibă un 
pronunțat caracter de lucru, să a- 
sigurc dezbaterea în spirit comba
tiv, cu înaltă exigență și răspun
dere. a 
analizeze 
organele 
vă s-au 
condițiilor
ganizatorice 
rirea ordinii și disciplinei, de apă
rarea, păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, respectarea și a- 
plicarea în viață a hotăririlor par
tidului și legilor țării. Toate aces
tea în scopul ca. în ultimul an al 
cincinalului, în fiecare unitate să

activității economice, să 
temeinic modul în care 
de conducere colecti- 
preocupat de crearea 
materiale, tehnice, or- 

și sociale, de întă-

organului colec
tiv de conducere, 
în conformitate 
cu atribuțiile ce-i 
revin în multiple 
domenii ; dezba
terea sarcinilor 
planului pe 
și adoptarea pro
gramului de mă
suri lehnicA-eco- 
nomice care să 
asigure îndepli
nirea prevederilor 
de plan și a anga
jamentelor; con
tractul colectiv de 
muncă pe acest 
an : alegerea re
prezentanților oa- 

in comitetele sau

1975

mcnilor muncii 
consiliile oamenilor muncii : propu
nerea membrilor acestor organisme 
care, potrivit legii, se numesc de 
organul ierarhic superior ; apro
barea componenței consiliilor de 
control muncitoresc și a comisiilor 
pe domenii.

în toate unitățile industriale, ți- 
nîndu-se seama de complexitatea 
sarcinilor ce revin colectivelor 
acest ultim 
impune cu 
dezbaterilor 
de fond ale 
surilor pentru înfăptuirea 
derilor sale ______
cit mai deplină, cu randamente su
perioare. a capacităților și supra
fețelor de producție ; punerea în 
funcțiune a noilor obiective și rea-

in 
an al cincinalului, se 

necesitate concentrarea 
asupra problemelor 

planului și asupra mă- 
preve- 

și anume : folosirea

(Continuare în pag. a IH-a)

Realizări ale 
siderurgiștilor gălățeni

GALAȚI (Corespondentul 
„Scînteii", Dan Plăeșu). — Si- 
derurgiștii gălățeni au încheiat 
primele două decade din ianua
rie cu rezultate frumoase, care 
constituie un prim răspuns la 
chemarea la întrecere lansată 
de C.S. Reșița. Menționăm mai 
intii realizările cocsurilor : ei 
au dat peste plan, în perioada 
amintită. 4 240 tone cocs meta
lurgic. Nici furnaliștii nu s-au 
lăsat mai prejos, mărturie stînd 
producția suplimentară obținută 
de acest colectiv : aproape 3 900 
tone fontă.

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 
MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
4. Fiecare comunist este obligat să îndeplinească fără 

șovăială însărcinările date de partid, să se achite cu înalt 
spirit de răspundere de toate îndatoririle ce-i revin în funcția 
ce o îndeplinește, la locul său de muncă, în întreaga sa 
activitate.

Comunistul trebuie să respecte cu strictețe disciplina de
partid-care este aceeași pentru toți membrii partidului, 
indiferent de poziția pe care o au în societate, de funcțiile și 
atribuțiile încredințate de partid și de stat. Toți comuniștii 
trebuie să respecte întocmai normele și regulile muncii de 
partid, principiile democrației interne și ale conducerii colec
tive-care prevăd discutarea problemelor în cadru organi
zat și, totodată, asumarea răspunderii nemijlocite pentru 
ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate.

In pagina a IV-a - comentariul nostru :
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A fost repartizat să 
lucreze la 44°51’ lati
tudine nordică și 28°33’ 
longitudine estică. în- 
tiia oară a anuntat vi
jelios că pleacă după 
conflictul cu prima
rul. ..Tovarășu’ doctor 
Mihai Tureoiu — i-ar 
fi zis acela — vezi să 
iei trusa de urgentă 
cind pleci pe teren11. 
Abia Venise, era in 
1970. avea capul dol
dora de ce-o să facă 
și ce-o să dreagă ca 
pediatru în comuna 
asta cu vreo 5 600 de 
suflete și în loc de o 
primire, nu entuziastă, 
dar, oricum, alta do 
cum iși imaginase, a a- 
vut parte de o alterca
ție. Născut-crescut în 
București. facultatea 
absolvită la Timișoa
ra. deci trăit numai în 
orașe-orașe. 29 de ani, 
căsătorit, om-om și 
medic la primul con
tact cu x- autoritatea 
nr. 1 a comunei, i-a 
sărit țandăra. „A- 
bia ne lăsasem gea
mantanul în odaia 
care ne-o pusese 
Ia dispoziție, trecu
sem drumul la Sfat, 
n-apucasem să respir 
de zece ori si gata 
observația! Ne-am 
certat, n-a vrut să-mi 
aprobe nici butelie, 
noroc cu vicele. era 
din alt aluat. Atunci 
am zis că plec...".

S-a calmat si a ră
mas. După vreun an

— tot o discuție cu 
primarul. O urgentă. 
Un copil trebuia tri
mis la oraș, la spital. 
Numai că. nu se știe 
cum. se încetățenise 
obiceiul ca primarul, 
nu doctorul, să hotă
rască dacă bolnavul 
trebuie ori nu trans
portat. Fără directiva 
expresă a primarului 
comunei. I.M.S.-ul a- 
similat ca mașină a 
Salvării înțepenea în 
remiza dispensarului. 
Altă ceartă, alte pro
iecte de plecare. Apoi 
n-a mai fost primarul 
acela și medicul a ră
mas.

— Dacă a fost mai 
ușor ? Comuna-i mare, 
trec două ceasuri oină 
ajungi în ultimul sat 
aparținător. cantină 
nu-i. Lita (soția — 
n.r.) e stomatolog. îl 
așteptam pe Ciprian și 
a venit, știam ca-va 
fi un Ciprian. nu o 
Cipriană. n-am trimis 
copilul la București 
fiindcă el e mîngî- 
ierea noastră, filmele 
se dau rar. e suficient 
să se transporte apa
ratul de proiecție în 
alt sat că-i si piere 
sonorul, am televizor, 
abonat la “cartea prin 
poștă», mă rog. lu
cruri obișnuite. Cu
micii pacienti ? Si
mici și mari, dacă ți
nui adult îi e rău poți 
să nu te uiți la el pe

motiv că ești pedia
tru ? Exclus. Numai 
că pină-i obișnuiești 
să capete încredere în 
tine tare-i complicat. 
Veneau și cereau «să 
mă trimiți în oraș, la 
raze 1». îi consultam : 
n-aveau nevoie de 
Roentgen — oas de 
scapă. Atunci, odată 
cu recomandarea îi 
întărîtam : facem pa
riu că nu-ți trebuie ? 
Bateam palma cu o- 
mul .în cabinet ca la 
piață. Pe ce 1 Pe cu- 
vînt ! Se-ntorcea de 
la oraș. «Ai avut drep
tate». Azi unul, mîi- 
ne altul, vorba circu
lă. am terminat cu 
«pariurile». vin la 
dispensar și numai 
cind e imperios nece
sar îi trimit la județ.

Mai am satisfacții. 
Am făcut experiențe, 
cercetări, am aplicat 
un tratameiit pentru 
unele boli de piele. 
Pacienții au început să 
vină la mine și din 
oraș. Astfel, am vin
decat un caz vechi 
de 14 ani și altele mai 
ușoare. (îmi citește 
din registrul de con
sultații numele si a- 
dresele tămăduiților).

..Da. sînteti corect 
informat, anul trecut
Mircea BUNEA

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Ianuarie— pe șantierele de investiții 

TIMPUL PRIELNIC PERMITE AVANSURI 
CIT MAI MARI IN CONSTRUCȚII 
Bunii gospodari iși asigură de pe acum 

HIE DE MM, PfflîRl) RESOHE BOGATE
ÎN PAGINA A 151-A

Cerința prioritară: documente clare, măsuri

ferme și cuprinzătoare pentru a asigura

/

Construcții noi de locuințe, intr-un oraș bimilenar: Alba lulla Foto: E. Dichiseanu

caracterul efectiv al securității pe continent

/

— Vă rugăm să formulați 
citeva aprecieri asupra tri
mestrului 1, încheiat recent, 
ca debut al aplicării gene
ralizate a treptei l de li
ceu.

— Acum, după încheierea 
trimestrului I și la începu
tul celui de-al Il-lea, pu
tem spune cu satisfacție că 
sarcina generalizării primei 
trepte a învățămîntului li
ceal a fost îndeplinită ; în 
continuare, se iau măsuri 
pentru perfecționarea con
ținutului acestui învățămint, 
pentru îmbunătățirea predă
rii și a condițiilor în care 
iși desfășoară activitatea 
elevii. Rezultatele obținute, 
în acest prim trimestru, ne 
determină să considerăm că 
începutul e bun. încă din 
primul an al generalizării 
treptei I a invățămintu- 
lui liceal a fost cuprin
să aproape întreaga ge
nerație de promovați ai 
clasei a VlII-a in anul 
I de liceu (cu excepția 
celor care au împlinit 16 ani 
la terminarea școlii). Creș
teri deosebit de importante 
a înregistrat și invățămîn- 
tul liceal seral. Astfel, în 
acest an școlar numărul 
elevilor cuprinși în anul I 
de liceu la această formă 
de învățămint a crescut cu 
aproape 60 la sută față de

anul trecut. De asemenea, 
un număr mare de munci
tori, absolvenți ai școlilor 
profesionale, continuă stu
diile liceale la învățămîntul

ințifică — indiferent de 
tipul de liceu, precum 
și o pregătire de spe
cialitate și instruire prac
tică care șă permită ab-

7ntr-o formă superioară ds 
învățămint. în același timp 
se are în vedere deplasa
rea unei părți a activități
lor din sălile de clasă în

114 000 tone cărbune 
peste prevederi 

întrecerea colectivelor miniere 
pentru finalizarea cu succes a 
ultimului an al cincinalului se 
materializează, în primele două 
decade ale lunii ianuarie. în re
alizări deosebit de rodnice. Din 
datele centralizate la ministerul 
de resort reiese că a fost extra-’ 
să suplimentar o cantitate de 
cărbune net de 114 000 tone. Mi
nerii de la Rovinari. de pildă, 
au obținut o productivitate a 
muncii cu 28 la sută superioară 
față de anul trecut.

Rezultate bune au obținut și 
minerii de la Motru. La rindul 
lor, minerii de la Vulcan, Lu- 
peni, Petrila, Lonea, Paroșeni 
au extras peste plan peste 9 000 
tone cărbune.

(Agerpres)

Un succes marcant 
în dezvoltarea școlii românești 

— Citeva concluzii după un trimestru 
de învățămint liceal generalizat —

seral, lucrînd în producție. 
Potrivit reglementărilor în 
vigoare, acești.;, sint în
scriși, în urma susținerii 
unor examene de diferență, 
direct în anul III al liceelor 
do specialitate țn profilul în 
care s-au pregătit.

Potrivit hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973, in prima treaptă de 
liceu se asigură elevilor un 
„trunchi" comun al pregăti
rii de cultură generală, de 
bază — umanistă și ști-

Convorbire 
cu tovarășul 

Vasiie 
ALEXANDRESCU, 
adjunct al ministrului 

educației și învățâmîntulul

solventului atît Integrarea 
în viața activă, cu priori
tate in producția materială, 
cit și continuarea studiilor

laboratoare, cabinete, ate
liere. unde elevul să lucre
ze efectiv, participind Ia 
propria sa instruire. Au fost 
luate măsuri pentru des
congestionarea programe
lor școlare, evitarea pa
ralelismelor din conținutul 
obiectelor înrudite, pentru 
asigurarea interdisciplina- 
rității și evitarea supraîn
cărcării elevilor. S-au ur
mărit, de asemenea, intro
ducerea și generalizarea 
acelor metode, procedee și

mijloace didactice care îl 
pun pe elev să lucreze în- 
tr-o mai mare indepen
dență, să-și însușească teh
nici de învățare și de mun
că eficiente. Pentru o mai 
bună organizare a procesu
lui didactic, s-au precizat 
obiectivele urmărite in 
cadrul fiecărei discipline, 
s-a delimitat conținutul ma
teriei pe trimestre, și nu 
doar pe capitole-teme- 
lecții. Desigur. încă mai 
sint cazuri in care, sub 
diverse motive, nu se 
efectuează suficiente lu
crări de laborator și demon
strații practice, precum și 
lucrări individuale executa
te de elevi în clasă (com
puneri, rezolvări de . pro
bleme ș.a.). Prin măsurile 
luate, de minister — insti
tuirea sistemului de ana
liză trimestrială a rezultate
lor la învățătură ale elevi
lor, precum și prin acțiuni
le de îndrumare și con
trol desfășurate. împreu
nă cu inspectoratele școla
re — considerăm că aceste 
lipsuri vor fi lichidate in 
viitorul apropiat.

— Concret, care sint prin
cipalele preocupări actuale.

Mihai IORDANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

La export - noi loturi 
de autoturisme 
„Dacia 1300“

Noi loturi de autoturisme 
„Dacia 1300“ au fost expediate 
in aceste zile în Cehoslovacia, 
Polonia și Ungaria.

Datorită caracteristicilor lor 
tehnico-funcționale — consum 
redus de benzină, o bună ade
rență la sol. demaraj rapid — 
autoturismele românești s-au 
făcut cunoscute, în decurs de 
numai cinci ani, în 15 țări din 
Europa, Asia. Africa și America 
Latină.

Cererile crescînde ale benefi
ciarilor externi au determinat 
o sporire a exportului prevăzut 
pentru 1975 de aproape nouă ori, 
comparativ cu nivelul consem
nat in primul an al actualului 
cincinal.

(Agerpres)

După o pauză de o lună, Conferin
ța pentru securitate și cooperare în 
Europa și-a reluat luni lucrările, la 
Geneva, concentrind intere
sul legitim al opiniei publice de pe 
continent.

Momentul în care delegațiile state
lor participante iși reiau locurile la 
masa tratativelor este marcat de re
zultatele, în ansamblu pozitive, înre
gistrate în cursul celei de-a doua 
faze a conferinței. Care sint aceste 
rezultate și în ce direcție vor fi 
concentrate în perioada următoare 
eforturile delegaților ?

Mai intii trebuie subliniat că vii
toarele documente au căpătat un 
contur tot mai clar. Un șir de puncte 
de suspensie și paranteze au fost 
treptat înlocuite cu formulări ce în
trunesc consensul celor 35 de dele
gații.

Au fost înregistrate progrese în 
activitatea diferitelor organe ale 
conferinței care se ocupă de proble
mele securității. Astfel, au fost re
dactate prevederile concrete a opt 
din cele zece principii înscrise în 
recomandările reuniunii de la Hel
sinki. Se află într-o fază avansată 
și negocierile pentru redactarea ce
lorlalte două principii. în cadrul 
aceluiași amplu capitol consacrat 
aspectelor securității, un loc impor
tant l-au ocupat negocierile consa
crate statuării unor garanții ferme 
de aplicare în practică a principiilor 
noi de relații între state. în acest 
sens, pe baza propunerilor prezen
tate de România, s-a conturat un 
complex de măsuri referitoare la în
treaga gamă a relațiilor — politice, 
juridice, economice, militare —me
nite să facă efectivă nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu forța 
— ca cerință primordială a însuși 
concpptului de securitate.

Este un fapt ce nu poate fi ignorat 
că pe continentul nostru s-au acu
mulat mari forțe militare, mijloace 
de distrugere fără precedent, a că

ror prezență creează serioase primej
dii la adresa păcii. Tocmai de aceea, 
pornind de la considerentul că des
tinderea politică nu poate avea o 
bază trainică atita timp cit arsena
lele statelor nu numai că rămîn nea
tinse, dar sporesc continuu, o ce
rință fundamentală este completarea 
ei prin destinderea militară. Or, 
după cum se știe, în această direc
ție rămîn încă multe de făcut. Acor
dul ia care s-a ajuns în cadrul con
ferinței asupra unui șir de prevederi 
în legătură cu măsurile de creștere 
a încrederii și întărirea stabilității pe 
continent, ca și asupra considerente
lor ce trebuie avute in vedere la vii
toarele negocieri militare, reprezintă 
un prim pas — care se cere însă 
continuat cu toată hotărirea, incit să 
se creeze efectiv condițiile reale ale 
excluderii definitive a războaielor 
din viața continentului, să se asigu
re statornicirea unei păci durabile.

Rezultate pozitive s-au înregistrat 
și în cadrul celui de-al doilea mare 
capitol de pe agenda conferinței — 
cooperarea economică. A fost, ast
fel, încheiată, în linii generale, re
dactarea textelor referitoare In 
schimburile comerciale, cooperarea 
industrială, lehnico-științifică, in do
meniul mediului înconjurător și în 
alte domenii.

Se află într-un stadiu avansat ți 
negocierile pentru realizarea consen
sului cu privire la problematica ce
lui de-aj treilea capitol : cooperarea 
culturală și în domeniul contactelor 
umane. Depășindu-se o serie de di
ficultăți care au ținut în loc acti
vitatea o bună perioadă de timp, 
s-au creat premise pentru a se îna
inta într-un ritm mai susținut și în 
direcția soluționării acestor pro
bleme.

__________ Dumitru TÎNU 
(Continuare în pag. â V-a)
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Concomitent cu efectuarea operațiunilor legale dc 
pregătire a alegerilor — delimitarea circumscripțiilor, 
alegerea comisiilor electorale de circumscripții, stabi
lirea sediilor secțiilor de votare, dezbateri în organele 
locale ale Frontului Unității Socialiste — știri din toate 
colțurile țării marchează intensitatea creseîndă a ac

tivităților voluntar-patriotice ale cetățenilor, înmulți
rea și diversificarea acțiunilor cultural-educative, popu
larizarea și dezbaterea prin cele mai variate mijloace 
a drepturilor și indatoririlor fundamentale ale cetă
țeanului.

FAPTUL
Trăsăturile caracteristice ale ac

tivității legislative in- România so
cialistă. conținutul și orientarea a- 
cesteia. precum și întregul sistem 
de elaborare a legilor sînt deter
minate de faptul că întreaga putere 
se află în miinile poporului. Pro
fundele transformări revoluționare 
aduse de revoluția socialistă in 
caracterul și conținutul puterii 
de stat, ca și in structura so
cială se reflectă în faptul că le
gile noastre sînt expresia voinici 
și intereselor întregii societăți, a tu
turor oamenilor muncii. Activitatea 
legislativă constituie una dintre 
pirghiile importante prin care se 
exercită funcția organizatorică a 
statului nostru în opera de con
strucție socialistă, in orientarea șl 
dezvoltarea întregii activități eco
nomice, sociale, culturale. Prin o- 
biectivele urmărite, ca și prin an
samblul prevederilor ei, legislația 
noastră socialistă 
consfințește cu
ceririle revoluțio
nare ale poporu
lui. asigură dez
voltarea proprie
tății socialiste, a 
drepturilor și li
bertăților demo
cratice.

Ca o compo
nentă organică a 

.ansamblului mă
surilor de perfec
ționare a vieții 
sociale și de stat 
inițiate în peri
oada care a ur
mat Congresului 
al IX-lea s-a a- 
firmat vasta ac
țiune de înnoire 
a legislației, co
respunzător ce
rințelor noii eta
pe. Prin aceasta, 
ca și prin legife
rarea activității 
intr-un șir de do
menii în care lipseau reglementă
rile juridice, și-a găsit concretizare 
orientarea consecventă a partidului 
spre așezarea întregii activități so
ciale pe baza legilor, a sporit rolul 
acestora în reglementarea activi
tății social-economice și politice.

Procesul de dezvoltare a demo
crației noastre socialiste și-a găsit 
ilustrare pregnantă în însăși per
fecționarea modului de elaborare a 
legilor. Caracteristic pentru crește
rea rolului Marii Adunări Națio
nale este lărgirea activității ei le
gislative : numărul legilor adoptate 
în cursul ultimei legislaturi depă
șește volumul întregii activități le
gislative desfășurate de la 23 Au
gust 1944 pînă în 1970. în felul a- 
cesta normele importante care gu
vernează viața socială reprezin
tă emanația directă a forului 
suprem al puterii de stat. în a- 
ceeași perioadă, a sporit rolul co
misiilor permanente ale M.A.N., 
care au contribuit la elaborarea le
gilor, au exercitat un control mai 
activ asupra modului de aplicare a 
legalității.

în cadrul acțiunilor inițiate de 
partid în vederea îmbunătățirii ac
tivității legislative a fost creat 
Consiliul legislativ, organ consul
tativ de specialitate chemat să spri
jine organele de stat în pregătirea 
și coordonarea legislației.

Rolul Partidului Comunist Ro
mân dc forță politică conducătoare 
a societății, rol consfințit de Con
stituție. își găsește una din princi
palele modalități de exercitare în 
stabilirea orientării generale a ope
rei de construcție socialistă, a linii
lor fundamentale ale politicii inter
ne și externe a statului, iar legile 
— adoptate de Marea Adunare Na
țională. ca unic organism cu func

ții legislative în societatea noastră 
— reflectă cerințele liniei generale 
a partidului, orientările sale în di
versele domenii de activitate prac
tică. După cum se știe, cele mai 
importante proiecte de legi sint a- 
nalizate in cadrul plenarelor Co
mitetului Central al P.C.R., ale șe
dințelor Comitetului Politic Exe
cutiv, fiind apoi trimise spre dez
batere și legiferare Marii Adunări 
Naționale. în același timp, prin in
stituirea dreptului de inițiativă 
legislativă al C.C. al P.C.R. s-au 
statornicit noi modalități de afir
mare a rolului conducător al parti
dului în reglementarea celor mai im
portante domenii ale vieții sociale.

Dreptul de inițiativă legislativă 
aparține, de asemenea. Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste. Consiliului de Stat. Consi
liului de Miniștri, precum și comisi
ilor permanente ale M.A.N. pentru

SOCIETATE -
STAT - POLITICĂ 

ÎN ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ

& trebuie ss știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

problemele care intră în competența 
lor ; în același timp, pot exercita 
acest drept Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
precum și grupurile de cel puțin 35 
deputați. îndată după inițierea ți
nui proiect de lege, el este trimis 
Biroului M.A.N. care il repartizează 
comisiei permanente de specia
litate. Discutarea proiectului de 
lege lin cadrul comisiei respecti
ve sau a unor comisii reunite în
cepe prin prezentarea acestuia de 
către initiator, urmată de discuta
rea proiectului pc articole. După a- 
vizarca favorabilă a proiectului de 
lege de către comisia permanentă, 
acesta este supus dezbaterii ședin
ței plenare a M.A.N., fiind prezen
tat printr-o expunere a proiectului 
do către reprezentantul forului 
care l-a inițiat, precum și printr-un 
raport al comisiei permanente de 
specialitate. După discutarea pro
iectului de lege, acesta este supus 
voiului, fiind adoptat dacă întru
nește votul majorității deputaților 
(majoritatea simplă). Constituția se 
adoptă și se modifică cu majoritate 
de două treimi.

Una din cele mai pregnante ex
presii ale dezvoltării democratismu
lui socialist pe tărim legislativ in pe
rioada deceniului care a urmat 
Congresului al IX-lea constă in in- 
cetățeriirea consultării maselor, a 
dialogului cu poporul ca metodă 
permanentă in practica elaborării 
legilor. Este o realitate fundamen
tală faptul că cetățenii iau cu
noștință de principalele proiecte de 
legi incă in stadiul de proiect — 
iar aceasta nu ca o simplă „infor
mare" pasivă, ci fiind solicitați 
să-și exprime opiniile în cadrul 
amplei- dezbateri publice. înseși 
proiectele de legi sint, de altfel,

elaborate în urma consultării unui 
mare număr de oameni ai mun
cii, specialiști, cadre de con
ducere. Nu a existat în ultimii 
ani lege sau hotărire mai im
portantă care să nu fi format în 
prealabil obiectul unei ample dez
bateri publice.

Această orientare urmează a fi 
promovată cu consecvență și în vii
tor. Accentuind necesitatea asigu
rării condițiilor celor mai propi
ce participării ample și efective a 
poporului la adoptarea hotăririlor 
care privesc bunul mers al tării, 
documentele Congresului al XI-lea 
prevăd supunerea in continuare a 
legilor și hotăririlor importante 
dezbaterii publice, astfel incit, 
înainte dc a fi adoptate de Marea 
Adunare Națională, să existe toate 
garanțiile că ele corespund necesi
tăților reale ale Societății, voinței și 
intereselor întregului popor.

Tocmai spre a 
se asigura cadrul 
organizatoric și 
condițiile adecva
te continuei lăr
giri a dialogului 
cu poporul în 
procesul de ela
borare a legilor, 
s-a stabilit ca 
Frontului Unității 
Socialiste să-i re
vină, ca' una din
tre principalele 
atribuții ale aces
tuia. sarcina dea 
organiza dezba
terea proiectelor 
de legi și hotărîri, 
consultarea cetă
țenilor asupra 
problemelor care 
privesc dezvolta
rea tării, a jude
țelor $i localită
ților.

Democratismul 
profund, de esen
ță, a modului de 

elaborare a legislației, cu partici
parea activă, nemijlocită, a între
gului popor, accentuează cu atit 
mai mult imperativul întăririi 
legalității socialiste. Societatea 
noastră socialistă se dezvoltă ca 
o societate omogenă și organiza
tă, caracterizată printr-o înaltă dis
ciplină civică. guvernată de legi 
ce răspund deopotrivă interese
lor tuturor și ale fiecăruia, res
pectarea strictă a legilor fiind o 
obligație majoră fată de societate. 
Este o îndatorire primordială, a 
cărei importanță a fost subliniată 
de repetate ori de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „După 
cucerirea puterii am făurit și fău
rim noi legi, corespunzătoare con
dițiilor societății socialiste. Ținind 
seama de cerințele făuririi noii o- 
rînduiri, trebuie să acționăm cu 
toată fermitatea pentru respecta
rea lor. în această privință nu este 
admisă nici o abatere, nici o încăl
care ! Respectarea hotăririlor, a le
gilor constituie o cerință obligato
rie care condiționează succesul în
tregii noastre activități de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de creare a condițiilor 
pentru trecerea spre comunism".

în acest sens, nivelul conștiinței 
politice, gradul de responsabilitate 
socială al fiecărui om al muncii își 
găsește ilustrare concludentă in 
modul în care acționează pentru 
apărarea și întărirea legalității so
cialiste. Votul nostru la 9 martie 
va exprima hotărîrea milioane
lor de alegători de a milita 
fără preget pentru întărirea legali
tății socialiste, cu convingerea că 
astfel vor contribui la accelerarea 
progresului României socialiste.

o SATU-MARE (de la Octav 
Grumeza) : în centrul atenției gos
podarilor din localitățile sătmă
rene stau în prezent chemările la 
intrecere lansate de consiliile 
populare ale județului Suceava și 
comunei Gîrla Mare — județul Me
hedinți. Dintre replicile faptice 
care pot fi notate în aceste zile in 
comunele județului, am reținut 
efortul depus pentru terminarea 
construcțiilor de interes cetățenesc 
din localitățile Turulung. Tirșolț, 
Botiz. Unimăt, Ciuperceni.

o VASLUI (de la Crăciun Lă- 
luci) : Prin munca voluntar-patrio- 
tică a sătenilor din Murgeni se ex
tinde rețeaua de apă potabilă și se 
prelungește conducta de captare a 
apei din Dealul Budei. Hotăriți să 
nu mai rămînă la discreția capri
ciilor naturii, cooperatorii din Vă- 
deni au lucrat la un canal de diri
jare a viiturilor, curăță căile de 
scurgere a apei pe Valea Elanului, 
iar la Schieni au terminat un 
dig de acumulare a rezervelor de 
apă pentru perioadele secetoase.

O POLITICA INTERNA ȘI EX
TERNA a partidului și statului se 
află în centrul tematicii conferin
țelor, expunerilor, simpozioanelor, 
consultațiilor științifice care se țin 
în această perioadă. Dintre mani
festările care au înfățișat, in legă
tura lor indisolubilă. activitatea 
internă și internațională a Româ
niei. menționăm pe cele din jude
țul Teleorman (..Politica externă a 
României, politică de pace și co
laborare între popoare") și expu

nerea ținută în stațiuni balneo
climaterice ale județului Hune
doara („Anul intern și internațio
nal 1974"). Exemple asemănătoare 
de activități propagandistice pot fi 
intilnite în toate celelalte județe 
ale țării.

0 RÎMNICU-VÎLCEA (de la Ion 
Stanciu) : în asistența de la ulti
mele simpozioane ținute in orașele 
Drăgășani și Călimănești puteau 
fi remarcați mulți tineri. Interesul 
lor era justificat, avind in vedere 
că tema dezbătută privea noțiuni 
dintre cele mai scumpe firilor ge
neroase : „Echitatea și dreptatea 
socială — valori proprii socialis
mului". 1

o SIBIU (de la Nicolae Brujan): 
„Tribuna Astrei" — acesta este ge
nericul evocator sub care se des
fășoară o multitudine de activi
tăți cultural-educative : expune
rea perspectivelor deschise de Pro
gramul partidului, răspunsuri des
pre realizările și perspectivele eco- 
nomico-sociale ale județului Sibiu, 
prezentarea Legii electorale, expli
cații date de brigăzile științifice, 
spectacole de teatru în limbile ro
mână și germană.

0 ARAD (de la Constantin Si- 
mion) : Români, maghiari, germani, 
oameni ai muncii de toate națio
nalitățile participă la activități 
educative specifice și diverse, ilus
trații vii ale înfloririi culturii pen
tru toți fiii patriei. în timp ce 
casa de cultură din Arad a pregă
tit în limba română montajul lite

rar „Alegerile de altădată", forma
ția de teatru in limba maghiară a 
aceluiași lăcaș de cultură a pus în 
.scenă piesa lui Reitb Jeno „Mar
șul comic", iar la Pincota a avut 
loc o paradă a portului popular 
german.

o REȘIȚA (Agerpres) : La casa 
de cultură a sindicatelor a fost 
deschisă o expoziție de pictură și 
grafică inspirată din imediata ac
tualitate, adică din viața și munca 
locuitorilor județului Caraș-Seve- 
rin.

e GALAȚI (de la Dan Plăcșu) : 
Pentru popularizarea prevederilor 
legale legate de alegeri, a dreptu
rilor constituționale, ca și pentru 
relevarea condițiilor de avînt in 
muncă proprii acestei perioade din 
viața"patriei, pe raza județului Ga
lați se folosesc judicios și stațiile 
de radioamplificare. Am remarcat 
programele stațiilor de la depoul 
C.F.R., laminorul de tablă. între
prinderile „11 Iunie" și „Textila" 
din Galați și de la I.P.I.L.F.- 
Tecuci.

o BUCUREȘTI (de la Dumitru 
Tircob) : La încheierea rubricii și 
a ediției aflăm că s-a lăsat ultima 
cortină a festivalului brigăzilor ar
tistice de agitație „în primele rîn- 
duri". Selecțiunile din programele 
celor 16 finaliste găzduite de casa 
de cultură „Petdfi Sandor" au fost 
urmărite și de reprezentanți ai ce
lor aproximativ 200 de formații si
milare din Capitală.

Din bete
9

de chibrituri
La Casa de cultură din Cim- 

pina s-a deschis o expoziție 
totul originală. Elevul ~ 
Pantelimonescu. de la 
industrial din localitate, 
tă aspecte din trecutul, 
tul și viitorul Cimpinei. contu
rate din fantezie, iscusință și- 
bețe de chibrituri. Din nu mai 
puțin de 40 000 de bețe de chi
brituri, el a meșterit, in minia
tură. casa mcmorială „B. P. 
Hasdeu", vechi și noi clădiri din 
Cimpina. sondele din împreju
rimi. Lîngă o semeață „coloană 
a infinitului", elevul închipuie 
cîteva din construcțiile viitoru
lui. în fața cărora cîmpinenii 
exclamă : „Formidabil 1" „Cită 
imaginație !.“ Peste ani și ani, 
fiind și la un liceu industrial, 
n-ar fi exclus ca visurile ele
vului cimpinean să se realize
ze și la scară... industrială. Ceea 
ce îi și doresc toți vizitatorii, 
entuziasmați de prima lui „ie
șire în public".

cu 
Bogdan 

Liceul 
prezin- 
prezen-

i

Se extinde

stațiunea „Felix"
După cum am aflat de la 

O.J.T. Bihor. în acest an sta
țiunea balneoclimaterică Felix 
cunoaște un amplu program de 
dezvoltare și modernizare. Pri
mii oaspeți care au sosit în a- 
cest început de an la Felix au fă
cut cunoștință nu numai cu mo
dernele baze terapeutice, ci și cu 
șantierele deschise aici pentru a 
materializa schița de sistemati
zare a acestei renumite stațiuni. 
Atit oaspeții- din țările nordice, 
cazați la modernul complex te
rapeutic „Nufărul", dat in folo
sință cu întreaga capacitate de 
300 locuri, și cu bază proprie de 
tratament. cit și turiștii din 
tară, aflați în celelalte pavili
oane la fel de moderne și bine 
dotate ale stațiunii, sint impre
sionați de amploarea lucrărilor 
de construcții începute. în ime
diata apropiere a Complexului 
sanatorial U.G.S.R. a început 
turnarea fundației pentru un nou 
pavilion de cazare , cu 500 locuri. 
De asemenea, se conștruiește un 
bazin-ștrand in aer -liber, care 
va servi nu numai pe, cei aflați 
la tratament și odihnă, ci și pe 
turiștii ocazionali. Se. moderni
zează; totodată. baza"'termală in 
aer liber, unde ,se. află cel mai 
vechi ștrand din stațiune. Sint 
avansate lucrările de dezvoltare 
eu încă 400 de locuri la com
plexul hotelier și baza terapeu
tică „Felix". A înceout să prjn- 
dă contur și viitorul hotel „Bel
vedere". care va dispune de 400 
de locuri și bază proprie de tra
tament.

Diwnitris GÂȚA
corespondentul „Scînteii"

Chiar și un bilanț sumar al acti
vităților desfășurate în România, în 
domeniul protecției mediului încon
jurător, ne duce la constatarea îm
bucurătoare că dispunem azi de o 
legislație fermă, privind protecția 
factorilor de mediu : dispunem de 
un organ central unic de specialita
te, care promovează în mod unitar 
politica partidului și statului nostru 
în acest domeniu; s-a organizat o 
rețea teritorială de comisii pentru 
protecția mediului la nivelul fiecă
rui județ ; a fost alcătuit un Pro
gram național mobilizator privind 
protecția mediului înconjurător, cu 
sarcini bine delimitate pentru anul 
1975 și cu sarcini susceptibile de a 
fi îmbunătățite pentru cincinalul 
1976—1980 ; prin strădania și perse
verența tuturor factorilor interesați, 
am obținut unele realizări impor
tante privind protecția mediului in 
aproape toate ramurile economiei 
noastre naționale.

Astfel, au fost realizate și puse în 
funcțiune instalațiile pentru purifi
care a gazelor prăfoase fierbinți (și 
recuperarea căldurii fizice a acestor 
gaze) de la cuptoarele nr. 3, 4, 5 și 
6 ale oțelăriei Siemens-Martin II, 
cu insuflare cu oxigen, de la Com
binatul siderurgic Hunedoara. La 
aceeași oțelărie sînt în curs de fina
lizare lucrările și la cuptoarele nr. 7 
și 8, iar in anul 1975 sint prevăzute 
pentru execuție lucrările și instala
țiile necesare pentru protecția aeru
lui la cuptoarele nr. 1 și 2. Tot la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
pentru reducerea poluării cu gaze 
brute de cocs in timpul procesului de 
încărcare a bateriilor de cocsificare 
a cărbunilor s-au montat colectoare 
duble de gaze la bateriile nr. 1 și 3. 
La bateriile nr. 2 și 4. montarea co
lectoarelor duble urmează să se rea
lizeze în cursul acestui an. La fabrica 
nr. 2 de aglomerare a minereurilor 
de la același combinat siderurgic s-au 
montat 3 electrofiltre, ceea ce a con
dus la reducerea sensibilă a dega
jărilor de praf. Cit privește ate
nuarea poluării aerului pe platforma 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
la aceasta a contribuit și înlocuirea 
locomotivelor cu aburi cu locomoti
ve Diesel. Pînă în prezent, au fost 
date în exploatare circa 90 locomoti
ve Diesel, răminînd incă în funcțiune 
doar 5—6 locomotive cu aburi care 
lucrează la periferia zonei acestui 
combinat.

Tot în rindul realizărilor de pînă 
«cum, putem aminti că la Combina
tul de îngrășăminte azotoase din 
Tirgu-Mureș se experimentează pe o 
instalație-pilot procedeul de distru
gere catalitică a oxizilor de azot, iar 
la fabricile de acid sulfuric de la 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Turnu-Măgurele au fost puse în 
funcțiune instalații de reținere a oxi
zilor de sulf din gazele reziduale. 
De asemenea, la Combinatul chimic

din Tirnăveni a fost proiectată și 
realizată o instalație pentru reține
rea prafului de la cuptoarele de car
bid. in timp ce la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Năvodari 
s-a realizat o instalație industrială 
de captare a gazelor reziduale con- 
ținind fluor.

în domeniul protecției aerului, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele a trecut la fabricația 
filtrelor electrostatice, a sistemelor 
mecanice și hidromecanice de puri
ficare a gazelor prăfoase reziduale 
industriale, lș construirea de venti
latoare de mare capacitate și cu per
formanțe ridicate și la construirea 
unor sisteme de atenuare a zgomo
tului industrial.

categorii de surse care pot degrada 
mediul continuă să rămînă : unele 
instalații tehnologice din industria 
chimică și petrochimică, din indus
tria termoenergetică și siderurgică, 
din industria metalurgiei neferoase, 
a materialelor de construcții, din in
dustria bunurilor de consum, pre
cum și unele unități din zootehnia 
industrială, pesticidele și ingrășă- 
mintele chimice nerațional utilizate 
și unele mijloace de transport neco
respunzător întreținute. Ținind sea
ma de sursele existente de poluare 
a aerului, cit și de consecințele po
sibile ale acestei poluări, in etapa 
viitoare de dezvoltare a economiei 
țării noastre, „Programul național 
privind protecția mediului înconju

,,Odată cu realizarea acestui vast program de dezvol
tare economico-socialâ, va trebui să se acorde o atenție 
mai mare măsurilor de împiedicare a poluării, de conser
vare neaiteratâ a mediului înconjurător, asigurînd astfel 
condiții de viață cît mai corespunzătoare poporului, atît în 
prezent, cît si în viitor".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.)

în ce privește valorificarea resur
selor de apă, activitatea de cercetare 
și proiectare s-a concretizat printr-o 
serie de realizări importante, și anu
me : stabilirea tehnologiilor de epu
rare a apelor uzate provenite de la 
rafinării de petrol, de la industria 
organică de sinteză, de la fabricile 
de îngrășăminte fosfatice ; stabilirea 
procedeelor tehnologice și realizarea 
stațiilor de epurare biologică a apelor 
uzate cu utilaje de aerare de con
cepție românească ; elaborarea pro
cedeelor tehnologice și realizarea u- 
nor instalații experimentale (in in
dustria alimentară) pentru folosirea 
coagulanților din deșeuri industriale, 
elaborarea procedeelor tehnologice 
pentru epurarea apelor reziduale 
menajere ș.a.m.d. Au inccput să se 
fabrice in țară principalele utilaje 
necesare stațiilor de epurare. De
parte de a fi completă, ne rezumăm 
la această enumerare a principalelor 
tehnologii, utilaje și instalații reali
zate la noi pentru protecția mediu
lui.

Cu toate eforturile depuse pentru 
supravegherea, prevenirea și com
baterea degradării factorilor de me
diu, in țara noastră continuă să 
existe incă o serie apreciabilă de 
probleme care trebuie să stea in cen
trul atenției noastre și să se bucure 
de prioritate, in vederea soluționării 
lor corespunzătoare. Astfel, in ordi
nea descrescindă a potențialului de 
impurificare a aerului, principalele

rător" impune orientarea eforturilor 
in direcția elaborării unor procedee 
și instalații depoluante corespunză
toare și organizarea unui sistem de 
supraveghere a poluării aerului, pe 
plan național, echipat cu stații au
tomate de control și măsurare a po- 
luanților.

Dezvoltarea economică și socială a 
țării, mult accentuată în ultimul de
ceniu, a condus și la unele modifi
cări calitative ale resurselor de apă, 
alit de suprafață, cit și a celor sub
terane. Acțiunile întreprinse pînă in 
prezent pentru reducerea poluării a- 
pelor nu au reușit să rețină in mă
sura necesarului substanțele impuri- 
ficatoare. O pondere importantă in 
poluarea apelor țării o au unele în
treprinderi ale Ministerului Indus
triei Chimice, unele unități ale Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții și ale 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare ‘ și Apelor.

Amintim aici că traducerea în via
ță a Programului național privind 
protecția mediului înconjurător a 
primit un sprijin substanțial prin 
H.C.M. nr. 970. din august anul tre
cut, care cuprinde prevederea (art. 
23) potrivii căreia toți titularii de 
plan au fost obligați să elaboreze, 
sub directa îndrumare și coordonare 
a Consiliului Național, programe de 
măsuri referitoare la protecția me
diului pentru acest an. Bineînțeles, 
vom urmări cu toată exigența reali-

zarea acestor programe. în principal, 
avem in vedere ca la noile obiective 
industriale, care urmează să se con
struiască in țara noastră, să fie eli
minate deficiențele importante in . 
domeniul elaborării documentațiilor 
tehnico-economice care nu țin seama 
de aspectele economice și sociale ale 
protecției mediului. Ca o consecință 
a acestei situații, nu se iau în consi
derare implicațiile unor posibile de
gradări ale mediului înconjurător. 
Studiile de specialitate din țară și 
din străinătate au confirmat faptul 
că multe dintre costurile de investi
ții necesare pentru instalațiile de 
protecție a mediului înconjurător pot 
ajunge. în multe situații, piuă la 30 
la sută din valoarea de investiție a 
instalațiilor tehnologice. Iar atunci 
cind între fazele de execuție și pu
nere în funcțiune există cel mai mic 
decalaj de timp în realizarea insta
lațiilor de protecție a mediului față 
de instalațiile tehnologice, costurile 
investițiilor totale aferente instala
țiilor de prevenire și combatere a 
poluării mediului se dublează. La a- 
cestea se mai adaugă ca daune efec
tele posibile generale de substanțele 
poluante asupra fondului agricol, sil
vic. zootehnic, asupra construcțiilor 
și instalațiilor, asupra mijloacelor de 
transport, clădirilor industriale și ci
vile și asupra altor bunuri. Implica
țiile posibile generate de poluarea 
mediului asupra stării de sănătate a 
populației din zonele afectate de po
luare, dincolo de aspectul strict so
cial — viața și sănătatea nu pot fi 
evaluate in bani — geherează la rin
dul lor alte cheltuieli suplimentare 
ca urmare a unor posibile îmbolnă
viri.

în țara noastră există itoate posi
bilitățile ca. printr-o gospodărire ra
țională a resurselor- naturale ale ță
rii, activitățile de producție să nu 
devină un factor de degradare a me
diului înconjurător, ci, dimpotrivă, 
imbinînd eficiența economică cu cea 
socială, să se țină seama dc intere
sele generațiilor de azi si de miine, 
de viitorul întregii națiuni pentru 
realizarea unui mediu dc viață op- » 
tim. Sintem încredințați că an
samblul de măsuri luate de partidul 
și statul nostru vor duce la menți
nerea și îmbunătățirea stării de să
nătate a populației, păstrarea nealte
rată a frumuseților naturale ale țării 
noastre. îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață din România, 
prevenirea pagubelor pe care le-ar 
putea genera poluarea, precum și la 
participarea activă a țării noastre la 
efortul general cu care este confrun
tată întreaga omenire in lupta pentru 
protecția mediului înconjurător.

Matei NICOLAU 
secretarul Consiliului Național 
pentru Protecția Mediului 
înconjurâtor

BĂILE FELIX : Noul complex pentru tratamente

La mistreți
9

Doi frați — Constantin șl 
Gheorghe Ninciu, din Comăna, 
județul Brașov — s-au dus la 
consăteanul lor Gheorghe Com- 
șa, rugîndu-l să le împrumute 
arma lui de vinătoare :

— Avem o presimțire că dî- 
seară iar o să ne dea mistreții 
tircoale și vrem, să-i speriem.

Vinătorul le-a dat arma, iar 
cei doi frați- luîndu-l cu ei și pe 
un nepot. Gheorghe Coată. de 
20 de ani. s-au dus nu să spe
rie mistreții, ci la o vinătoare 
în toată regula. Constantin s-a 
așezat la pindă, iar ceilalți doi 
au pornit, hăitași. La un mo
ment. dat, crezind că vede uri 
misfret. l-a lovit pe nepot, ră- 
nindu-l grav. Numai datorită in
tervenției prompte a medicilor, 
acesta a putut fi salvat. Nu 
știm cum se vor ..salva" de răs
pundere cei doi frați. Dar nici 
vînătorului, care și-a înstrăinat 
arma, n-o să-i fie prea ușor.

De la bal la...
tribunal

COMERȚ
e PENTRU APROVIZIONAREA POPULAȚIEI. încă din primele 

zile ale anului, unitățile comerciale au pus la dispoziția populației can
tități sporite de mărfuri in sortimente variate. Potrivit planului, in 
1975 vinzările prin magazinele comerțului vor fi cu 8 la sută mai mari 
decit in 1974. La unele produse de bază, printre care lapte, orez, ouă, 
pește, produse zaharoase, legume, cartofi, fructe, creșterile sînt de 
12—64 la sută. De asemenea, cumpărătorii vor beneficia de un volum 
sporit — cu 8—11 la sută — de tricotaje, confecții. încălțăminte. Ma
gazinele vor pune, totodată, in vinzare. cu 22 la sută mai multe tele
vizoare, cu 4-1 la sută mai multe aspiratoare, cu 12 la sută mai multă 
mobilă, precum și cantități sporite de alte bunuri de uz casnic și gos
podăresc. ■; • ;

NOU-
-' e REORGANIZAREA PARCULUI DE TRANSPORT AUTO. Pe 
baza unei recente reglementari,’<• parcul de transport auto al țării se 
află în curs de reorganizare. Au fost înființate 41 întreprinderi de 
transport auto (mărfuri și călători), care vor prelua mijloacele res
pective de la unitățile ministerelor, celorlalte organe ale administrației 
de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare. în urma acestei 
organizări vor exista in fiecare județ cite o întreprindere de transport 
auto, iar in Capitală — două. Noile reglementări au in vedere atit uti
lizarea mai eficientă a parcului auto, cit și o servire mai bună a călă
torilor (in urma reorganizării, transportul public va fi dotat cu un plus 
de circa 2 000 de autobuze și microbuze).

e 1 000 NOI APARTAMENTE. La Giurgiu, Oltenița, Urziceni, Buftea, 
Bolintin-Vale și in alte localități rurale din județul Ilfov.se vor 
construi în acest an aproape 1 000 de noi apartamente din- fondurile 
statului.

® DATORITA EXTINDERII CENTRALEI TELEFONICE DIN 
TECUCI cu incă 1 000 de linii, numerotația telefonică din această lo
calitate va trece în curind de la 4 la 5 cifre. Această măsură, corelată 
cu extinderea in viitor a acestei centrale cu încă 2 000 de linii, pregă
tește conectarea Tecuciului la sistemul telefonic interurban automat.

o GRĂDINIȚE PENTRU COPIII TURIȘTILOR. în două din hote
lurile Poienii Brașov — „Teleferic" și ..Bradul" — au fost create (in 
spațiile existente) grădinițe pentru copiii turiștilor. O inițiativă care 
i-ar putea inspira și pe alți organizatori ai turismului, intrucit tot 
mai multe familii merg la odihnă împreună cu copiii.

CITITORII SESIZEAZĂ
0 DE TREI LUNI AȘTEPTAM O ADEVERINȚA. „Subsemnatul și 

consăteanul meu Răduica Nicolae — ne scrie Constantin Răgăbete, din 
satul Bușești, comuna Izverna, județul Mehedinți — ne-am prezentat 
la sediul întreprinderii de exploatare Topleți solicitind adeverințe de 
vechime în muncă pentru perioadele de timp cit am lucrat aici. Deși 
ni s-a promis — e adevărat după foarte multe insistențe — că in cîteva 
zile vom primi adeverințele respective, nici acum cind vă scriem 
— după ce au trecut de atunci mai bine de trei luni de zile — nu le-am 
primit". Curată operativitate !

e FAIMOASELE... FOI. Cind în comerț au apărut foile de plăcintă, 
am făcut prăjituri, plăcintă cu carne, cu brînză, spre bucuria familiei. 
Săptămîna trecută, in schimb, am umblat prin tot orașul, in cofetării, 
plăcintării, centre de piine, raioane „Gospodina". Cind am cerut fai
moasele foi mi s-a răspuns : „Au fost de dimineață", „Am avut ieri", 
„Ținem, dar... n-avem“... N-ar fi oare posibil ca cel puțin la raioanele 
„Gospodina" sau la patiserii să se organizeze aprovizionarea continuă 
cu foi de plăcintă ? (Amelia Negruț, gospodină, Drumul Taberei nr. 120).

• UN „JUBILEU" AL INACTIVITĂȚII. în numele mai multor 
tineri din satul Malul Spart, județul Ilfov, am primit la redacție ur
mătoarea scrisoare : în satul nostru, căminul cultural nu mai funcțio
nează din anul 1965. adică de 10 ani. și deși ar exista posibilitatea or
ganizării unor acțiuni cultural-artistice (intre altele, tradiționalele dan
suri de sîmbătă seara), nimeni din conducerea primăriei și a căminului 
cultural nu a luat vreo măsură. Astfel ne petrecem timpul liber, fie
care cum putem.

O CA SA NU EVITAM PASAJUL DENIVELAT DIN PIAȚA 
SCINTEII și să nu oferim ocazia milițienilor să ne „taxeze" trecerea 
pe... interzis, propun să se repare iluminatul fluorescent din pasaj. 
Mai ales seara, nouă, femeilor, nu ne vine la îndemină să trecem pe 
acolo. (Ioana Constantinescu, muncitoare la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii").

o UITE PASTA, NU E PASTA. Este bine că apar mereu noi sor
timente de pastă de dinți, dar și mai bine ar fi să se asigure o apro
vizionare ritmică, permanentă și cu asemenea paste ca „Menta", „Pri
măvara", „Doina", a căror calitate și preț le-au impus consumatorilor. 
(Paul Dobrescu, București, str. Mozart nr. 33).

ECOURILE RUBRICII
e S-A REVENIT ASUPRA MĂSURII LUATE. Sesizam Ia această 

rubrică faptul că, printr-o măsură luată arbitrar, capul de linie al 
cursei I.T.A. Morunglavu—Craiova a fost mutat din centrul comunei 
(unde funcționase de aproape 10 ani) spre periferia comunei, punînd 
astfel călătorii pe drumuri. în răspunsul primit de la Consiliul popular 
județean Olt sîntem informați că stația autobuzului a fost readusă la 
centrul comunei, in fața primăriei.

Printre cei veniți să petreacă 
Ia balul din localitatea Boz— 
Hunedoara se afla și Nicodim 
Borza. De dansat, nu prea a 
dansat. în schimb, de băut, a 
băut virtos. Și de stat, a stat 
pînă in zori, cind s-a cjntat 
marșul 1 Și cum pierduse ->și 
trenul, și autobuzul cu care tre
buia să ajungă la Mintia. N. B. 
a intrat în ogradă la S.M.A. 
Boz, și-a ales un tractor (ce-o 
fi păzit paznicul ?). s-a suit la 
volan și — la drum 1 „Dacș'-i 
bal, bal să fie 1“ — și-a zis ei. 
Cum nu prea știa să conducă, a 
fost repede interceptat de mir 
liție. N-a mai ajuns 
ci la tribunal. Acum ___
timp să se gindească la... balul 
de simbâtă seara..

la Mintia, 
o să aibă

Un paznic 
nepăzit

După ce paznicului • Tănase 
Dulgiieru i s-a dat in grijă de
pozitul de furaje al C.A.p. Iz
voarele. județul Tulcea. a mai 
fost întrebat o dată dacă a-îhțe- 
les bine ce are de făcut.

— Se poate ? Vorba ceea: des
tul .o măciucă la un car de oa
le. Mi s-a spus o dată, gata !

— Totuși, repetă cele spuse.
— Unu — să nu părăsesc pos

tul : doi — să nu las pe nimeni 
străin înăuntru ; trei — să nu 
se fumeze prin apropiere...

După numai cîteva zile, paz
nicul a intrat în depozit, și-a 
aprins o țigară și... $i 70 tone 
de coceni s-au făcut scrum. 
După cum ne scrie maiorul V. 
Iancu. din Grupul de pompieri 
al județului Tulcea, numai prin
tr-o intervenție promptă din 
partea acestora și a cetățenilor 
au fost salvate celelalte fura
je și grajdurile din apropiere. 
După o asemenea ispravă, 
nicul ș-a lipsit de fumat, 
și depozitul de el

O poveste 
cu borcane

paz- 
Dar

Adeseori, după terminarea lu
crului la centrul de carne din 
Mediaș, unde era gestionar. A- 
lexandru Vincze făcea semn 
primului taxi. Văzindu-1. amicii 
de. petrecere,, care-1 așteptau, 
își- dădeau .coate :

— L-ai văzut ? Ce mai. se res
pectă 1

Azi așa. miine așa. pînă cînd. 
găsit cu ceva lipsă la un inven
tar, lui A V. i sra luat gestiu
nea de la centrul de carne. în 
schimb, i s-a dat o alta, la un 
centru de borcane. Și. din nou, 
se „respecta" cu taximefrele. 
Pină intr-o zi. cind miliția 
i-a găsit o lipsă de aproape 

trei luni 
: gestiu-

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

„respecta" cu 
intr-o zi.

găsit o lipsă 
18 000 lei. in numai I 
de zile. își schimbase 
nea. dar nu și năravul. De data 
asta — cum ne serie 
Pașca, procuror-șef din Mediaș 
— A. V. „a încurcat borcanele". 
Pentru cinci ani de acum Înco
lo. adio taxi 1 

Nesăbuință»
Deși se găsea după un chef, 

fără nici o aprobare de la ni
meni din unitatea unde lucra 
(Centrală județeană Arad de re
producție și selecție a animale
lor). șoferul Ilie Szasz a pornit 
cu mașina spre casă. în Ziman- 
dul Nou. Pe drum a mai luat 
in mașină doi consăteni : sofii 
Maria si loan Stana. La un mo
ment dat. șoferul a pierdut con
trolul volanului si mașina s-a 
izbit de o căruță. Maria Stana 
și-a pierdut ‘viața...

Mircea

f

Ilfov.se
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TIMPUL PRIELNIC PERMITE AVANSURI CIT MAI MARI IN COiST
Timpul continuă să fie bun, ceea ce oferă colectivelor de șantiere condiții priel- 

nice pentru intensificarea ritmului lucrărilor de consirucții-montaj, astfel incit in prima 
lună, in primul trimestru din acest an să se înregistreze rezultate cit mai substanțiale 
in îndeplinirea planului de investiții. Important este ca fiecare zi, fiecare oră de lucru 
să fie folosite cu randament superior, ca mașinile ți utilajele de construcții, forța de 
muncă să fie utilizate din plin. Pentru aceasta se impun soluționate o serie de probleme

tehnice și organizatorice pe șantiere, iar in acest scop toți factorii cu responsabilități 
în realizarea investițiilor au datoria să conlucreze strîns. Cum se muncește în aceste 
zile pe șantiere și cum se rezolvă problemele de care depinde accelerarea ritmului de lu
cru ? Prezentăm — in cele ce urmează — unele aspecte consemnate de redactori și co
respondenți ai ziarului nostru.

Adunările 
generale 

ale oamenilor
muncii

Din primele decade, 
peste prevederile 

din grafice
— în ultimul an al actualului cin

cinal, unitățile trustului au dc reali
zat un volum de constructii-montaje 
mult sporit fată de anul trecut, de 
dat in funcțiune 51 capacități de 
producție de interes republican — 
ne-a spus ing. Gheorghc Marines
cu. directorul Trustului de con
strucții industriale din București, 
între acestea putem aminti : sec
ția de table electrotehnice, lami
norul degrosisor si 3 cuptoare elec
trice, din care două de 100 tone fie
care și altul de 65 tone pe platfor
ma întreprinderii de oteluri aliate 
din Tirgoviște ; fabrica de chimizare 
a grăsimilor, instalația de nerborat 
si borax, instalația de apă oxigenată 
si instalația de stearat de calciu pe 
platforma industrială Dudești ; capa
citățile prevăzute in etapa a cincea 
de dezvoltare de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu-Măgu- 
rele : o nouă capacitate de producție 
(ultima) la întreprinderea de rul
menți Alexandria : complexe avicole 
la Vitănești și Mavrodin și altele.

Ne-am organizat in așa fel munca 
Incit. în primul trimestru a.c.. să rea
lizăm peste 26 la sută din planul a- 
nual de construcții. De la începu
tul acestui an, datorită măsuri
lor luate încă din trimestrul IV al 
anului trecut, pe toate șantierele uni
tății noastre s-a trecut la o activitate 
intensă. în două decade de lu
cru. de exemplu, peste sarcinile din 
grafice s-au turnat cu 10 la sută mai 
multe betoane s-au transportat, 
de asemenea. 200 000 mc de pămint 
Si produse de balastieră si s-au 
montat 1 000 tone de utilaje. După 
modul în care colectivele de con
structori de pe șantierele noas

întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare — cea mai tinâră întreprindere de pe platforma industrială a orașului Focșani. Patru dintre muncitorii care se evidențiază prin rezultatele pe care le obțin in 
creșterea productivității muncii, in realizarea de produse de bună calitate (de la stingă la dreapta) : muncitorul rectificator Adrian lonescu, muncitorul Ion Cuptor, muncitorul frezor Vasile Varvaroi și muncitoarea frezor 

Caraman Petrica Foto : E. Dichiscanu

Bunii gospodari își asigură de pe acum

SEMINȚE DE CALITATE, PENTRU RECOLTE BOGATE
»•". Ti '*•'■'■■'•rv j' • ț ■ V (•> âXi^âBRAȘOl

problema
menține deschisă

->

transporturilor

In ansamblul pregătirilor pentru campania de primăvară, asigurarea semințelor 
— din soiuri și hibrizi de înaltă productivitate și în cantitățile necesare —- are o mare 
însemnătate. „Cum sînt semințele, așa va ii și recolta I” — afirmă, pe bună dreptate, spe
cialiștii, precum și conducerile unităților fruntașe. Drept urmare, în multe unităti agri
cole de stat și cooperatiste se depun eforturi stăruitoare pentru procurarea din timp a 
acestora, pentru încercarea lor în laboratoare, în așa fel incit în primăvară să fie puse 
în pămint numai semințe de randament superior. In altele însă, o atare problemă nu este 
privită cu întreaga răspundere. De ce ? Și ce anume trebuie întreprins acum pentru asi
gurarea semințelor, corespunzător cerințelor unor recolte sporite in acest an ?

In așteptarea repartițiilor 
pentru porumb

Tn primăvara acestui an. in coope
rativele agricole de producție din ju
dețul Olt se vor insămința 96 800 ha 
cu porumb, 25 000 ha cu floarea-soa- 
relui. 2 000 ha cu soia. 3-150 ha cu 
in pentru ulei. 4 050 ha cu lucerna 
ș.a. Lucrătorii de pe ogoarele jude
țului sint hotăriți ca, in 1975. să rea
lizeze recolte bogate, cu mult supe
rioare față de anii anteriori. De alt
fel. in fiecare unitate agricolă s-au 
stabilit planuri concrete de măsuri 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
asumate in întrecere, ca răspuns la 
chemarea cooperatorilor din Izbiceni. 
Potrivit angajamentelor centralizate 
la nivelul județului — angajamente 
care reflectă traducerea in viață a 
indicației secretarului general al par
tidului ca pe anumite suprafețe să se 
obțină producții de 15 000—16 000 kg 
porumb la ha — țărănimea coopera
tistă de aici este ferm hotărită să 
realizeze, intre altele, 15 000 kg po
rumb știuleți la hectar de pe 4 600 
ha și 12 000 kg porumb știuleți la 
hectar de pe 18 400 ha.

Organizațiile de partid de la sate, 
consiliile locale ale Frontului Unită
ții Socialiste, consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție acționează energic, in această 
perioadă de iarnă, pentru pregătirea 
in condiții optime a apropiatei cam
panii agricole de primăvară. în nu
meroase unități, cooperatorii partici

tre au început munca în acest 
an. cu deplin temei sc poale aprecia 
că. in totalitate, lucrările prevăzute 

/ în grafice pentru luna ianuarie si 
trimestrul I a.c. vor fi realizate și de
pășite. Se cuvine relevat că. datorită 
activității politico-educative desfășu
rate de organizațiile de partid de pe 
șantiere pentru întărirea disciplinei 
muncii, in două decade ale lunii ia
nuarie a.c. — față de aceeași perioadă 
a anului trecut — absențele de la lu
cru au fost cu 20 la sută mai puține, 
în condiții normale s-a desfășurat, 
in tot acest răstimp, si activitatea 
din schimbul doi.

— Condițiile meteorologice 
oferă constructorilor posibilități 
favorabile ca să-și desfășoare 
din plin munca. Cum este folosit 
timpul prielnic pentru șantiere ?

— Pe oricare din șantiere ne-am 
duce, de exemplu, la șantierul 1 Bucu
rești, la grupul de șantiere Tr. Mâgu- 

- rele, constatăm prezența la lucru.
tot mai bună, a întregului efectiv de 
lucrători, realizarea unei producții 
ritmice, conform cu graficele, pre
darea ordonată a fronturilor dc lu
cru pentru montaj. Repet : anul a- 
cesta. fiind net mai bine pregătiți 
din toate punctele de vedere, fată de 
anul precedent și de alți ani. pe 
toate șantierele noastre activitatea a 
început mult mai bine.

— Totuși, nu intimpinați nici 
un fel de greutăți î

— Unele neajunsuri, desigur, sur
vin si acum, dar facem totul ce de
pinde de noi pentru a le depăși.

pă in mare număr la lucrările de 
imbunătățiri funciare, la fertilizarea 
ogoarelor și păioaselor de toamnă, la 
amenajarea răsadnițelor de legume 
ș.a. Un loc important in pregătirea 
campaniei agricole il ocupă aprovi
zionarea cu semințe de cea mai bună 
calitate și din cele mai valoroase so
iuri.

Care este stadiul procurării semin
țelor ? Întrebarea am adresat-o to
varășului inginer Vasile Ciuciu. di
rectorul direcției agricole județene, 
care ne-a răspuns1:

— Din vreme, am întocmit balanța 
semințelor, pornind de la cerința de 
a amplasa diferite soiuri și hibrizi 
in zonele in care pot da cea mai 
mare productivitate, cel mai înalt 
randament la hectar. îndată ce ne-a 
sosit repartiția de semințe de la mi
nister. am defalcat-o pe unități și am 
inaintat-o și cooperativelor agricole 
dc producție. La marea majoritate a 
speciilor, sămința de cea mai bună 
calitate este asigurată in totalitate : 
pentru mazăre (620 tone), fasole pen
tru boabe (270 tone), soia (400 tone), 
floarea-soarelui (250 tone), in pentru 
ulei (229 tone), ricin (21 tone) ș.a.m.d. 
O problemă incă nerezolvată defini
tiv este aceea a seminței de lueernă. 
Ne sînt necesare 100 tone, dar minis
terul ne-a repartizat numai 5.9 tone 
pentru producerea de semințe. Dis
punem, este drept, de cele 100 de 

printr-o muncă organizată, prin cu
noașterea și deplasarea, aproape zil
nică. pe șantiere, a cadrelor tehnice 
ale trustului. Nu putem trece cu ve
derea că ne provoacă incă greutăți 
încetineala cu care unii proiectanți 
si beneficiari ne predau documenta
țiile pentru lucrările noi. în această 
ordine de idei, in 1975 mai avem de 
primit documentații pentru o valoa
re echivalind cu 20 la sută din sar
cina anuală a planului. De asemenea, 
pentru investițiile in curs de la 
„ROMLUX" și întreprinderea de 
strunguri din Tirgoviște. turnătoria 
Ministerului Agriculturii. Industriei 
Alimentare si Apelor de la Roșiorii 
de Vede ș.a.. beneficiarii nu s-au 
preocupat îndeajuns de procurarea in 
termen a tuturor utilajelor pentru 
montaj. O problemă cu care ne con

„Acordîndu-ne
concursul, ar beneficia... 

însuși beneficiarul"
Recent, am avut o discuție cu 

inginerul Gyori loan, șeful sec
torului nord al întreprinderii de uti
laj chimic din Ploiești, in legătură 
cu apelul adresat unității in articolul 
..Să folosim din plin vremea bună 
pe șantiere", publicat in ..Scinteia" 
din II ianuarie a.c.

— Este adevărat — ne-a spus șe
ful sectorului — amestecătorul cu 
role, utilaj pe care il fabricăm pen
tru întreprinderea de utilaj chimic 
din Găeșli. trebuia să se afle pe șan
tier din prima zi a acestui an. Nu 
l-am realizat, dar aceasta nu din 
lipsă dc interes. Nu am dispus — și 
nici acum nu le avem turnate — de 
unele repere care intră în compo
nenta utilajului. întreprinderea nu 
are turnătorie și am apelat la multe 
unităti. Dar nu s-a rezolvat nimic. 
Am apelat atunci, gindind că aici 
vom găsi mai multă înțelegere, chiar 

tone ; din acestea insă. numai 30 
tone au „buletin roșu de analiză", 
ceea ce certifică înalta calitate. Va 
trebui ca, in următoarele zile, să mai 
efectuăm o operațiune de descuscu- 
tare, pentru a o putea folosi, asigu- 
rind astfel întregul necesar de să
mință pentru lueernă. Toate cantită
țile de semințe sint bine depozitate 
la Centrul de producere și valorifi
care de la Caracal, de la care coo
perativele agricole de producție au 
și inceput să le ridice.

într-adevăr, numeroase unități. în
tre care Vișina Veche. ..Voința" din 
Corabia. Văleni, Sțoicănești. Seaca. 
Jicni. Mărunței ș.a. și-au ridicat a- 
proape întreaga cantitate de sămință 
necesară in campania de primăvară. 
De asemenea, pină la sosirea repar
tiției pentru sămința de porumb de 
la minister — care sperăm să nu in- 
tirzie — unitățile agricole din ju
dețul Olt transportă in bazele de 
recepție porumbul pentru sămin
ță. urmind ca. odată cu venirea re
partiției. să treacă la asigurarea can
tităților necesare dc sămință de po
rumb. Sămință bună, de calitate, 
fără de care nu se pot realiza pro
ducțiile record de porumb, asumate 
in angajamentele pentru 1975.

Emilian RODA
corespondentul „Scinteii" 

i

fruntăm și în acest an este aceea a 
lipsei unor piese de schimb pentru 
anumite autovehicule de transport, 
pentru utilaje de construcții, cum ar 
fi unele tipuri de excavatoare ș.a. Fa
cem. de aceea, un apel către toti be
neficiarii de investiții, care încă nu 
ne-au predat in totalitate documen
tațiile pentru acest an — ca. bună
oară. întreprinderea ..Tinăra gardă“ 
București. I.M.A.I.A.-Roșiorii de 
Vede ș.a. — către furnizorii utila
jelor tehnologice și de piese de 
schimb, să sprijine îndeaproape e- 
forturile constructorilor, de aceasta 
depinzind intrarea cit mai grabnică 
în circuitul economiei naționale a 
noilor capacități de producție.

Convorbire realizată de
Sever UTAN

la beneficiar, pentru a ne turna re
perele amintite. Dar și acesta ne-a 
refuzat. Ar fi o soluție ideală dacă 
— și revenim cu rugămintea — 
tovarășii de la Găeșli ne-ar turna 
reperele de la propriul lor utilaj ne
cesar de urgentă la montaj. Ne-ar da 
posibilitatea ca in' cel mult 26 dc 
zile de la primirea pieselor turnate 
(mergem noi să le ridicăm eu mij
loace rapide) să le livrăm amestecă
torul cu role. Dacă beneficiarul nu 
ne va ajuta, va trebui să batem pe 
la alte și alte uși și vom pierde 
timp. Chiar si intr-o asemenea situa
ție. colectivul nostru — avem obli
gație contractuală — se va strădui 
ca cel mai tirziu la sfîrșitul lunii fe
bruarie să termine și să livreze uti
lajul în cauză.

Corastanîin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Pe baza balanței depuse la minis
ter incă in noiembrie anul trecut de 
către Direcția județeană a agriculturii 
Brașov, la inceputul lunii ianuarie, 
centrul de semințe a intrat in pose
sia repartițijlor de semințe aprobate 
de forul de resort. Așa cum ne-a re
latat ing. Stelian Vătafu. director ge
neral adjunct al direcției* județene a 
agriculturii, la unele culturi de pri
măvară. cum sînt orzoaica și cartofi, 
la cîteva plante furajere, ea gulii și 
morcovi, mazăre și măzăriche, nece
sitățile de semințe ale județului sint 
acoperite, mai ales din resursele lo
cale, ele găsindu-se la această dată 
in depozitele întreprinderii speciali
zate sau in unitățile agricole.

— Problema cea mai grea se ridică 
la semințele pentru unele plante fu
rajere, in mod deosebit la trifoliene 
și ierburi perene, unde repartițiile nu 
acoperă necesarul județului. De e- 
xemplu, la trifoi și lueernă ni s-au 
repartizat abia 80 tone și. respectiv. 
2.7 tone, față de 153 tone și 49 tone, 
de cit avem nevoie. Același deficit 
il înregistrăm și la ierburi perene, 
unde ni s-au repartizat 17,1 tone, față 
de 78 tone necesare.

— Cum vedeți rezolvarea acestei 
probleme ? Suprafețele prevăzute cu 
furaje în 1975 trebuie însămînțate...

— Desigur, ne-am gindit și noi la 
aceasta din timp și am hotărit să 
substituim deficitul de semințe la 
trifoi, lueernă și ierburi perene prin 
borceagi în ce privește porumbul, 
așteptăm repartiția de hibrizi.

Reparații — 
în loc de instalații

La întreprinderea de materiale de 
construcții din Turda se află in curs 
de finalizare 3 importante obiective, 
toate cu termen de punere in func
țiune in prima jumătate a anuiui 
acesta. E vorba de o capacitate de 
mii de tone pe an de produse pe 
bază de polimeri, din care se vor fa
brica tapete cu' adezivi, dale din po- 
liclorură de vinii și folii hidroizola- 
toare, iar in perspectivă folii imi
tație de furnir ; de o capacitate im
portantă. ce va realiza mochete din 
mase plastice ; in sfirșit. de repro
filarea liniei de stilpi pfentru linii ae
riene pe fabricarea de panouri mari 
pentru construcții de locuințe. Ulti
mul obiectiv, cel pentru panouri 
mari prefabricate, nu ridică proble
me deosebite. El se execută in regie 
proprie. Utilajele fabricate la I.U.C. 
Brașov se află pe șantier in curs de 
montaj, astfel că au fost create con
diții ca noua linie reprofilată să in
tre in funcțiune pe data de 1 martie, 
cu circa 3 luni mai devreme.

Care este situația celorlalte două 
principale obiective ? ,,Stadiul in
care ne aflăm acum — nc spune ing. 
Emil Stadler, directorul întreprin
derii — ne permite să le dăm in 
funcțiune cu 2—3 luni mai devreme. 
Realizarea primului obiectiv, cel 
pentru produse pe bază de polimeri, 
este condiționată de primirea din 
import a unui calandru, care consti
tuie utilajul conducător. Avem certi
tudinea că el va sosi în termen. în 
ceea ce privește al doilea obiectiv, 
capacitatea pentru fabricarea moche
tei din mase plastice, darea sa in 
exploatare depinde de modul cum 
furnizorii de utilaje vor respecta gra
ficul de livrări întocmit la începutul 
acestui an. Aceștia șint : întreprin
derea mecanică de utilaj petrolier 
din Tirgoviște, întreprinderea ,,Auto
matica" București s . indeosebi. Uzi
nă mecanică din Cluj-Napoca. Ulti
mul dintre furnizori are o restanță 
mai mare de utilaje : nu s-a ținut 
de promisiuni nici anul trecut, deși

La centrul de semințe se efectuea
ză numeroase lucrări caracteristice 
începutului de campanie. De la Iov. 
Constantin Runceanu. șeful centrului, 
aflăm că se cunosc furnizorii dc se
mințe cu care s-a luat legătura, 

, transmițindu-Ii-se destinațiile semin
țelor. Un alt factor pozitiv : in cazul 
unor semințe care se asigură pe plan 
local a inceput deja livrarea lor către 
unitățile agricole. Prima unitate care 
și-a ridicat sămința la orzoaica a fost 
C.A.P. Rișnov. La tel de grăbiți se 
dovedesc tovarășii din cadrul centru
lui și in ce privește livrarea semin
țelor pe care județul Brașov le asi
gură altor județe. Au fost expediate 
500 tone orzoaica județului Suceava 
și 20 tone semințe de plante furajere 
altor județe. Noi cantități de semin
țe sint pregătite pentru livrarea în 
mai multe județe.

— Din păcate, ne-a relatat șeful 
centrului, resimțim lipsa vagoanelor. 
Este adevărat, vagoanele se asigură 
pe baza unui plan operativ și noi nu 
am fost cuprinși in acest plan. La 
data cind s-a întocmit, noi nu ne a- 
flam în posesia repartițiilor și deci 
nu știam unde și ce cantități vom 
transporta. Iată de ce consider că ar 
trebui ca departamentul C.F.R. să 
dea dovadă de mai multă înțelegere. 
Știm, nu este ușor, dar semințele 
trebuie să ajungă cit mai repede la 
destinație, în unitățile agricole.

Un scurt popas și la inspectoratul 
de control al semințelor (laboratorul 
de încercat semințe). 

face parte din cadrul ministerului 
nostru, cel al economiei forestiere și 
materialelor de construcții".

Vizităm șantierul. Sint puțini con
structori și instalatori. Lucrătorii 
Trustului de construcții industriale 
Cluj — șantierul Cimpia Turzii — 
și-au încheiat in linii mari misiunea.

„Noi, de la Trustul de instalații 
Brașov, șantierul Cluj. sintem cei 
care așteptăm utilajele" — ne rela
tează tehnicianul Simion Drăghiță. 
în jurul liniilor — in curs de mon
taj — de imprimare a mochetei și 
dă apretare a țesăturii lucrează 4 
echipe, cu un efectiv de 50 de oa
meni. Aparțin întreprinderii benefi
ciare ; sint mecanici, lăcătuși care 
nu fac altceva deeit remediază uncie 
din utilajele și instalațiile ce poar
tă marca Uzinei mecanice din Cluj- 
Napoca. Această unitate nu numai 
că nu-și respectă graficele de livra
re, dar a executat unele utilaje cu 
destule defecțiuni. Oamenii sint ne- 
voiți fie să adauge cite ceva la di
mensiunile instalațiilor livrate, fie 
să le ajusteze. „Nici unul din panou
rile inferioare ale liniilor de impri
mare nu se potrivesc, de parcă nu 
ar fi realizate după proiect'1 — ne ex
plică tehnicianul Ernest Turn, de la 
sectorul de investiții.

Am discutat și cu Iov. ing. Gheor- 
ghe Dumitru, directorul Uzinei me
canice din Cluj-Napoca. E de curind 
in această funcție. ..Cam ași stan lu
crurile, cum spuneți — apreciază in
terlocutorul. Aceasta pentru că unele 
utilaje au fost comandate tirziu, 
atunci cind nu s-au găsit alți furni
zori. Și noi sintem la început in rea
lizarea unor astfel de utilaje. în ul
tima vreme insă ne-am mobilizat 
forțele să lucreze zi și noapte. Avem 
și sprijinul organelor locale de par
tid. așa că sperăm ca graficul în
tocmit la 6 ianuarie să-l respectăm".

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

— La semințele asigurate pe plan 
local — ne-a relatat ing. Ioana Mă- 
noiu, șeful inspectoratului — ca or
zoaica, unele plante furajere, anali
zele s-au încheiat ori se află pe sfir- 
șite. La orzoaica, de pildă, sint ana
lizate și încadrate în STAS circa 3 000 
tone, iar restul de 250 tone se află 
in lucru. în plus, am efectuat plom
bările pentru sămința de trifoliene 
și analize la sămința de sfeclă de 
zahăr destinată intregii țări. Ce-i 
drept. întîmpinăm și unele greutăți, 
de exemplu, in ridicarea probelor 
pentru analize din cauza lipsei de 
spațiu corespunzător al unor depo
zite. Rămine nerezolvată problema 
seminței de ovăz, unde analizele sint 
rămase in urmă, deoarece chiar li
nele cooperative se află in intirziere 
cu selectatul și reselecțatu! ei.

Dacă cooperativele agricole din Să- 
cele. Hărman. Sinpetru ș.a. și-au 
pregătit din timp sămința. selectind-o 
cu mare grijă, astfel că ea este de 
înaltă puritate, alte unităti ca cele 
din Ilîrseni, Prejmer, Drăguș ș.a. au 
acordat o toarte slabă atenție acestei 
lucrări. Drept urmare, semințele nu 
se Încadrează in puritatea prevăzută. 
Cooperativele respective vor trebui 
să reia aceste lucrări în timpul cel 
mai scurt, pentru ca laboratoarele să 
poată lua probe pentru control. Este 
în interesul lor. al obținerii unor re
colte superioare în acest an.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
Uzarea indicatorilor tehnico-eeo- 
nomici proiectați la termenele 
prevăzute : asigurarea unei apro
vizionări tehnico-materiale ritmice, 
în spiritul exigențelor formulate 
de conducerea partidului pentru 
ridicarea eficienței economice, o 
atenție maximă trebuie acordată 
căilor și măsurilor de creștere a 
gradului dc valorificare a materii
lor prime, de reducere a cheltuie
lilor dc producție, a consumurilor 
specifice de combustibil, energie, 
metal, lemn, piele, de extindere a 
inlocuitorilor și utilizare ne scară 
largă a deșeurilor ; de îmbunătă
țire a structurii sortimentale a 
producției și ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. 
De asemenea, nu trebuie să lip
sească din cadrul dezbaterilor as
pectele legate de respectarea dis
ciplinei tehnologice, realizarea si
guranței in exploatare a mașinilor 
și instalațiilor, asigurarea forței de 
muncă și a cadrelor calificate, 
întărirea ordinii și disciplinei in 
muncă, astfel ca fiecare lucrător 
să folosească in mod eficient în
tregul timp de muncă. Ținind sea
ma de dublul rol pe care unitățile 
il au în economie — de furnizor și 
beneficiar — măsurile ce vor fi 
luate trebuie să ducă la perfecțio
narea cooperării intre intreprin- 
tleri, respectarea cu strictețe a dis
ciplinei contractuale. De cea mai 
mare atenție trebuie să se bucure 
problemele privind asigurarea și 
livrarea ritmică a fondului dc 
marfă destinat exportului, valori
ficarea avantajoasă a mărfurilor 
livrate pe piața externă, diminua
rea și buna gospodărire a impor
turilor.

Toate aceste direcții de acțiune, 
ca și programele de măsuri ce se 
vor cristaliza in cadrul dezbateri
lor și adopta de adunările genera
le. trebuie să urmărească cu stă
ruință. ca un obiectiv esențial, 
realizarea ritmică a planului și an
gajamentelor la producția fizică, la 
toate produsele realmente necesare 
economiei naționale, menite să sa
tisfacă cerințele producției, pieței 
interne și ale exportului. -

La loate aceste sarcini economi
ce cu valabilitate generală, co
mune tuturor unităților, se adaugă 
altele, specifice ramurii sau secto
rului de activitate, ca. bunăoară, 
cele care revin organizațiilor de 
construcții, institutelor de cerce
tare și proiectare, unităților de 
transporturi ș. a. Concomitent cu 
dezbaterea sarcinilor economice pe 
1975 și adoptarea măsurilor pen
tru îndeplinirea lor. în cadrul adu
nărilor generale se va acorda titlul 
ne „fruntaș în întrecere" munci
torilor. maiștrilor, inginerilor, teh
nicienilor, brigăzilor. secțiilor, sec
toarelor. șantierelor și altor unități 
similare ; sc vor aproba modul de 
utilizare a beneficiilor, in condi
țiile și după criteriile prevăzute 
prin dispozițiile legale, precum și 
programul de elaborare și reexa
minare a normelor, normativele 
de muncă pe 1975 și formele de re
munerare a muncii.

Așadar, adunările generale sint 
chemate să analizeze multiple pro
bleme, să ia importante decizii — 
ceea ce impune o bună pregătire a 
desfășurării lor. Trebuie subliniat 
că răspunderea pentru organizarea 
adunării generale a oamenilor mun
cii revine comitetului sindicatului si 
comitetului oamenilor muncii, care 
pregătesc materialele ce se supun 
dezbaterii și sint chemate să asi
gure toate condițiile pentru buna 
desfășurare a adunării. Important 
este ca prin intermediul dări
lor de seamă, oamenii muncii să 
fie informați concret, in mod 
obiectiv și deschis, asupra rea
lităților economice din între
prinderi. asupra sarcinilor care 
trebuie indeplinite. fără a se ocoli 
punctele ■ nevralgice, deficiențele, 
(întăritoare pentru eficiența adu
nărilor generale este crearea ca
drului și climatului propice unor 
dezbateri aprofundate. deschise, 
constructive. din care să re
zulte cit mai multe propuneri și 
idei valoroase pentru bunul mers 
a! treburilor întreprinderii. în ca
drul dezbaterilor, comuniștii sint 
chemați să dea exemplu, să vină 
cu soluții judicioase, să folosească 
larg, curajos și principial critica și 
autocritica.

Ținind . seama de complexitatea 
problematicii aflate pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, de exi
gențele planului economic pc anul 
1975 — an care face trecerea spre 
viitorul cincinal — atît comitetelor 
și consiliilor oamenilor muncii, cit 
și ministerelor de resort Ie revin 
îndatoriri deosebite. De la maxima 
receptivitate față de' propunerile 
și sugestiile oamenilor muncii și 
căile practice, concrete, de soluțio
nare a lor : dc la cunoașterea pro
fundă a realității și problemelor, 
pină la stabilirea modalităților de 
rezolvare a lor. cu responsabilități 
și termene precise ș. a. — iată nu
mai cîteva din sarcinile ce trebuie 
avute in vedere de forurile amin
tite. Ca urmare, ministerele, cele
lalte organe centrale. consiliile 
populare județene, centralele in
dustriale au datoria să repartizeze 
cadre de răspundere, caro să ajute 
nemijlocit la pregătirea și desfășu
rarea adunărilor generale. dind 
răspuns pe loc chestiunilor in 
suspensie. reținind cu atenție 
—. in scopul soluționării imedia- 
te ~ aspectele ce comportă o ana
liză mai profundă, studii și decizii 
de mai mare amploare.

în toate Întreprinderile, in toate 
unitățile economice este o îndatori
re principală a organelor și organi
zațiilor de partid să urmărească ca 
adunările generale ale oamenilor 
muncii să aibă q desfășurare cit 
mai fructuoasă, materializată prin 
cit mai multe propuneri și idei va
loroase care să îmbogățească pro
gramele de măsuri menite să asi
gure înfăptuirea optimă a pianu
lui și angajamentelor asumate în 
întrecerea pe 1975 - an al scaden
ței străduințelor întregului popor 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen.
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M-am intilnit zilele acestea cu 
un fost erou de reportaj. Știam 
că-și iubește mult meseria — e so
cotit un as al mașinii de danturat. 
„De data asta, s-a confesat el mai 
în glumă, mai în serios, am pri
mit sarcină să ies la pensie. Să mă 
odihnesc". Imediat după eliberare, 
a fost trimis să împartă moșiile. 
„Ești membru de partid, asta-i 
sarcina ta de partid acum, trebuie 
să înțelegi !“. A înțeles și s-a dus. 
L-am intilnit apoi în fruntea unei 
comune de pe malul Șiretului, în- 
deplinindu-șl sarcina de partid a 
acelui moment. A fost prezent în 
uriașa muncă de cooperativizare a 
agriculturii ; apoi instructor în 
atelierul școală al uzinei ; din nou 
la mașină — iubirea lui statorni
că ; activist de partid ; iarăși in 
uzină, intr-o echipă de elită, pro- 
movind progresul tehnic... Totdea
una îndeplinind riguros imperati
vul de partid al timpului său, sar
cina încredințată lui, ostaș simplu 
și disciplinat al partidului.

O existență obișnuită ? O exis
tență exemplară ? Mat degrabă o 
existență firească, de comunist. 
Una din multele biografii caligra
fiate cu faptele ultimelor trei de
cenii. în suma tuturor acestor bio
grafii descoperi, drept rezultantă, 
trăsături care ating altitudinea 
exemplarității. Biografii de comu
nist, care s-au format la tempera
tura strădaniei de a îndeplini cu 
înaltă responsabilitate sarcina în
credințată de partid.

Comunistul este omul care a în
țeles comandamentele politice ma
jore ale partidului privind prezen
tul și viitorul tării. Și. pătrunzind 
semnificația aceasta, nu pregetă să 
se devoteze trup și suflet cauzei 
îndeplinirii fără șovăire a sarcini
lor politice încredințate'. Așa cum 
a făcut dovada eroic, nu o dată pînâ 
la jertfa supremă, în furtunile ani
lor grei ai ilegalității. Așa cum 
și-a făcut din plin datoria acolo 
unde revoluția i-a cerut să fie 
prezent, cu munca și faptele lui, 
în toate etapele construcției socia
liste. Nu-i vorba aici doar de ac
ceptarea, de asumarea „în sine" a 
unei obligații, ci de faptul că acest 
om, comunistul, care își consacră 
întreaga putere de muncă trans
punerii în viață a sarcinii încre
dințate de partid, are conștiința că 
victoria revoluției depinde și de 
felul in care el, el in primul' rînd, 
și toți cei din jurul său își fac da
toria.

Tocmai de aceea în Codul prin
cipiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, adoptat de Congresul al 
Xl-lea, este înscrisă la loc de frun

te prevederea potrivit căreia fie
care comunist „este obligat să înde
plinească fără șovăială însărcină
rile date de partid, să se achite cu 
înalt spirit de răspundere de toate 
îndatoririle ce-i revin în funcția 
ce o îndeplinește, Ia locul său de 
muncă, în întreaga sa activitate". 
Etapa istorică deschisă de Congres, 
înfăptuirea mărețului Program al 
partidului reclamă din partea fie
cărui comunist o înțelegere cali
tativ superioară a disciplinei de 
partid', a sarcinilor încredințate, o 
mobilizare a tuturor energiilor și 
capacităților creatoare. Comunis
tul s-a distins întotdeauna — și

cerute de
cu atît mai mult, astăzi, în lupta 
pentru traducerea in viață a ho- 
tăririlor Congresului — prin privi
legiul de a fi acolo unde-i mai 
greu, de a munci cu dîrzenie, fer
mitate și abnegație pentru reali
zarea exemplară a datoriei sale 
față de partid și popor. Pornind 
de la convingerile sale formate pe 
baza ideologiei marxist-leniniste, 
comunistul se simte „responsabil" 
de „fericirea tuturor" și, pentru a 
merita această nobilă caracterizare, 
își închină toate forțele, întreaga 
sa viață slujirii cauzei Partidului 
Comunist Român — cauza fericirii 
întregului popor.

Din clipa intrării sale în partid, 
comunistul — așa cum se sublinia
ză și în Angajamentul solemn — 
își asumă obligațiile unui militant 
disciplinat. Răspunderea politică a 
comunistului începe cu îndeplini
rea fără condiții a sarcinii încre
dințate. încă vechii militanți socia
liști afirmau — înaintea creării 
partidului politic a! clasei munci
toare — că disciplina reprezintă 
„unul din punctele de căpetenie ale 
mișcării", că „fără disbiplină un 
partid, și mai ales un partid socia
list, e menit să bată apa-n piuă".

Pentru comunist respectarea ri
guroasă a disciplinei de partid re

prezintă o expresie a înțelegerii 
conștiente, liber consimțite a cerin
țelor acesteia. în spiritul principii
lor promovate de centralismul de
mocratic — odată luată hotârirea 
devine obligatorie pentru toți, mi
noritatea se supune majorității — 
sarcina de partid primită repre
zintă o cinste și o obligație ele
mentară de a milita pentru înfăp
tuirea ei. Izvorită din convingerea 
că reprezintă una din condițiile de 
bază ale tăriei partidului, necesi
tate lăuntrică, disciplina de partid 
— unică pentru toți comuniștii — 
este străină oricărui act de con- 
strîngere. de supunere oarbă. Refu- 
zind apatia, inerția, achitarea me
canică de obligații, disciplina de 
partid — care include și disciplina 
de stat — impune fiecărui comu
nist o atitudine pătrunsă de spiri
tul exigentei, al combativității re
voluționare, datoria de a imprima 
întregii sale activități un profund 
dinamism.

Disciplina de partid se afirmă în 
temeiul sentimentului de părtași, 
de coautori la deciziile fundamen
tale și nu doar de executanți ai u- 
nor sarcini „de sus". Se afirmă pe 
terenul fertil al democrației, al 
responsabilității sociale a comunis
tului, al respectării neabătute a 
normelor si principiilor vieții de 
partid. „Aceeași pentru toți mem
brii partidului, indiferent de pozi
ția pe care o au in societate, de 
funcțiile și atribuțiile încredințate 
de partid și de stat", disciplina de 
partid se afirmă nu „în vorbe", cl 
în activitatea concretă, de zi cu zi, 
pentru traducerea riguroasă în via
ță a hotărîrilor de partid, pentru 
îndeplinirea fără șovăire a tuturor 
sarcinilor. Și, cu cît răspunderea 
încredințată e mai mare, cu atît 
mai mult i se cere comunistului să 
dea dovadă de o înțelegere supe
rioară a disciplinei de partid, să 
ofere celor din jurul său un exem
plu viu de felul în care, el cel din
ții. se achită de înaltele sale obli
gații.

„Să ne situăm, în aceste momen
te istorice, Ia înălțimea încrederii 
pe care ne-au acordat-o partidul 
și poporul 1“ — îndemna cu înflă
cărare, de la. tribuna Congresului 
al Xl-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Autentice nuclee de 
energii, capabile să antreneze uri
așul flux de energii ale poporului, 
comuniștii nu cunosc altă dorință 
mai fierbinte, mai fermă decît a- 
ceea de a fi la inălțimea acestor 
momente istorice, de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile de partid, misi
unea lor de făurire a noii orînduiri 
sociale — socialismul și comunis
mul în România.

Ilie TĂNĂSACHE

O A CONDUCE, ADICĂ A 
MUNCI. Săptămina trecută. des- 
chizind scrisorile, constatam, că e- 
xigența și autoexigență apar ca 
teme predominante in preocupările 
corespondențelor din ultima vreme. 
Ipostazele surprinse atunci se 
completează cu considerațiile ingi
nerului Ion Perșinaru (comuna Du
năreni, județul Dolj) despre exigen
ta conducătorului. I. P. își amintește 
cu respect de profesorii pe care i-a 
avut Ia școala agricolă din Mizil. 
Prin firea lucrurilor, ca orice das
căli. ei se purtau ba cu duhul blîn- 
deții. ba cu severitate. Spre sfirși- 
tul adolescenței, cind concepțiile 
deveneau tot mai închegate, un di
riginte a explicat clasei, uimind-o 
cu un aparent paradox : ....Vă pe
depsim din prea multă iubire". 
Cam așa stau lucrurile și cu cel ce 
poartă răspunderea unui loc de 
muncă, afirmă semnatarul de azi ; 
el nu trebuie să fie „bun" sau „rău", 
ci un om profund legat sufletește 
de colectiv și de interesele acelui 
colectiv. Atașamentul spiritual față 
de oameni, dar și față de scopurile 
lor comune va doza aproape de la 
sine raportul dintre „înțelegere" și 
„exigență".

în acest context, Ion Perșinaru 
zăbovește pentru a contura și mo
tiva portretul moral și social al 
celui ce primește învestitura obș- 
tei Trăsăturile acestuia sînt enun
țate pe mai mult de șapte pagini, 
în dorința de a le epuiza gama ; ne 
reține faptul că pă
rerile exprimate sînt 
însoțite de exemple 
concrete. Iar dacă ar 
fi să reținem și o con
cluzie sintetică a co
respondenței primite, 
am alege însăși înche
ierea : „A fi condu
cător nu înseamnă a 
avea două capete, ci 
înseamnă a MUNCI, 
a te perfecționa, a te 
învesti continuu în 
acțiunile pe care le 
coordonezi".

O IZVOARELE E- 
TICII. Vorbind des
pre elevi, dascăli, des
pre educația primită 
în școală și remanen
tele ei in memorie, 
găzduim cu mihnire 
cele comunicate de 
profesorul Florentin 
Cațan, din Alexandria. 
Semnatarul a aflat și 
comentează cu amără
ciune neinspirata mă
sură luată la o casă 
de copii școlari de a 
se vinde elevilor bi
lete la un spectacol. 
Așadar, în rutina ce ii 
mai cuprinde uneori

pe cei ce se ocupă sub aspect ad
ministrativ de distribuirea culturii, 
un set de bilete a ajuns și în co
lectivitatea de orfani. Cine a avut 
și cine n-a avut bani să cum
pere ? Iar cei care au' avut 
— de unde au avut ? Nu se putea 
găsi o formulă — dacă spectacolul 
trebuia vizionat — ca toți fiii casei, 
egali în drepturi, să aibă șansa de 
a participa la obținerea mai mult 
sau mai puțin rivnitului bilet ? Un 
plus de spirit pedagogic era nece
sar dacă nu din delicatețe sufle
tească. atunci din convingerea că 
asemenea gesturi se situează la iz
voarele eticii. De puritatea lor de
pinde puritatea oamenilor de miine.

• O SECUNDA. Colea Cureliuc — 
Dărmănești — Suceava : nu ne o- 
cupăm de organizarea de concur
suri. Numărul caricaturilor îl con
siderăm suficient : poate e cazul 
să fim mai exigenți la selecționa
rea lor. Celelalte propuneri și cri
tici sînt de luat in seamă. Mihai 
Bordescu. comuna Voinești — Dîm
bovița : Tineți-ne la curent cu evo
luția cazului. Anonim — Arad : Nu 
putem accepta o asemenea bază de 
discuții, prin care ne cereți să vă 
dăm dreptate din capul locului, mai 
înainte chiar de a ști... despre ce e 
vorba și cu cine stăm de vorbă.

Cu prilejul celei de-a XlI-a ani
versări a „Revoluției albe" — am
plu program de reforme economice 
și sociale inițiat de șahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, în 1963, in vederea acce
lerării industrializării țării, dezvol
tării agriculturii, folosirii raționale a 
resurselor naturale etc — Institutul 
român“*pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat marți o 
seară culturală.

Au lușt parte loan Botar. secretar 
general al I.R.R.C.S., funcționari

superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale. oameni ai muncii din 
Capitală.

Au fost prezenți Aii Reza Bah- 
rami, ambasadorul’ Iranului la 
Bucureș^j, și membri ai ambasadei.

Cu această ocazie. Dumitru Con
stantin, redactor la revista „Lumea", 
a prezentat impresii dintr-o călătorie 
în Iran. în continuare, asistența a 
vizionat filme documentare iraniene.

(Agerpres)

Protocol de schimburi artistice
între România și R. D. Germană

între Agenția Română de Impre
sariat Artistic — A.R.I.A. și Agenția 
de Impresariat Artistic a Republicii 
Democrate Germane, marți la amia
ză s-a semnat la București protoco
lul privind schimburile artistice pe

anii 1975 și 1976. precum și prelimi
nariile pe anul 1977. Documentul a 
fost semnat de Vasile Florea. direc
torul A.R.I.A.. și Hermann Falk, di
rectorul general al Agenției de Im
presariat Artistic a R.D.G.

(Agerpres)

Expoziție de carte Mihai Eminescu
Cu prilejul aniversării a 125 de 

ani de la nașterea marelui nostru 
poet Mihai Eminescu. la librăria 
ce-i poartă numele din Capitală a 
avut loc, marți, vernisajul unei ex
poziții de carte. Sint prezentate vi
zitatorului ediții ale poeziei și pro
zei lui Eminescu apărute de-a lungul

timpului, precum și studii critice 
semnate de recunoscuți exegeți ai 
operei eminesciene, P. P. Perpessi- 
cius. G. Călinescu, T. Vianu, D. Mu- 
rărașu, E. Papu, Z. D. Bușulenga 
ș.a., precum și volume tipărite in 
limbi străine.

(Agerpres)

— Haide, frate, odată !...

GHEORGHE ȘICLOVAN

„Eficiența economică"

Povestea ce urmează a 
început cu mai bine de o 
jumătate de an in urmă. 
De unde părea o chestiune 
simplă, pe parcurs lucru
rile s-au complicat ; în 
jurul ei s-au făcut anchete 
și contra-anchete, s-au 
incopciat dosare, s-a con
sumat destulă hîrtie și a- 
preciabile cantități de cer
neală pentru referate și 
declarații... Toată această 
risipă s-a făcut și se mai 
face încă în numele aflării 
adevărului care, în loc să 
iasă la suprafață ca unt
delemnul, este interpretat, 
contestat și amestecat de-a 
valma cu pasiunile și mi
cile răfuieli ale celor în ,, 
cauză. Dar să nu antici
păm lucrurile.

...Pe la începutul lui au
gust trecut, maistrul de 
exploatare C. Dascălu se
sizează faptul că pe 5 iulie 
brigadierul silvic loan 
Brăescu din cadrul Ocolu
lui silvic Gîrcina a dispus 
tăierea în mod ilegal a 
trei arbori pe care i-a 
vîndut unui șofer, dela- 
pidind astfel suma de 826 
lei. De ce maistrul a făcut 
sesizarea abia după o 
lună ? Nimeni nu s-a în
trebat. Dar să lăsăm acest 
semn de întrebare. Fapt 
este că anchetind sesiza
rea, ing. Alexandru Ichim, 
inspector de pază în ca
drul Inspectoratului silvic 
Neamț, a constatat că ea 
se confirmă, că. mai mult, 
pentru a nu fi depistat, 
brigadierul a marcat fals 
cioatele respective cu cio
canul silvic pentagonal, ca 
fiind tăiere în delict (deci 
de autor necunoscut). Tot
odată, inspectorul a mai 
consemnat că brigadierul 
Brăescu a marcat fals alți 
5 arbori, creind posibilități 
de sustragere a acestora și 
un prejudiciu material de
4 396 lei. Urmarea fireas
că : desfacerea contractu
lui de muncă al brigadie
rului, imputarea sumei de
5 222 lei și deferirea ca
zului organelor de urmări
re penală. Dar...

Pentru că există un 
„dar" cu privire la obiec
tivitatea anchetei, de oare 
brigadierul s-a plins la 
comitetul județean de 
partid. A urmat o anchetă 
amănunțită din partea or

ganului de partid, făcută 
la fața locului, care a scos 
la iveală o altă stare de 
lucruri. în urma cercetării, 
s-a indicat anularea deci
ziei prin care s-a dispus 
desfacerea contractului de 
muncă al lui I. Brăescu și 
imputarea sumelor respec
tive, urmînd a fi sancțio
nat administrativ pentru 
că nu a menționat în con-

neavoastră ați comis o 
serie de erori in analizarea 
acestui caz.

— îmi pare rău că dați 
o asemenea interpretare. 
Eu am fost obiectiv. Ce, e 
pădurea mea ?! E a statu
lui! Mă rog. au fost niște 
erori de datare pe care 
le-am făcut, dar nu asta e 
obiectul cazului Brăescu.

Dar care e obiectul, dacă

Gheorghe Filip, șeful Oco
lului silvic Gîrcina. El a 
vrut să facă ceva pe linia 
întăririi pazei. Știți, la noi 
sint incă destule cazuri de 
sustrageri. Brăescu a luat 
măsuri în acest sens, dato
rită cărora a avut neca
zuri, a fost amenințat de 
unii indivizi certați cu le
gea... Cazul cu cei trei 
arbori, care pină la urmă

numai doi arbori, tăiați în 
mod ilegal in ziua de 5 iu
lie. S-a mai constatat că 
ei n-au fost marcati de 
Brăescu, chipurile pentru 
a-și ascunde infracțiunea 
— cum se susținea în re
feratul ing. Ichim — ci de 
un tehnician cu paza din 
cadrul ocolului silvic, toc
mai pentru a pune în e- 
vidență tăierea lor ilegală.

În căutarea vinovatului se descoperă alți doi, 
de netăgăduit: nepăsarea și toleranța

dica de serviciu a pădu
rarului arborii tăiați in 
delict, ci și i-a notat doar 
într-un caiet. în același 
timp, s-a constatat modul 
superficial in care ing. 
Ichim a făcut anchetarea 
și stabilirea prejudiciilor 
materiale, indicindu-se pu
nerea sa în discuția comi
tetului oamenilor muncii, 
în consecință (prin deci
zia nr. 166/2 decembrie 
1974, a I.S. Neamț), se re
vine asupra primei deci
zii și brigadierul este re
pus, în mod firesc, în 
drepturile sale. Părea că 
lucrurile au reintrat in 
normal. Dar — fiindcă ia
răși există un „dar" ! — 
au intrat in joc mici 
orgolii, s-au căutat cu lu
minarea noi dovezi, noi 
martori, și din nou com
portarea brigadierului este 
pusă sub semnul între
bării.

— Nu se poate să n-aibă 
brigadierul Brăescu vreun 
amestec. Sint convins că el 
e amestecat in toate cazu
rile, ne-a declarat recent 
ing. Ichim.

— Ancheta organelor de 
partid a constatat că dum-

nu clarificarea situației 
unui om, prin prisma fap
telor sale stabilite în mod 
obiectiv și, mai ales, cert ? 
Iată o altă părere :

— Brăescu o fi avind și 
el păcatele lui. dar nici ce 
i se pune în sarcină nu e 
drept, ne-a declarat ing.

au rămas doi, e îndeajuns 
de grăitor.

E vorba de cei trei ar
bori de la care s-a de
clanșat întregul caz, și 
anume arborii reclamați de 
maistrul de exploatare C. 
Dascălu. S-a constatat, in 
mod cert, că de fapt erau

Fărâ cuvinte
Desene de Șt. COCIOABA

i

Așadar, ce s-a intimplat, 
în realitate, în ziua res
pectivă ? Brigadierul' Bră
escu și pădurarul de can
ton au sosit la rampa de 
exploatare cu o mașină al 
cărei șofer avea aprobată 
o cerere pentru cumpăra
re de lemne. Se aflau de 
față maistrul Dascălu și 
cițiva muncitori din sub- 
ordinea sa. După Uh timp, 
brigadierul și pădurarul au 
plecat la treabă. După ple
carea lor, muncitorii din 
subordinea maistrului Das
călu, în prezența acestuia, 
au tăiat doi arbori ne- 
marcați (deci. ilegal) și, 
susțin ei, contra sumei de 
100 lei, au intărcat lemnele 
in mașina șoferului. Mai 
susțin, de asemenea, că 
arborii ar fi fost tăiați din 
dispoziția brigadierului. De 
ce ne oprim asupra acestor 
împrejurări ? Pentru că ni 
se par edificatoare : briga
dierul n-a fost de față la 
tăiere și, în nici un caz, nu 
putea da o asemenea dis
poziție verbală ilegală 
unor muncitori ce nu-i 
erau subordonați lui (a- 
parțin unei alte întreprin
deri) și oricum aceștia nu

executau dispozițiile bri
gadierului, ci ale maistru
lui ; admițind că brigadie
rul ar fi dispus tăierea 
celor trei arbori, maistrul 
care a fost de față era o- 
bligat să împiedice o ase
menea ilegalitate. Dar n-a 
făcut-o. De ce ? Și_ tocmai 
acești oameni care au 
tăiat arborii (sau. fiind de 
față, n-au oprit această 
tăiere ncautorizată) sint 
puși ca... martori intru do
vedirea vinovăției briga
dierului ! Sintem convinși 
că organele competente 
vor analiza cu toată pro
funzimea lucrurile, astfel 
incit nimeni să nu fie ne
dreptățit, dar nici să nu 
fie absolviți cei vinovați.

Dincolo de cazul în ’sine, 
reține atenția un aspect 
mult mai grav, relevat do 
organele de partid, cu 
prilejui anchetei : practica 
unor tăieri ilegale de ar
bori in exploatările fores
tiere din bazinul respectiv. 
După cum reiese chiar din 
exemplul de mai sus. nor
mele legale se încalcă cu 
ușurință, sub pretextul și 
cu „acoperirea" unor așa- 
zise dispoziții verbale. Or, 
în această privință, e- 
xistă norme clare, fără 
echivoc. Pe ce temei își 
permit unii, in legătură cu 
tăierile din pădure, să se 
comporte... ca-n codru ?! 
Sintem informați că s-au 
dat indicații speciale pri
vind măsuri imediate și e- 
ficiente de întărire a or
dinii .și disciplinei în acest 
domeniu. Cum s-au adus 
la îndeplinire ?

— Nu pot da un răs
puns... Mai sint cazuri...

Cuvintele ing. Tudor Su- 
hane. inspector șef adjunct 
al I.S. Neamț, sint departe 
de a fi un răspuns intr-o 
problemă de prim ordin 
cum este cea a apărării și 
gospodăririi avutului ob
ștesc. Cazul de mai sus ne 
arată că s-a uitat tocmai 
esențialul : trecerea la o 
acțiune energică pentru a 
se pune capăt nepăsării și 
tolerantei față de dispozi
țiile legale, practicilor care 
favorizează apariția unor 
infracțiuni contra pădurii. 
A pădurii — avuție de preț 
a întregii țări.

Emil MARINACHE

Mult timp, implicit 
și explicit, s-a pus în
trebarea dacă eficiența 
economică arc însuși
rile unei categorii e- 
conomice. cu dimen
siuni cuantificabile in 
viața reală, sau repre
zintă doar o anumită 
stare calitativă, cu 
sferă și conținut ne
cuantificabile. Cartea 
„Eficiența economică", 
apărută în Editura 
Academiei Republicii 
Socialiste România, 
sub semnătura profe
sorului Gheorghe Și- 
clovan. își asumă sar
cina să demonstreze 
realitatea categoriei e- 
ficienței economice. Se 
poate spune cu deplin 
temei că autorul reu
șește să exprime in 
final, in modul cel 
mai cuprinzător și 
sintetic. rezultatele 
cantitative și calita
tive ale activității e- 
conomice ale unei în
treprinderi, centrale, 
ramuri a economici, 
sub forma unui raport 
intre plusprodusul (ve
nitul net) realizat și 
valoarea fondurilor 
de producție utilizate 
pentru obținerea aces
tuia. Pe baza unor te
meinice argumente, e- 
ficicnța economică este 
prezentată ca o no
țiune valabilă pentru 
toate ramurile și trep
tele de organizare e- 
conomică, cu același 
conținut și aceeași 
putere de reflectare a 
rezultatelor. în acest 
sens, este firesc ca/în
tregul proces de fun
damentare a decizii
lor. .ținînd cont de 
toate aspectele par

ticulare ale fenomene
lor, să se bazeze toc
mai pe acest criteriu 
de sinteză generală, 
care este eficienta e- 
conomică.

Constituie un merit 
al lucrării faptul că 
ea pune temeinic în 
lumină marea actuali
tate a problemei efi
cienței economice. In 
momentul în care se 
depun eforturi susți
nute în toate unită
țile productive pentru 
realizarea planului cin
cinal înainte de ter
men. acordîndu-se o 
deosebită atenție la
turilor calitative ale 
planului. este cit se 
poate de binevenită 
relevarea imenselor 
rezerve de care dis
pune economia noas
tră, a căror valorifi
care este perfect posi
bilă prin îmbunătăți
rea utilizării fonduri
lor fixe și circulante, 
modernizarea produc
ției. reducerea simți
toare a cheltuielilor 
de producție, mate
riale și de muncă vie.

în cartea amintită 
sînt cuprinse, de ase
menea. procedee me
todologice de calcul 
și analiză a eficienței 
economice, se relie
fează căile care duc 
la creșterea ci — de 
la utilizarea capacită
ților . de producție, 
pină la influența co
interesării și a mo
dernizării structurii 
economice, precum și 
un șir de concluzii 
desprinse din datele 
vieții economice a 
țării noastre, a celor
lalte țări socialiste și-

a țărilor capitaliste 
dezvoltate, oferind e- 
lemente pentru cer
cetarea economică fun
damentală. în rînț 
dul acestor elemente 
pot fi amintite contij- 
nuarea procesului e- 
galizării ratei profitu-- 
lul și in condițiile ek 
conomiei capitaliste 
contemporane, valabi
litatea prețurilor de 
producție și pentru 
economia socialistă și 
capacitatea acestora 
de a îndeplini funcția 
de rată a eficienței, 
oportunitatea trecerii 
de la judecarea rezul
tatelor economice prin 
prisma ratei rentabi
lității la aprecierea 
lor prin rata eficien
ței economice, lipsa 
de temei a procedeu
lui actualizării chel
tuielilor și rezultate
lor in determinarea 
eficienței economice a 
investițiilor.

Cartea „Eficiența e- 
conomică" este scrisă 
într-un stil cursiv și 
antrenant, susținut de 
argumente originale ne 
deplin întemeiate din 
punct de vedere eco
nomic. Datorită con
ținutului său de idei, 
ea reprezintă fără în
doială un aport în
semnat în clarificarea 
unor probleme ale 
teoriei și practicii eco
nomice. in primul 
rînd în domeniul 
care constituie obiec
tul principal de cerce
tare al lucrării — e- 
ficiența economică.

Prof. univ. dr. 
Vasife RAUSSER

PANTELIMON GOLU

(Urmare din pag. I)
referitoare la perfectio
narea treptei 1 de liceu
ți la generalizarea. in 
perspectivă, a treptei a
Il-a ?

— O preocupare de bază 
este aceea a perfecționării 
rețelei învățămintului liceal, 
ținînd seama de experiența 
dobîndită pină in prezent, 
astfel ca rețeaua să fie 
așezată cit mai bine în pro
fil teritorial, in concordan
ță cu cerințele de cadre ale 
fiecărui județ. în acest scop, 
cu sprijinul comitetelor 
executive ale consiliilor 
populare județene a fost a- 
nalizată rețeaua existentă și 
s-au elaborat propuneri de 
Îmbunătățire a acesteia, ți- 
nind seama și de noile ca
pacități de invățămint ce 
vor fi puse în funcțiune 
conform prevederilor pla
nului. Totodată, pentru anul 
școlar 1975—1976 ne preocu
pă de pe acum distribuirea 
programelor in toate șco
lile și asigurarea manuale

lor pentru toți elevii, ast
fel ca in toate unitățile să 
se realizeze condițiile ne
cesare bunei desfășurări a 
procesului de invățămint 
din prima zi de școală. Anul 
școlar 1975—1976 va în
semna generalizarea anului

— Mai întîi aș reaminti 
că cifrele de școlarizare pe 
profile au fost stabilite in 
concordanță cu cererea de 
forță de muncă din zona 
sau localitatea în care 
funcționează liceul. Ca ur
mare, pregătirea practică se

fost dezvoltate atelierele 
școlare și interșcolare, lo
turile și fermele școlare 
unde elevii lucrează efec
tiv sub îndrumarea cadre
lor didactice pe baza de 
plan de producție, insușin- 
du-și deprinderile meseriei.

vern pentru realizarea în 
bune condiții a generaliză
rii învățămintului liceal.

— Cum își îndeplinesc 
ministerele economice și 
consiliile populare oblioa- 
tiile stabilite prin documen
tele de partid și de stat in

II de liceu și, în același 
timp, al doilea an de cu
prindere a întregii genera
ții de promovați ai clasei a 
VIII-a in anul intii de li
ceu.

— Pe ce căi și in ce mo
dalități concepeți perfectio
narea pe mai departe a 
pregătirii practice a elevi
lor ? Ce laturi s~au dovedit 
viabile în acest sistem și 
ce se impune de îmbună
tățit în perioada imediat 
următoare 1

desfășoară în cadrul profi
lului fiecărui liceu in me
seriile necesare economiei 
județului respectiv; în ge
neral, meseriile cel mai 
mult solicitate sint cele din 
domeniile construcției de 
mașini și electrotehnicii, 
metalurgiei, industriei chi
mice, minelor și petrolului, 
construcțiilor ș.a., sectoare 
care cunosc dezvoltări im
portante in viitorul cinci
nal. Pe baza indicațiilor 
conducerii partidului au

Astfel, in acest an funcțio
nează in învățămintul li
ceal și tehnic profesional 
peste 4 500 ateliere școlare. 
Considerăm necesar ca, in 
continuare, împreună cu 
ministerele economice și co
mitetele executive ale con
siliilor populare județene, 
care organizează licee, să 
luăm măsuri mai hotărite 
pentru dezvoltarea acestor 
ateliere și. dotarea lor co
respunzătoare. potrivit ho- 
tăririlor stabilite de gu-

ceea ce privește sprijinirea 
efectivă, concretă a unită
ților de invățămint sub ra
portul dotării laboratoare
lor și atelierelor școlare ?

— Potrjyit prevederilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973. fiecare minister 
a alcătuit un plan de do
tare pentru unitățile șco
lare. pe baza normativelor 
elaborate de Ministerul E- 
ducatiei si învățămintului. 
As aminti, de exemplu. 
Ministerul Industriei Con

strucțiilor de Mașini Grele. 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unel- 
te si Electrotehnicii. Mi
nisterul Industriei Ușoa
re, Ministerul Industriei 
Chimice ș.a., care au elabo
rat pentru fiecare unitate 
de invățămint planuri con
crete de dotare. Au fost 
stabilite sarcini precise 
pentru întreprinderile pe 
lingă care funcționează 
sau care patronează unități 
școlare. Dar in realiza
rea graficelor de dotare sint 
unele rămîneri in urmă, iar 
unele întreprinderi au 
transferat școlilor mașini și 
utilaje cu un grad avansat 
de uzură.

Cadrele didactice, toți 
lucrătorii din invățămint 
sînt ferm hotăriți să înde
plinească fără preget hotă- 
rîrile celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R.. indica
țiile date școlii de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pen
tru a contribui la ridicarea 
învățămintului pe o nouă 
treaptă de eficiență.

Apărută la Editu
ra didactică și pe
dagogică. lucrarea lui 
P. Golu acoperă o 
arie tematică vastă, 
complexă, o problema
tică majoră a discipli
nei științifice, cuprin- 
zind aproape exhaus
tiv materialul unei 
lucrări moderne de 
psihologie socială. Din 
acest punct oe ve
dere ea depășește cu 
mult necesitățile și li
mitele unui curs didac
tic, înscriindu-se in 
coordonatele unei mo
nografii științifice de 
amplă respirație.

Din lectura lucrării 
se degajă cu multă 
forță concepția rigu
roasă asupra psiholo
giei sociale ca știință 
de sine stătătoare, cu 
obiect propriu de cer
cetare, cu legi și me
tode specifice, cu di
verse și nenumărate 
implicații de ordin 
practic, aplicativ. Se 
depășesc în felul aces
ta modalitățile limitate 
sau chiar eronate de 
înțelegere a psihologiei 
sociale ca „domeniu al 
nimănui", străin cerce
tării științifice exacte, 
sau, dimpotrivă, ca „al 
tuturor" — in sens de 
prelungire a proble
maticii psihologiei ge
nerale sau ca zonă de 
amestec difuz intre 
problemele psihologici 
și cele ale sociologiei.

Respingind și dez
mințind, explicit și im
plicit, asemenea optici, 
lucrarea constituie o 
abordare a tematicii 
psihologiei sociale de 
pe pozițiile filozofici 
marxiste, autorul acor- 
dind o atenție deosebi
tă contribuției clasici
lor marxismului la 
fundamentarea ca ști

ință a psihologiei so
ciale. Analiza minu
țioasă și pertinentă a 
tezelor marxiste cu 
valoare de principii 
metodologice sau chiar 
de metode efective ale 
cercetării în psihologia 
socială, permite auto
rului să exprime, în 
lumina problematicii 
filozofice, o funda
mentare riguroasă a 
conținutului și desti
nului psihologiei so
ciale ca știință.

Autorul încearcă in 
mod fericit să se an
coreze in problematica 
actuală a psihologiei 
sociale românești, fie 
ea de ordin teoretic, 
fie de ordiri aplicativ, 
în acest sens se cuvi
ne remarcată grija cu 
care sînt amintite cer
cetările efectuate de 
autorii români asupra 
realităților noastre so
ciale (pe grupurile de 
muncă, pe cele școlare, 
asupra formării con
științei socialiste etc.). 
Utilizarea materialului 
de cercetare are darul 
de a ilustra și concre
tiza tezele gencral-teo- 
retice expuse. în ace
lași sens remarcăm 
stăruința de a se trata 
problemele abordate 
prin prisma necesități
lor practice de dezvol
tare ale societății 
noastre socialiste.

Lucrarea se distinge 
și prin caracterul logic 
al structurii sale, prin 
articulația intimă a 
problemelor tratate. 
Deși lucrarea este îm
părțită în șapte părți, 
ea se constituie prac
tic în trei mari sec
țiuni : prima se referă 
la bazele general-teo- 
ret.ice ale psihologiei 
sociale, a doua la con
ținutul ei fundamental,

iar a treia la metodele 
utilizate. Această struc
tură, oarecum neobiș
nuită prin plasarea ia 
sfirșit a metodelor de 
investigație, apare insă 
întemeiată și bine ar
gumentată. instrumen
tul metodic fiind furni
zat după ce a fost 
evocată și parcursă 
aria sa de aplicare, 
cîmpul necesar a fi 
cercetat cu aceste me
tode. O structurare in
teresantă se relevă și 
in ceea ce am denumi 
partea a doua a lucră
rii — care „urcă" în 
trepte succesive : de la 
persoana plasată în si
tuație, la nivelul inter
personal și apoi la cel 
grupai (mai intii la 
nivelul „grupului mic" 
și apoi la cel al 
„grupului mare").

Lucrarea demonstrea
ză o informare biblio
grafică cuprinzătoare. 
Pe alocuri însă, unele 
surse bibliografice sint 
suprasolicitate. Credem 
că ar trebui, de ase
menea. relevat că lu
crarea este scrisă 
cursiv, intr-un stil în
grijit, citindu-se ușor 
— accesibilitatea fiind 
favorizată de faptul că 
tratarea teoretică se 
îmbină cu numeroase 
exemplificări, grafice, 
figuri, tabele.

în mod indiscuta
bil. lucrarea poate 
fi utilă tuturor acelora 
care doresc să se in
formeze asupra per
spectivelor noi pe care 
le deschide psihologia 
socială în interpretarea 
celor mai diverse fe
nomene și laturi ale 
vieții sociale contem
porane.

Lector univ. dr. 
M.ZLATE

I
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Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze 

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Repu
blicii Populare Chineze și, respectiv, numirea dumneavoastră în funcția 
de premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze ne oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în activitatea consacrată întăririi și înfloririi Re
publicii Populare Chineze.

Poporul român se bucură din inimă de succesele repurtate de po
porul frate chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte 
cu președintele Mao Tzedun, și îi urează să obțină noi și mari victorii în 
opera construirii socialismului.

Folosim acest prilej pentru a reafirma convingerea noastră că prie
tenia frățească, solidaritatea militantă și colaborarea multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză se vor dez
volta necontenit, spre binele popoarelor român și chinez, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am primit cu mare plăcere amabilele urări și felicitări pe care Ex
celența Voastră mi le-a adresat cu ocazia învestirii mele în funcția de 
președinte al Confederației -Elvețiene. Foarte mișcat de mesajul dv., vă 
mulțumesc în mod deosebit și vă adresez cele mai bune urări de fericire 
/personală și prosperitate pentru țara dv.

PIERRE GRABER
Președintele 

Confederației Elvețiene

Primul ministru al guvernului român 
va face o vizită în Siria

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene. Mahmoud al Ayoubi. primul 
ministru al Guvernului Republicii

Socialiste România. Manea Mănescu, 
va face o vizită oficială de priete
nie în Republica Arabă Siriană în
tre 27 ianuarie si 1 februarie 1975.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Chineze. 
Ciao Kuan-hua, cu prilejul numirii 
sale în această funcție.

★
Gheorghe Cioară, primarul general 

al Capitalei, a primit, marți dimi
neața, delegația Guvernoratului 
Bagdad, condusă de Jamil Ahmed 
al Addad. guvernatorul Bagdadului, 
care efectuează o vizită oficială în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

★
Delegația economică guvernamen

tală a R.P. Polone, condusă de Jozef 
Tejchma. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care se află in țara 
noastră, a făcut marți o vizită în 
municipiul Brașov. Au fost vizitate 
diferite puncte turistice, precum și 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov.

In cursul aceleiași zile, oaspeții au

avut o întrevedere cu tovarășul Vir
gil Trofin, prim-secretar al Comite
tului județean P.C.R. Brașov. La 
convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej au participat Ion Cosma, mi
nistrul turismului, și Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone 
la București.

Seara a avut loc un dineu în 
onoarea delegației poloneze.

★
Primarul orașului Brazzaville. 

Pascal Ockycmba, vicepreședinte al 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Congo, care face o vizită 
în țara noastră, a avut, în cursul 
zilei de marți, o întrevedere la Ma
rea Adunare Națională cu Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele aspecte referitoare la activi
tatea celor două organe legislative.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Ion Mărgineanu. secretar 
al M.A.N., și Traian Ionașcu. pre
ședintele comisiei juridice a M.A.N.

(Agerpres)

Și a rămas în Insula Mare...
(Urmare din pag. I)

m-am înfuriat iar 
și-am spus că plec. Pe 
27 noiembrie anul tre
cut ne-am răsturnat 
cu mașina pe dig. E- 
rau si alții. Am scăpat 
ca prin minune. Ci- 
prian a suferit cel mai 
mult. Citeva zile am 
umblat ca nebun. Am 
plecat cu copilul în 
oraș, la spital. Tocmai 
atunci a picat si un 
control de la centru. 
Evident, nu eram aici 
fiindcă eram acolo. 
M-au penalizat cu 30 
la sută din salariu. 
Sancțiunea a anulat-o 
primarul. E altfel de- 
cit celălalt...".

Cam la două săptă- 
mîni după convorbirea 
cu medicul Mihai 
Turcoiu am discutat și 
cu directorul direcției 
sanitare : ..Dacă l-am 
judeca după anume 
criterii rigide să stiti 
că in iudet avem me
dici cu rezultate mult

mai frumoase. Condi
țiile lui de muncă sînt 
insă cu totul speciale. 
A venit la treabă 
noua promoție de me
dici. I-am propus lui 
Mihai Turcoiu o schim
bare. N-a acceptat... 
..Care avantaje ? ! Da
că ati fost in comună 
n-ati observat că nu 
despre asta este vor
ba ?...“ Intr-adevăr, 
observasem.

...Să zicem că vreți 
să ajungeți la 44°51’ 
latitudine nordică si 
28°33’ longitudine esti
că. în tara vinturilor 
turbate, pe fostele pri- 
valuri unde Terente 
hoțea fetele. După 
cum se arată natura 
in ziua cu pricina a- 
veti de ales între două 
drumuri : pe uscat ori 
apă. Prima posibilita
te înseamnă sase cruci 
de-a lungul a 60 de 
kilometri — semn că 
unui număr egal de 
mașini, cu oameni cu 
tot. acolo le-a fost

scris... Uscatul, adică 
digul, adică un val de 
pămint bătut înalt 
cam de trei metri, si 
cu veleități de șosea. 
Ploaia sau lapovita 
transformă huma di
gului în capcană sau 
patinoar. Digul ca 
drum dispare. Râmîne 
apa. Cît se poate na
viga, Nu mereu. Asta 
se intimplă cind la ra
dio se anunță că de la 
kilometrul cutare la 
kilometrul cutare „pe 
Dunăre curg sloiuri", 
ori „Dunărea este în
ghețată". In zilele cu 
pricina, dacă vreți să 
ajungeți la 44°51’ lati
tudine nordică si 
28°33’ longitudine esti
că. nu mai aveți de 
ales între două dru
muri. Stati acasă. Co
muna Mărașu din 
Insula Mare a Brăilei 
este ceea ce se chea
mă oficial o „localita
te supusă izolării". 
Deocamdată.

ROMÂNIA-FILM prezintă filmul de anticipație 
științifică

„Acțiunea Bororo“

PRODUCJIE A STUDIOURILOR CEHOSLOVACE. 
REGIA : OTAKAR FUKA. CU : SVATOPLUK MATYAS, 
BOZIDARA TURZONOVOVA, VLASTIMIL BRODSKY

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză.
9,00 Teîeșcoală.

10.00 Curs de limba rusă.
10,30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11,10 Film artistic : „Oameni în 

subteran**.
12.35 Telex.
16,00 Curs de limba germană.
16,30-17.00 Curs de limba franceză.
17.39 Telex
17.35 Din lumea plantelor și ani

malelor.
18.05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Forum — emisiune social- 

politică pentru tineret.
18,45 Cum vorbim ?

19,00 Anul Unirii — 1859. Film con
sacrat înfăptuirii statului na
țional prin unirea Munteniei 
și Moldovei sub domnia lu
minoasă a lui Alexandru 
Ioan Cuza. Producție a Stu
dioului de film TV.

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
29,00 Cîntă Lucia Altieri.
29,15 Cadran economic mondial.
20.35 Telecinemateca : „Mama In

dia**.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Arta pe înțelesul tuturor.
20.25 Telerama.
20,55 Portativ ’75.
21.30 Telex.
21.35 Film documentar : Cum mer

geți. fete ? Cum mergeți, bă
ieți ?

21,50 Din lirica universală : „Go- 
lestan sau grădina florilor**.

22,05 Treptele afirmării.

Șahiștii noștri la turneele din Spania și Olanda
După desfășurarea a cinci runde, 

în turneul international masculin de 
șah de la Orense (Spania) pe primul 
loc se află, la egalitate, Florin 
Gheorghiu (România) și Corral (Spa
nia) cu cite 4 puncte. Urmează în 
clasament Garcia (Cuba), Larsen 
(Danemarca), Liubojevici (Iugoslavia) 
și Andersson (Suedia) cu cile 3,5 
puncte.

In runda a 5-a. Florin Gheorghiu 
a ciștigat la filipinezul Roberto Car
doso în 42 de mutări, iar Corral l-a 
învins pe compatriotul său Hernando. 
Larsen a ciștigat la Quinteros. Liu
bojevici la Durao și Andersson la 
Rodriguez. Marți a fost zi de odihnă, 
urmind ca partidele cuprinse în run
da a 6-a să aibă loc astăzi.

★
Festivalul internațional de șah de 

la Wijk aan Zee (Olanda) a progra
mat partidele din runda a 6-a. în 
grupa rezervată maeștrilor. Victor 
Ciocîltea a remizat cu Stein și totali
zează acum 3.5 puncte. în turneul 
marilor maeștri, pe primul loc in cla

sament se află maghiarul Portisch 
cu 4 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de americanul Browne, Soson- 
ko și Timman (ambii Olanda) cu cite 
4 puncte. în runda a 6-a, Portisch a 
întrerupt cu Popov, iar Browne a re
mizat cu Sosonko.

Seri și cszi 
h hochei pe gheesță

Patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală a găzduit aseară intil- 
nirea internațională amicală de ho
chei pe gheață dintre selecționata 
divizionară a României și formația 
cehoslovacă Ingstav Brno. Hocheiștii 
cehoslovaci au obtinut victoria cu 
scorul de 6—2 (1—0, 1—1, 4—1), prin 
golurile înscrise de Stloukal (2). Se- 
tek, Csemera. Polacek și Pluskal. 
Punctele formației române au fost 
realizate de Axinte și Justinian.

Astăzi, cu începere de la ora 17,30 
se va disputa partida revanșă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL. — O Competiția inter

națională feminină de la Varșovia a 
fost ciștigată de formația iugoslavă 
R.K. Split, care. în meciul decisiv, 
a întrecut cu scorul de 22—17 (8—11) 
echipa locală „SKRA". Pe locul trei 
s-a clasat Epitok Budapesta (18—15 
cu A.Z.S. Varșovia). Cea mai bună 
jucătoare a turneului a fost desem
nată handbalista Judit Molnar (Epi
tok). o Echipa daneză KFUM Aar
hus a întilnit pe teren propriu for
mația iugoslavă Borac Banja Luka, 
într-un prim meci contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" (masculin).- Hand
baliste iugoslavi au învins cu 13—12 
(8—4). O în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" (femi
nin). la Copenhaga, echipa locală 
Frederiksberg Idraets Forening a în
vins cu 12—10 (7—5) echipa iugosla
vă Lokomotiv Zagreb. Returul se va 
disputa, la 1 februarie, la Zagreb.

SAH. — La Moscova a continuat 
meciul dintre maestrele sovietice 
Nana Aleksandria și Irina Levitina, 
care-și dispută finala turneului pre
tendentelor la titlul mondial feminin 
de sah. Prima partidă întreruptă a 
fost reluată și încheiată remiză la 
mutarea 41.

AUTOMOBILISM. — După un re
paus de 36 de ore, cei 73 de parti- 
cipanți rămași în tradiționala compe
tiție internațională automobilistică 
„Raliul Monte Carlo" au reluat cursa, 
disputîndu-și prima etapă a parcursu
lui comun Monaco-Vals Les Bains- 
Digne-Monaco — 1 560 km. Concu- 
renții au „atacat" la început prima 
probă specială : Peiracava-Turini. în 
cursul acestei dificile etape au fost 
înregistrate cîteva abandonuri impor
tante. printre care cel al reprezen
tanților lui ,,Alpine-Renault" (Jean 
Luc Therier — Jean Ragnotti). în 
clasamentul general continuă să con
ducă echipajul italian Sandro Mupari 
— Mario Manucci (Lancia-Stratos).

PATINAJ ARTISTIC. — Federația 
unională de specialitate a definitivat 
lotul sportivilor sovietici care vor 
participa la campionatele europene 
de patinaj artistic (Copenhaga. 28 
ianuarie — 1 februarie). Din lot fac 
parte cunoscutii patinatori Irina 
Rodnina—Aleksandr Zaitev. Nadejda 
Gorșkova—Evgheni Șebalovski. Irina 
Vorobieva—Aleksandr Vlasov (pentru 
proba de perechi) ; Ludmila Paho
mova—Aleksandr Gorșkov, Natalia 
Liniciuk—Ghenadi Karpanosov, Irina 
Moiseeva—Andrei Minenkov (pentru 
proba de dansuri).

SCHI. — Proba de ștafetă 3X7,5 
km din cadrul biatlonului internatio
nal desfășurat la Krokonoshe a re
venit echipei Poloniei (1 h 31’15”). 
Au urmat selecționatele U.R.S.S. (1 h 
32’51”) și Cehoslovaciei (1 h 35'55”). 
Echipa României a ocupat locul 6 cu 
1 h 41’20”. La juniori a ciștigat e- 
chipa R. D. Germane (1 h 35’16”). 
Echipa României a sosit pe locul 5.

TENIS. — în cadrul turneului 
international de tenis, care se desfă
șoară la arena „Spectrum" din Phi
ladelphia. jucătorul australian Phil 
Dent a reușit o surprinzătoare vic
torie. cu 7—6. 5—7. 7—6 in fața ce
lebrului său compatriot Rod Laver. 
John Lloyd (Anglia) a reușit să-l în
vingă cu 6—3. 6—4 pe australianul 
Roy Emerson, . Iar americanul Sher
wood Stewart a ciștigat cu 3—6. 6—3, 
7—6 in fata sovieticului Metreveli, 
oferind o altă mare surpriză celor 
peste .5 000 de spectatori. Alte rezul
tate mai importante : Okker (Olan
da) — Higueras (Spania) 6—2. 6—3 ; 
Roche (Australia) — Diblev (Aus
tralia) 6—2. 6—3 : Dibbs (S.U.A.) — 
Panatta (Italia) 7—5. 6—3 ; Gorman 
(S.U.A.) — Kary (Austria) 7—6. 6—0 ; 
Tanner (S.U.A.) — Dominguez (Fran
ța) 6—7, 6—3. 6—2.

NATALIA RĂUTU
în ziua de 21 ianuarie 1975 a înce

tat din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășa Natalia Răutu, 
membră din ilegalitate a Partidului 
Comunist Român.

S-a născut în anul 1912. în anul 
1934 a intrat in rîndurile Partidului 
Comunist Român, activînd mai mulți 
ani în aparatul Comitetului Central 
al Ajutorului roșu din România : in 
anii 1938—1940 a lucrat in cadrul or
ganizației din București a Partidului 
Comunist Român.

După 23 August 1944 a muncit în 
aparatul C.C. al P.C.R. și al Consi
liului de Miniștri, iar apoi, pînă la 
pensionare, ca director Ia Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Pentru activitatea ei a fost distinsă 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

. ANTIFASCIȘTI DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA

cinema
© Actorul și sălbaticii : PATRIA 
— 9: 11,45; 14,30; 17,30: 20.30, FLA
MURA — 9: 12; 16; 19. BUCU
REȘTI — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30.
© Acțiunea Bororo : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
© Conrack : SCALA — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18.30: 20.45.
® Jerry traficantul : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11.15; 13.30: 16; 18,30:
20.45, FESTIVAL — 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18.30; 20.45, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.30.
© Nemuritorii : VICTORIA — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11.15; 13,30: 
15,45: 18; 20.15.
© Lolita (ambele serii) — 14,30.

Cîntec despre fericire — 18,30, Su- 
risul unei nopți de vară — 20.30 : 
CINEMATECA (sala Union).
o Program de desene animate 
Walt Disney : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20,15.
p Zidul : CAPITOL — 9.15: 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20.30. GLORÎA — 
9; 11.15: 13,30: 16; 18,15: 20,30. CA
SA FILMULUI — 10: 12.30.
® Două surori : CASA FILMULUI 
— 20,30.
© Cavalerii teutoni : LUMINA — 
9; 12.30; 16; 19,30, FERENTARI — 
15,30; 19.
© Ștefan cel Blare — Vaslui 1475: 
FEROVIAR — 8.45; 11,45: 15,30;
19. MELODIA — 9.15; 12.30: 16;
19.30, MODERN — 8,30; 11,45; 14:
16,45: 19,30.
© Program de desene animate : 
DOINA — 9,45; 11,15: 12,45; 14,15 
q Iubire : DOINA — 16; 18.
q Program de documentare în 
premieră : DOINA — 20
© A început la Neapole : EXCEL

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 ianuarie. In țară : Vreme în 
general închisă, mai ales in regiunile 
din sud-vestul țării, unde vor 
ploi și burnițe locale. In rest, 
tatii izolate Vîntul va sufla 
Temperaturile minime vor fi 
între minus 8 și plus 2 grade, 
ximele între minus 5 și plus 
local mai ridicate. Pe alocuri se va pro
duce ceață, Îndeosebi în sud-estul tării, 
în București : Vreme în genera! în
chisă, cu ceață mai ales seara și dimi
neață: Temporar ploaie și burniță. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

cădea 
precipi- 
potrivit. 
cuprinse 
iar ma- 

5 grade,
cțiunea: „salvarea larii Baltic

r

ț

i

Din programul
excursiilor

O.N.T.
După cum ne informează 

genția PUBLITURISM, 
„Carpati" București (prin Agen
ția de excursii cu turiști români 
in străinătate) și oficiile județe
ne de turism din întreaga țară 
organizează — în grup sau in
dividual — numeroase excursii 
peste hotare, pe itinerare 
dintre cele mai atractive, cu 
vizitarea unor importante mo
numente istorice și de artă 
din țările respective. Astfel, 
excursiile în U.R.S.S. se organi
zează pe itinerare variate, cu- 
prinzînd Moscova. Leningrad. 
Kiev. Minsk, Kazan. Volgograd, 
Riga. Tallin. Odesa. Krasnodar, 
Baku, Tbilisi. Erevan. Chișinău, 
Harkov, Poltava și alte centre 
turistice. Excursiile în R.P. Bul
garia includ popasuri la Sofia, 
Plevna. Tirnovo. Rușse, Varna, 
iar cele in R.S. Cehoslovacă — 
Praga, Bratislava. Brno. Karlovy 
Vary. Amatorii de excursii in 
R.D. Germană beneficiază de i- 
tinerare care cuprind Berlin, 
Dresda. Leipzig. Potsdam. Wei
mar, Erfurt. Eisenach. Magde
burg. Rostock. Karl Marx Stadt, 
în R.P. Polonă — Varșovia, Cra
covia, iar cei care optează pen
tru excursii in R.P. Ungară vor 
putea vizita Budapesta. Ester- 
gom. Debreczen. Szolnok.

De asemenea, se organizează 
excursii pentru vizitarea celor 
mai reprezentative obiective 
turistice din R. P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană. Totodată, au 
loc și numeroase excursii com
binate in R. B. Ungară — R. S. 
Cehoslovacă. R. D. Germană — 
R. P. Ungară și R. D. Germană 
— R. S. Cehoslovacă.

Cei interesați se pot înscrie 
pentru excursii peste hotare fie 
individual, fie prin delegații de 
întreprinderi, instituții, școli, a- 
sociatii și cluburi sportive etc. 
la Agenția din București, Calea 
Victoriei nr. 100, precum și la 
oricare oficiu sau filială dc tu
rism din țară. Cei care merg în 
excursii pe cont propriu pot 
beneficia de diferite servicii, 
inclusiv rezervări de bilete de 
transport, prin Filiala de tu
rism din București, Bd. Repu
blicii nr. 197.

a-
O.N.T.
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(Urmare din pag. I)

Așa cum este cunoscut, conferința 
pentru securitate reprezintă nu în
cheierea. ci un punct de pornire in 
desfășurarea procesului dc realizare 
a securității. De aceea, cu deosebire 
în această nouă etapă a negocierilor, 
cind redactarea textelor se apropie 
de final, atenția conferinței se în
dreaptă spre cristalizarea cadrului 
organizatoric menit să asigure con
tinuitatea eforturilor de edificare a 
securității în Europa. După cum se 
știe, problema urmărilor instituțio
nale ale conferinței, susținută con
secvent de România și de o serie de 
alle state, figurează ca punct distinct 
pe ordinea de zi, aceasta reflectind 
convingerea statelor participante că 
vor fi in continuare necesare noi 
eforturi, noi acțiuni și contacte pen
tru a se ajunge la o securitate reală, 
efectivă și deplină. în același sens, 
este evident că noile principii de re
lații intre state consemnate în docu
mente, ca și măsurile convenite vor 
căpăta valoare numai în măsura în 
care ele iși vor găsi o riguroasă 
aplicare in viață. Ca atare, actuala 
conferință trebuie să-și aibă o con
tinuitate firească într-un cadru care 
să permită examinarea și soluționa
rea problemelor noi ce apar în pro
cesul edificării securității și al dez
voltării cooperării între statele conti
nentului.

Rezultatele de pînă acum au relie
fat larga aderență la ideea ca — pe 
lingă grupurile de lucru preconizate 
să activeze după încheierea confe
rinței pentru punerea in aplicare a 
unor proiecte concrete — să se cre
eze și un organ coordonator, care să 
asigure continuitate și eficiență efor
turilor viitoare.

România socialistă, care, așa cum 
se știe, a acordat și acordă o aten
ție de prim ordin înfăptuirii secu
rității europene, a adus o contribu
ție multilaterală la obținerea tutu
ror rezultatelor pozitive înregistrate 
pînă acum în desfășurarea conferin
ței. în acest sens, țara noastră a pre
zentat pe întreg parcursul negocie
rilor numeroase idei și propuneri 
proprii, raliindu-se la orice altă ini
țiativă constructivă — activitate ce 
și-a găsit materializarea in aportul 
direct la elaborarea „decalogului de 
principii", ca și a tuturor celorlalte 
documente, la activitatea concretă 
din toate comisiile și subcomisiile 
conferinței.

în același limp, este bine cunos
cută și larg apreciată in lume con

SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15; 
20,30.
© S-a întîmplat după război : LI
RA — 15.30: 18; 20,15.
© Ferma suspiciunilor : BUZEȘTI
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.
q Un zimbet pentru mai tîrziu : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20.
0 Micul dejun la Tiffany : VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20,15.
© Bunicul siberian : CRÎNGAȘI
— 16: 18,15.
© Timpuri noi : DACIA — 9: 
11,15: 13,30: 16: 18.15: 20.30.
© Iluminare : VIITORUL — 14; 
16: 18: 20.
0 Locotenent Columbo : BUCEGI
— 16; 18: 20. COSMOS — 14,30;
16,30: 18.30: 20.30.
O Dragoste la 16 ani : MOȘILOR
— 14: 16; 18: 20.
q Cleopatra: UNIREA — 15,30; 19.
© Un comisar acuză : POPULAR
— 15.30; 18: 20,15.
© Dodes* ka den: COTROCENI — 
15; 18,30.

Săptăminalul sovietic „LITERATURNAIA GAZETA" consacră una 
din paginile sale problemelor poluării Mării Baltice și măsurilor pen
tru contracararea acestui fenomen. Din această pagină, intocmtta m 
colaborare cu oameni de știință și experți din U.R.S.S., R.D.G., Sue
dia, Polonia, Finlanda, precum și pe baza relatărilor de presa, extragem 
următoarele :

în 1970 Consiliul internațional 
pentru cercetarea mărilor a numit 
Marea Baltică „cel mai mare co
lector de ape reziduale" de pe pla
netă. Din cauza unei foarte restrîn- 
se comunicări cu oceanul și a altor 
particularități ale regimului hidro
logic, Marea Baltică este foarte sen
sibilă și predispusă la poluare. Ape
le sale se reînnoiesc in întregime 
abia o dată la două decenii. Tot
odată, acest bazin primește anual 
circa 700 km cubi de ploaie și ape 
curgătoare : în mare se revarsă a- 
proape 200 de fluvii și riuri care 
poartă cu ele reziduuri industriale, 
agricole și casnice. Crește continuu 
conținutul • mării în fosfor, hidrogen 
sulfurat, amoniu și scade cantitatea 
de oxigen. Sporește, destul dc re
pede, poluarea cu petrol, care se gă
sește in concentrații mari și pericu
loase nu numai în straturi de su
prafață. ci și la adincimi de o sută 
de metri în zona deschisă a mării. 
Dacă la aceasta se adaugă pestici- 
dele. precum și combinațiile de 
mercur, folosite în industria de ce
luloză și hîrtie a mai multor țări, 
imaginea devine și mai sumbră. 
După cum scria revista poloneză 
„Morze", dacă cu trei ani în urmă o 
sondă lansată la 70 metri adincime 
a colectat circa 250 de sorturi de or
ganisme vii, în prezent aceeași son
dă aduce la suprafață doar 30 de 
organisme. Iar revista vest-germană 
„Der Spiegel" arăta : „Peștele prins 
în apele din apropierea Suediei, 
Finlandei și Danemarcei conținea 
atitea metale grele toxice, ca de 
exemplu mercur, îneît a fost nevoie 
de interzicerea pescuitului in zone 
întinse".

Pe de altă parte, se constată o re
ducere a resurselor piscicole, ca ur
mare și a folosirii pe scară largă a 
celor mai moderne mijloace de pes
cuit. Or, marea nu este un „butoi" 
fără fund. Chiar prin menținerea in
tensității anterioare la pescuitul sar
delelor, producția la acest soi de peș
te in zonele de nord-est ale mării se 
află în scădere.

Uniunea Sovietică a luat o serie de 
măsuri pe care le realizează cu 
succes. între altele, a fost limitat 
pescuitul în Golful Riga, iar din 
1972 și in Golful Finic. Dar. în ță
rile baltice crește continuu conștiin
ța faptului că marea nu poate fi sal
vată prin măsuri unilaterale. La 
conferința de Ia Gdansk a celor 
șapte țări baltice a fost semnată con
venția cu privire la conservarea re
surselor vii ale mărit Deși impor
tantă, această acțiune nu este sufi
cientă. E necesară o mai bună coor

donare a reproducției soiurilor pre
țioase de pește și de aclimatizare a 
unor soiuri noi.

Există și o convenție a țărilor bal
tice privitoare Ia apărarea mediului 
marin, care va determina desfășura
rea pe un front mai larg a luptei 
contra poluării. Este important să 
fie puse in exploatare instalații mo
derne de curățire, la întreprinderile 
de pe țărm. In paralel, esle necesar 
să fie rezolvată o asemenea proble
mă cardinală ca Interzicerea con
struirii oricărei noi întreprinderi în 
zona maritimă și pe malurile nuri
lor care se varsă in Baltica.

Pentru zona finlandeză a mării 
cele mai complicate probleme le 
creează industria de prelucrare a 
lemnului. Ea folosește 75 metri cubi 
de apă pe secundă. în timp ce in
dustria metalurgică doar 10 metri 
cubi. Apele cele mai poluate sînt 
tocmai în zonele întreprinderilor de 
prelucrare a lemnului. Prin măsuri
le întreprinse s-a obținut ca mate
riile organice deversate de această 
industrie în mare să fie reduse la 
jumătate. Se întreprind măsuri ca 
peste zece ani 90 la sută din apele 
reziduale ale zonelor locuite să fie 
curățate. Pentru realizarea progra
mului antipoluare. industria finlan
deză va investi circa 1.3 miliarde 
mărci. Fiind vorba de sume atit de 
mari, apar, fără îndoială, greutăți. 
Dacă, de pildă, pentru realizarea 
programului antipoluant este închi
să o fabrică de prelucrare a lem
nului se creează șomaj etc.

Industria de celuloză și hîrtie a 
Suediei a programat pentru perioa
da 1973—1975 investiții de 500 mili
oane coroane pentru apărarea me
diului ambiant. Dar se impun și 
alte măsuri. Este necesară interzice
rea aruncării in apropierea țărmu
rilor a reziduurilor solide și lichide 
de pe nave. Vasele de pasageri tre
buie să fie dotate cu bazine sufi
cient de mari pentru a putea reține 
un timp apele reziduale la bord.

în Uniunea Sovietică majoritatea 
vaselor comerciale și de pescuit sînt 
dotate cu separatoare pentru curăța
rea reziduurilor. în porturile Lenin
grad. Riga. Tallin. Klaipeda există 
instalații pentru colectarea rămăși
țelor petroliere folosite de nave. Se 
intensifică curățirea apelor rezidua
le din orașele de pe țărm. Sînt lua
te, de asemenea, măsuri pentru pre- 
întimpinarea deversării în mare a 
produselor chimice toxice.

Acțiunile întreprinse de țările bal
tice — arată ziarul — au permis o 
oarecare îmbunătățire a regimului 
hidrochimic in unele zone ale mărit

tribuția practică, amplă și valoroasă, 
a partidului și statului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, la afirmarea și dezvoltarea pro
ceselor pozitive de pe continent. Ac
țiunile de normalizare și extindere a 
raporturilor de colaborare, bazate pe 
egalitate și respect reciproc, cu toa
te statele europene, numeroasele în- 
tilniri și convorbiri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu șefi 
de state și alți factori de răspundere, 
reprezentanți ai opiniei publice din 
cvasitotalitatea țărilor continentului, 
afirmarea, cu fiecare din aceste pri
lejuri, a principiilor noi de relații 
interstatale și consacrarea lor in de
clarații solemne, comunicate comune, 
in alte documente oficiale — contu
rează tabloul vast al unei activități 
dinamice, perseverente, puse in sluj
ba împlinirii aspirațiilor de pace, 
securitate și progres ale tuturor po
poarelor Europei.

Definind sintetic poziția țării noas
tre față de Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa, ca ex
presie a procesului de destinde
re pe continent, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia de la tribuna 
Congresului al XI-lea al P.C.R. : 
„Apreciem că începerea Conferinței 
general-europene și desfășurarea de 
pînă acum a celor două faze ale lu
crărilor ei s-au soldat cu rezultate 
pozitive : s-a creat, pentru prima 
dată, posibilitatea ca statele din Eu
ropa să discute, pe baza deplinei 
egalități, problemele majore de care 
depind securitatea și pacea continen
tului. După părerea noastră, sînt 
necesare în continuare eforturi sus
ținute pentru încheierea cu succes a 
fazei a Il-a, pentru elaborarea unor 
documente cît mai complete care să 
dea o bază trainică și o largă per
spectivă relațiilor de colaborare mul
tilaterală intre toate statele conti
nentului, să asigure garanții depline 
impotriva oricăror agresiuni sau 
imixtiuni în treburile vreunui stat 
european".

Este convingerea țării noastre că, 
în condițiile propice pe care le 
oferă progresele realizate pînă in 
prezent de conferință, se impu
ne, mai mult ca oricînd, mani
festarea voinței politice a sta
telor participante de a duce la 
bun sfîrșit această laborioasă acti
vitate, astfel incit faza a treia. Ia 
cel mai înalt nivel, să încununeze 
rodnic prima conferință general-eu- 
ropeană. Aceasta presupune efor
turi stăruitoare, minuțioase și per
severente, pentru a se pregăti

© Talente și admiratori : MUN
CA — 16; 18: 20.
© Școala tinerilor căsătoriți: MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, TOMIS - 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18 ; 20.15.
o Lacul ciudățeniilor : VITAN
— 15,30: 18; 20.
© Clanul sicilienilor : FLOREAS- 
CA — 15,30: 18: 20,15.
cp Duhul aurului : RAHOVA —
16: 18; 20.
© Chitty—chitty, bang—bang :
PACEA — 16; 19.
O Urmărit — urmărită : GIU-
LE5TI — 15,30: 18; 20,15.
© Comisarul Cardone in acțiune: 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
O Agentul straniu : PROGRESUL
- 16: 18; 20.
© Un gentleman în vestul sălba
tic : ARTA — 13.30: 15,45; 18; 20,15
© Poliția acuză, legea achită: ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16; 18; 20.

teatre
© Teatrul Național București (sa
la mare) : Un fluture pe lampă
— 19.30, (sala mică) : Recital E- 
minescu — Vîrstele revoltei (pre
mieră) — 19,30.
© Filarmonica ,.George Enescu" 
(Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa) : Zilele Var
șoviei ; Concert extraordinar dat 
de Orchestra poloneză de came
ră — 19.30. (sala mică a Palatului 
Republicii Socialiste România) : 
Recital la două piane — Dan Gri
gore—Eduardo Ricci — 20.
O Opera Română : Don Quijotte
— 19.
q Teatru] de operetă : Oklahoma
— 19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19.30.

documente temeinic elaborate, com
plete, clare și bogate în conținut, 
care să conțină norme precise de 
conduită internațională, să reprezin
te o adevărată cartă a edificării 
unei noi ordini politice și eco
nomice in Europa. Cerința ela
borării unor asemenea documente 
cuprinzătoare și complete este a- 
preciată pe bună dreptate ca prio
ritară, oricîie eforturi ar reclama a- 
ceasta — incit conferința să creeze 
o bază trainică și să deschidă 
o largă perspectivă relațiilor noi 
dintre statele continentului.

După părerea țării noastre, pa
ralel cu eforturile susținute ale 
statelor participante la conferință, 
un rol dc cea mai mare importantă 
revine forțelor politico-sociale celor 
mai largi de pe continent, opiniei 
publice, popoarelor înseși, care nu 
sint numai principalele interesate, 
principalele beneficiare, ci și princi
palele făuritoare ale securității — 
toate și fiecare in parte fiind chema
te să-și aducă contribuția concretă 
în acest sens, să ia în propriile mîini 
cauza securității, asigurării caracte
rului ei efectiv. Se impune de aceea 
o largă mobilizare a opiniei publice 
europene astfel incit cursul spre 
destindere — incă fragil — să fie 
consolidat, corespunzător voinței și 
intereselor tuturor popoarelor conti
nentului.

în ce o privește. România socialistă 
va acționa și pe mai departe cu a- 
ceeași fermitate pentru finalizarea 
cu bune rezultate a reuniunii 
general-europene. O nouă și e- 
locventă expresie a preocupării par
tidului nostru pentru succesul deplin 
al conferinței o constituie faptul 
că evoluția negocierilor, stadiul 
lor actual și cerințele practice 
decurgind din acestea au for
mat obiectul analizei recentei șe
dințe a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Potrivit orien
tărilor Congresului al XI-lea, Ra
portului prezentat la Congres de to
varășul Nicolae Ceaușescu, a fost re
afirmată de către Comitetul Politic 
Executiv hotărirea României socia
liste „de a milita în continuare pen
tru intensificarea activității politico
diplomatice in vederea soluționării 
problemelor care mai stau în fața 
Conferinței de la Geneva, pentru 
mobilizarea maselor largi populare la 
eforturile generale consacrate înfăp
tuirii securității pe continent. în spi
ritul intereselor popoarelor, al cola
borării și înțelegerii in Europa și in 
întreaga lume".

(sala din str. Alex. Sahia) : Eli- 
sabeta I — 19,30.
© Teatrul ..C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19.30, (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
© Teatrul Gluleștl : Cine ucide 
dragostea — 19.30.
© Teatru! satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30. (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
© Teatrul de revistă si comedie 
„I. Vasileseu" : Mitică Popesc'ii
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă** : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioară — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani
— 10. Răi șj nătărăi — 17.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
© Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.
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Declarația conferinței internaționale de la Bagdad

BAGDAD 21 (Agerpres). — La 
Bagdad au luat sfirșit lucrările Con
ferinței Internaționale de solidarita
te cu lupta poporului coreean pen
tru reunificarea patriei în mod paș
nic si independent.

Participanții Ia conferință au adop
tat o declarație în care și-au afir
mat sprijinul fată de realizarea nă
zuinței poporului coreean de reuni
ficare a patriei sale. Ei au salutat 
Declarația comună a Nordului si Su
dului. din 4 iulie 1972. în care sînt 
expuse principiile privind reunifi
carea tării.

Declarația adoptată de conferință 
salută eforturile guvernului R.P.D. 
Coreene pentru înfăptuirea princi
piilor unificării 
R.P.D. Coreene stipulează eliminarea 
stării de confruntare militară dintre 
Nord și Sud și slăbirea încordării, 
înfăptuirea colaborării și schimburi-

tării. Propunerile

lor între Nord și Sud în domeniile 
politic, militar, diplomatic, economic 
și cultural, convocarea unei Mari 
Adunări Naționale, alcătuită din re
prezentanții tuturor păturilor sociale 
și ai partidelor politice și organiza
țiilor sociale din Nord și Sud, insti
tuirea unei Confederații Nord-Sud, 
sub denumirea de Republica Confe
derată Koryo și intrarea în O.N.U., 
ca un singur stat, sub această denu
mire. Statele Unite, se spune în de
clarație, trebuie să-și retragă trupele 
din Coreea de sud și trebuie să răs
pundă propunerii R.P.D. Coreene 
privind încheierea unui tratat 
pace.

Participanții la Conferință au 
rut încetarea represiunilor din 
reea de sud, adresind tuturor 
telor iubitoare de pace apelul dc a 
sprijini cerințele legitime ale po
porului coreean de reunificare a 
tării.

de

ce- 
Co- 
for-

ORIENTUL APROPIAT
© Consiliul arab al apărării se va întruni la 5 februarie 
® Iordania susține fără rezerve Organizația pentru Eliberarea 

Palestinei
CAIRO 21 (Agerpres). — Consi

liul arab al apărării se va întruni 
la 5 februarie intr-o sesiune ex
traordinară, la Cairo — a anunțat 
un purtător de cuvint al Ligii 
Arabe. Sesiunea, convocată la ce
rerea Libanului, va examina pro
blemele ridicate de atacurile israe
liene repetate îndreptate împotriva 
sudului -teritoriului libanez.

BEIRUT. — Premierul libanez, 
Rachid Solh, a avut, luni, o convor
bire cu președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Yasser Arafat, con- 
tinuindu-și, astfel, discuțiile de vi
nerea trecută. In centrul convorbiri
lor s-au aflat, în principal, situația 
din sudul Libanului după ultimele 
acțiuni israeliene.

ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei in calitatea acesteia de repre
zentant unic și legitim al poporului 
palestinean, pentru a-și constitui o 
entitate națională independentă. Su
veranul iordanian a apreciat că „o 
pace veritabilă, urmată de o coexis
tență pașnică și dc o cooperare sin
ceră între israelieni și arabi este 
încă posibilă, dacă statul israelian 
acceptă să cedeze toate teritoriile 
ocupate în 1967".

PARIS 21 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Le Mon
de". regele Hussein al Iordaniei a 
declarat că susține fără rezerve Or-

LONDRA 21 (Agerpres). — In tim
pul vizitei sale la Londra, vicepre- 
mierul israelian, Yigal Allon, a avut 
convorbiri cu ministrul de externe 
britanic. James Callaghan, și a fost 
primit de premierul Harold Wilson, 
în cadrul întrevederilor au fost exa
minate o serie de probleme referi
toare la evoluția situației în Orientul 
Apropiat, precum și la relațiile din
tre Israel și Comunitatea economică 
vest-europeană.

UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI EGIPTULUI, 
ANWAR SADAT

PARIS 21 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat cotidianului „Le 
Monde", președintele Anwar Sadat a 
afirmat că Egiptul „este gata să în
cheie un acord de pace cu Israelul 
și să respecte angajamentele de- 
curgind dintr-un astfel de acord". Cu 
toate acestea, a adăugat președinte
le, „consider că este încă prea de
vreme să vorbim despre relații di
plomatice și de frontiere deschise în
tre cele două țări".

Șeful statului egiptean a reafir
mat că dorește o retragere, în ur
mătoarele trei luni, a forțelor israe- 
liene, simultan în Sinai, zona înăl
țimilor Golan și in Cisiordania, pre- 
cizînd că este, totuși, dispus să ac
cepte, in caz de nevoie, retrageri 
succesive. Președintele Sadat a ară
tat : „în schimbul retragerii israelic- 
ne nu avem nimic de oferit, pen
tru că este vorba despre restituirea 
unui teritoriu care ne aparține cu 
drepturi depline. Vom face concesii 
numai în cadrul unei reglementări

globale. în orice caz, aceste concesii 
nu vor trebui să știrbească nici in
tegritatea teritoriului nostru, nici 
suveranitatea noastră națională".

Pe de altă parte, președintele E- 
giptului a afirmat că „este timpul 
ca israelienii să înțeleagă că nici o 
pace in Orientul Apropiat nu este 
posibilă, atit timp cit problema pa- 
lestineană nu este rezolvată".

Referindu-se la situația din regiu
ne, președintele Sadat a declarat : 
„Nu vom permite ca actualul impas 
să se mențină. Dacă Israelul refuză 
să negocieze o reglementare globală, 
nu vom avea de ales decit războiul. 
Totuși, doresc să repet că preferăm 
o soluție pașnică. Sîntem conștienți, 
desigur, de faptul că nici una din 
tabere nu este capabilă să impună o 
soluție prin violență. Dacă Israelul 
ar ajunge Ia aceeași concluzie, ar fi 
ușor să se realizeze o reglementare 
prietenească", a spus președintele 
Sadat.

BRUXELLES:

Sumbrele
„Situația folosirii for

ței de muncă in Piața 
comună a continuat. în 
ultimul timp, să se de
terioreze" — aceasta 
este concluzia unui stu
diu ale cărui rezultate 
sînt publicate in ulti
mul număr al Buletinu
lui C.E.E. Constatarea 
se referă la cele nouă 
state vest-europene. 
Șomajul însă, ca feno
men în ofensivă, este 
o tristă realitate a în
tregii lumi capitaliste. 
Toate previziunile eco
nomiștilor occidentali 
au fost, la acest capi
tol. depășite, toate în
cercările guvernelor de 
a-i bara calea s-au do
vedit zadarnice. Zilele 
trecute, Statele Unite 
au anunțat că, în de
cembrie, șomajul atin
sese un nivel pe care 
America nu l-a mai 
cunoscut de multă vre
me: 6.5 milioane de 
muncitori. (în urmă 
doar cu un an, numă-

Ședința Comitetului Executiv al C. A. E. R
’ 5

MOSCOVA 21. — Corespondentul 
nostru transmite : La 21 ianuarie, la 
Moscova, au inceput lucrările celei 
de-a 70-a ședințe a Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, la care iau parte 
adiuncti ai șefilor de guverne din 
țările membre ale C.A.E.R. — Bulga
ria. Cehoslovacia. Cuba, R. D. Ger-

mană. Mongolia. Polonia. România, 
Ungaria. U.R.S.S.. precum și un 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia. . Din 
România, la lucrări participă tova- 

■ rășul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului,, reprezentan
tul permanent al Republicii Socialis
te România in C.A.E.R.

„Independența popoarelor este condiția păcii, 
securității și cooperării internaționale echitabile"

— subliniază primul ministru al Republicii Sri Lanka
COLOMBO 21 (Agerpres). — Si

rimavo Bandaranaike. primul minis
tru al Republicii Sri Lanka, țara 
care va găzdui viitoarea conferință 
la nivel înalt a țărilor nealiniate, s-a 
referit, intr-o declarație făcută agen
ției Taniug. la o serie de aspecte ale 
situației internaționale care preocupă 
țările nealiniate.

în acest context. Sirimavo Banda
ranaike a arătat că. in ciuda pro-

VENEZUELA

Amplă mișcare pentru 
naționalizarea 

industriei petroliere
CARACAS 21 (Agerpres). — în

tr-un document comun dat publici
tății la Caracas, nouă organizații po
litice din Venezuela se pronunță 
pentru naționalizarea imediată a in
dustriei petroliere, aflată in cea mai 
mare parte sub controlul monopolu
rilor străine, și pentru o atitudine 
fermă a întregii țări in sprijinul po
liticii de apărare a intereselor na
ționale, promovată de guvernul pre
ședintelui Carlos Andres Perez. Do
cumentul semnat de partide politice 
de diferite tendințe — intre care 
Acțiunea Democratică, de guvernâ- 
mînt, social-creștin (Copei). cea 
mai importantă forță a opoziției, 
Mișcarea Acțiunii Unite. Mișcarea 
Electorală a Poporului, Partidul Co
munist, Mișcarea Revoluționară de 
Stingă, Uniunea Republicană Demo
crată — subliniază că popoarele, in 
baza dreptului la autodeterminare și 
a dezvoltării lor istorice, pot dispu
ne de resursele lor naturale, că ac
tele de amenințare și intimidare nu 
pot opri „procesele antiimperialiste 
și măsurile în curs de consolidare pe 
care țările le adoptă pentru depă
șirea stării de subdezvoltare și de
pendență".

greselor înregistrate în ultimii ani in 
lume pe planul conștiinței morale, 
popoarele din Asia. Africa și Ame
rica. Latină sînt confruntate în con
tinuare cu manifestări ale imperia
lismului si colonialismului, ale a- 
partheidului si discriminării rasiale. 
Fără asigurarea 
pentru 
poare, 
cii Sri 
pacea, 
tabilă. 
propășirea

Printre obiectivele asupra cărora 
trebuie să se concentreze țările 
nealiniate în perioada care le des
parte de viitoarea conferință de 
Colombo. Sirimavo Bandaranaike 
menționat promovarea procesului 
destindere în domeniile politic 
militar si intensificarea luptei meni
te să ducă la eliberarea popoarelor 
oprimate. în domeniul economic, ea 
s-a pronunțat pentru elaborarea 
prioritară a unor acorduri care să a- 
sigure preturi echitabile produselor 
țărilor în curs de dezvoltare și pen
tru extinderea cooperării acestor 
țări. Totodată. Sirimavo Banda
ranaike a apreciat că este necesară 
formularea. în cadrul viitoarei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
a acestor deziderate din sfera rela
țiilor economice și sprijinirea accep
tării lor ca bază pentru o nouă or
dine economică internațională.

succesului luptei 
independentă a acestor po- 

a relevat premierul Repuhli- 
Lanka. nu pot fi promovate 

securitatea, cooperarea echi- 
progresul social-economic și 

omenirii.

la 
a 

de 
si

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice

CAMBODGIA 21 (Agerpres). - 
Marti, in Cambodgia. luptele au 
continuat la aproximativ zece kilo
metri nord de Pnom Penh. pe am
bele maluri ale riului Sap. S-au dat 
lupte și in apropierea localității Prek 
Phneu din apropierea capitalei. Mici 
detașamente ale forțelor patriotice 
au reușit să se infiltreze chiar în 
capitală. într-un sector situat între 
Mekong și riul Sap. Potrivit agen
ției France Presse. ostași ai forțe
lor khmere de eliberare au reușit să 
ajungă pină spre centrul Pnom Pen- 
hului.

Raportul asupra activității 
guvernului R. P. Chineze-

prezentat de tovarășul Clu En-lai
în cadrul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari

PEKIN 21. — Corespondentul
Agerpres transmite : în raportul 
asupra activității guvernului, prezen
tat in cadrul primei sesiuni a celei 
de-a patra Adunări Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze. Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat, a trecut in revistă 
succesele obținute de poporul chinez, 
sub conducerea C.C. al P.C. Chinez, 
in revoluția și construcția socialistă, 
de la cea de-a treia Adunare Na
țională a Reprezentanților Populari 
pină in prezent. Pe această linie, 
premierul Ciu En-lai a arătat : „Noi 
am depășit prevederile celui de-al 
treilea plan cincinal și vom realiza 
cu succes cel de-al patrulea cinci
nal. care se încheie la sfirșitul lui 
1975. Țara noastră a obținut recolte 
bune de-a lungul a 13 ani. Valoarea 
totală a producției agricole în 1974 
se estimează a fi cu 50 la sută mai 
mare decit cea obținută în 1964... 
Deși, de la eliberarea țării, popu
lația Chinei a crescut cu 60 la sută, 
producția de cereale a crescut cu 140 
la sută, iar cea de bumbac cu 470 la 
sută. într-o țară ca a noastră, cu o 
populație de aproape 800 de mili
oane, noi am reușit să asigurăm 
necesitățile de bază în ceea ce pri
vește hrana și îmbrăcămintea. Pro
ducția industrială globală pe 1974 se 
estimează a fi cu 190 la sută mai 
mare decit în 1964".

Referindu-se la succesele înregis
trate pe planul politicii internațio
nale, vorbitorul a arătat că R. P. 
Chineză și-a întărit legăturile cu po
poarele tuturor țărilor și. în special, 
cu cele din lumea a . treia. Locul 
Chinei la O.N.U.. care i-a fost multă 
vreme refuzat în mod 
redat. Numărul țărilor 
are în prezent relații 
ajuns la aproape 100,

ilegal, i-a fost 
cu care China 
diplomatice a 
iar al țărilor

agențHfe de presă
Șeful statului nigerian, 

Houari Boumediene, a trimis mesaje 
președintelui Portugaliei, Costa Go
mes, și celor trei lideri ai mișcărilor 
angoleze de eliberare națională — 
M.P.L.A., F.N.L.A. și U.N.I.T.A. — în 
care este relevată satisfacția sa față 
de încheierea acordului privind inde
pendența Angolei, semnat recent.

La BOHÎl au continuat> la 21 
ianuarie, tratativele 
chcierii unui acord 
ridice între R.D.G. 
convenit ca la 17 martie să aibă 
la Berlin, o întîlnire între împuter
niciți ai conducătorilor celor două 
delegații, care să examineze proble
me de detaliu și să stabilească data 
următoarei runde de tratative.

în. vederea 
în probleme 
și R.F.G.

în-

loc,

/

și regiunilor cu care are legături 
economice, comerciale și culturale, 
este de peste 150.

După ce a relevat că revoluția so
cialistă este motorul puternic al dez
voltării forțelor sociale productive, 
prerțiierul Consiliului de Stat a ară
tat că. potrivit indicațiilor președin
telui Mao Tzedun, trebuie avută în 
vedere dezvoltarea economiei națio
nale a Chinei în două etape, începînd 
cu cel de-al treilea plan cincinal : 
în prima etapă trebuie să se con
struiască, într-o perioadă de 15 ani, 
adică pină în 1980. un sistem econo
mic și industrial independent și re
lativ cuprinzător ; in a doua etapă 
trebuie să se realizeze, înainte de 
sfirșitul secolului, modernizarea cu
prinzătoare a agriculturii, industriei, 
apărării naționale, științei și tehno
logiei, astfel incit 
nală a Chinei să 
tueze în rindul 
frunte ale omenirii.

Reafirmînd liniile fundamentale 
ale politicii externe chineze din 
ultimii ani. premierul Ciu En-lai a 
spus : trebuie să ne menținem ata
șamentul față dc internaționalismul 
proletar, să întărim unitatea noastră 
cu țările socialiste și cu toate po
poarele și națiunile oprimate din 
lume, sprijinindti-ne reciproc... Sîn
tem gata să stabilim și să dezvoltăm 
relații cu toate țările, pe baza celor 
cinci principii ale coexistenței paș
nice. China este o țară socialistă în 
curs de dezvoltare, aparținind lumii 
a treia. Noi trebuie să întărim uni
tatea noastră cu țările și popoarele 
Asiei. Africii și Americii Latine și 
să le sprijinim cu hotărîre în lunta 
lor pentru ciștigarea sau salvgarda
rea independentei naționale, apărarea^ 
suveranității de stat, protejarea re
surselor naționale și dezvoltarea 
economiei.

economia națio- 
ajungă să se si- 
economiilor de

transmit s

ww
• „FABRICI" COSMI

CE DE ALBUMINĂ Șl
OXIGEN. La bordul stației
„Saliut-4“, a precizat savantul 
sovietic Alexander Kamiru. se 
află instalat sistemul biotehnic 
„Oazis", unde au fost create 
condiții pentru dezvoltarea plan
telor superioare, în special le
guminoase. într-un alt contai
ner se urmărește evoluția mi- 
croalgelor Chlorella. Aceste „fa
brici" cosmice de albumină și 
oxigen, a menționat Alexander 
Kamin, pot fi denumite mo
dele ale viitoarei industrii cos
mice. Fundamentele acestei in
dustrii trebuie create incă de pe 
acum, cînd in birourile proiec- 
tanților și constructorilor se fac 
primii pași in elaborarea pro
gramelor zborurilor interplane
tare.

Printre elementele de cerce
tare. la bordul laboratorului 
spațial se află și embrioni de 
broască de baltă, ce urmează să 
se dezvolte în stare de impon
derabilitate.

Parfidul Elvețian al Mun
cii a lansai un apel,cu oc32ia 
Anului internațional al femeii 1975, 
forțelor democratice din țară, che- 
mindu-le să obțină succese concrete 
în asigurarea unor garanții efective 
ale drepturilor femeii. Apelul C.C. al 
Partidului Elvețian al Muncii relevă 
că în țară persistă încă practica in 
conformitate cu care, la o muncă 
egală cu cea a bărbaților, femeile 
primesc un salariu în medie cu 30 la 
sută mai mic și cere forțelor demo
cratice elvețiene să se unească în 
lupta pentru modificarea condițiilor 
•sociale 
tuație.

tare de la 21 aprilie 1967, din Grecia, 
care, in ultimele trei luni, au fost 
ținuți in deportare pe Insula Kea. au 
fost închiși preventiv, marți. în peni
tenciarul Koridallos din Pireu. Ei se 
alătură, astfel, lui Dimitrios Ioanidis. 
alt fost colaborator apropiat al lui 
Papadopoulos, închis la 14 ianuarie, 
sub acuzații similare, cunoscut și 
pentru organizarea loviturii de stat 
militare de la 25 noiembrie 1973, de 
la Atena, precum și a celei de la 15 
iulie 1974, din Cipru.

care generează această si-

La Palatul congreselor din 
Haga a avut loc recent festivi
tatea de deschidere a Săptămi- 
nilor culturale românești. Timp 
de două săptămini. publicului o- 
landez ii vor fi prezentate o ex
poziție de pictură pe sticlă a ar
tistului Florin Ciubotarii, pre
cum și programe de muzică fol
clorică si dansuri populare ro
mânești. La inaugurarea aces
tei manifestări au participat re
prezentanți ai .ministerelor de 
externe, culturii, educației, ai 
altor instituia centrale, ai cercu
rilor de presă si turism, mem
bri ai corpului diplomatic acre
ditați la Haga.

Com^eîul Permanent al 
Mimării Naționale a R. D. 
Vietnam 3 ac'°ptat- ° deciz>e po
trivit căreia alegerile de deputați 
pentru cea de-a V-a legislatură ur
mează să aibă loc la 6 aprilie a.c. — 
informează un comunicat dat publici
tății marți, la Hanoi.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

recorduri ale
dezvoltate 
comune.

de sudul Italiei,
,.re-

rul americanilor 
loc de muncă era 
4 364 000).

Fără a atinge
cordul" înregistrat din
colo de Atlantic, șoma
jul in țările Europei oc
cidentale înregistrează 
niveluri ridicate. După 
cum constată, statis
ticile oficiale, in 1974 
în R.F.G. s-au înre
gistrat un milion de 
șomeri, de trei ori și 
jumătate mai 
decit la finele 
lui 1973. In 
numărul șomerilor

mult 
anu- 

Belgia. 
’I:-’ a 

ajuns la 250 000. în Da
nemarca — de cinci ori 
mai mulți decit cu un 
an în urmă, totalizînd 
67 000 dc persoane. în 
Franța, numărul celor 
fără slujbe a crescut 
cu 51,5 la sută: in Ir
landa și Olanda — cu
28.5 și. respectiv, cu
26.5 la sută.

Creșterea șomajului 
este deosebit de accen
tuată în regiunile mai

puțin 
Pieței 
vorba 
unde șomajul afectea
ză circa 10 la sută din 
populația activă — fără 
a se lua în considera
ție cele două milioane 
de emigranți înregis
trați in ultimul dece
niu — de Irlanda și 
unele zone ale Fran
ței.

Previziunile pentru 
primul trimestru al a- 
ceslui an dau ca mi
nimă cifra de 4 mili
oane de șomeri pe an
samblul Pieței comune. 
Astfel, între fenomene
le de criză care ero
dează edificiul econo
miei capitaliste șoma
jul tinde să treacă pe 
primul loc. ct't întreg 
cortegiul de suferințe 
și neliniști care apasă 
pe umerii a milioane 

milioane de oameni.Și
N. POPESCU-
BOGDĂNEȘTI

WASHINGTON

J început să sufle m„ vini antitrust"

a

„Ca urmare a difi
cultăților economici 
naționale și a neliniș
tii opiniei publice fa
ță de abuzurile corpo
rațiilor, un vint anti
trust începe să-și facă 
simțite efectele" — 
scrie „WASHINGTON 
POST". în ultimele 
luni. Administrația
adoptat. intr-adevăr, 
o atitudine mai fermă 
față de unele trusturi 
și monopoluri, cărora 
li se reproșează ma
jorarea artificială a 
prețurilor la multe 
produse, operațiuni de 
pe urma cărora au 
realizat venituri su
plimentare de zeci de 
miliarde dolari. De 
altfel, președintele 
Ford a anunțat public 

'„revenirea la aplica
rea severă a legilor 
antitrust", promițind

că vor fi curmate în
cercările corporațiilor 
de a fixa prețurile 
Drin înțelegeri secrete 
și arătind totodată că 
vor fi aplicate pena
lizări severe celor 
care încalcă legile an
titrust.

în acest sens au și 
fost intentate procese 
unora dintre corpora
țiile multimiliardare 
intre care „American 
Telephone and Tele
graph" și „Internatio
nal Telephone and 
Telegraph" pentru 
tendințe de monopoli
zare a telecomunicați
ilor, „Continental Ba
king" pentru încercă
rile de monopolizare a 
industriei de panifi
cație, trei companii 
mari de televiziune 
pentru monopolizarea

programe, 
societăți 

„Exxon", 
„Standard 

California", 
Oil of O- 
21 de mari 

editură 
înțelegeri ili- 
fixare a pre- 

bineînțeles 
artificial.

anumitor 
patru mari 
petroliere — 
.. Amoco”, 
Oil of 
„Standard 
hio" — și 
companii de 
pentru 
cite de 
țurilor, 
umflate

In același timp, Con
gresul a adoptat o le
ge prin care încălca
rea legii antitrust este 
considerată drept in
fracțiune. „Toți sint 
dc acord cu faptul că 
există o anumită le
gătură — scrie „Was
hington Post" — între 
escaladarea inflației și 
sporirea accentului pus 
de Administrație pe 
respectarea legilor an
titrust, ca una din nc-

cesiiățile impuse de 
soluționarea probleme
lor economice grave 
ale țării".
‘ Numeroși membri ai 
Congresului apreciază 
actualul climat ca deo
sebit de propice pentru - ■ ...
antitrust, 
în 1974, in 
ra intra in recesiune, 
nivelul de 
gistra regri 
flația

„un atac frontal" 
într-adevăr, 
timp ce ța-
trai inre- 

•ese, iar in- 
marca salturi 

continue reducind pu
terea de cumpărare a 
maselor, 
companii.
din industriile petro
lieră și alimentară, au 
înregistrat profituri 
exorbitante, ale căror 
creșteri au ajuns pină 
la 350 la sută. Potri
vit unui 
Congresului, 10 
cele mai mari 
rații americane

numeroase 
în special

studiu al 
dintre 
corpo- 
nu au

PARIS :

plătit în anul 1973 nici 
un cent impozite sta
tului, cu toate că au 
realizat profituri de 
aproape un miliard de 
dolari. Alte 20 de com
panii au plătit doar 
1—10 la sută taxe pe 
profituri in valoare de 
5,3 miliarde dolari. în 
același timp, contribu
abilii americani cuve
nituri mici și mijlocii 
au plătit impozite de 
20—30 la sută.

Cuplată cu monopo
lizarea sau împărțirea 
pieței de desfacere a' 
produselor, această 
flagrantă evaziune
fiscală, care păgubeș
te anual bugetul cu 
zeci de miliarde dolari, 
a creat un puternic 
curent antitrust in rin- 
durile opiniei publice, 
curent ale cărui eco
uri se fac simțite și 
in forul legislativ al

țării. Organismele an
titrust au repurtat li
nele succese. O mare 
corporație producătoa
re de medicamente și 
diverse societăți din 
domeniul producției 
bunurilor de larg con
sum au fost puse in 
situația de a-și redu
ce prețurile. umflate 
in mod artificial. Nu 
este mai puțin adevă
rat că multe din ma
rile corporații iși con
tinuă nestingherit bu
și ness-ul superprofita- 
bil. De aceea, opinia 
publică cere cu hotă- 
rire să fie adoptate' 
măsuri. drastice împo
triva giganților lumii 
de afaceri, care s-au 
considerat întotdeauna 
ca fiind mai presus 
de legile țării.

C.ALEXANDROAIE

După reevaluarea

uncia.

Așa după cum s-a 
anunțat, conform unei 
decizii a Consiliului de 
Miniștri. Banca Fran
ței a reevaluat, zilele 
trecute, rezervele sale 
de aur la prețul prac
ticat pe piață, respec
tiv de la 42.22 la circa 
170 dolari

Așadar, valoarea ce
lor 3140 tone de aur 
aflate în tezaurul Băn
cii Franței a fost riiul- 
tiplicațâ de 3.85 
în același timp, 
fost reevaluate si 
zervele oficiale de 
vize, de data 
nu în sus. ci în 
întrucît dolarul, 
tabilizat pină acum la 
4,60 de franci, a fost 
redus, conform cursu
lui pieței, la 4.39 
franci. Stocurile de 
devize au scăzut ast
fel de la 17.3 miliarde 
de franci la 16.6 mi
liarde. în viitor, va
lorile „aur" și „devi
ze" vor fi revizuite 
semestrial pentru a 
fi aliniate la evoluția 
pieței.

Comentînd aceste o- 
perațiuni. ministrul e- 
conomiei și finanțe
lor, Jean-Pierre Four-

ori. 
au 
re- 
de- 

aceasta 
jos. 

con-

anunțat că de- 
comercial al 
s-a ridicat în 
19 miliarde de 
iar deficitul

cade, a 
ficitul 
Franței 
1974 la 
franci,
balanței de plăti a a- 
tins 30 miliarde. Aces
te cifre explică în bu
nă parte sensul deci
ziilor adoptate, 
cum 
ro“. 
sint 
jine 
că 
realizare a 
lor sale 
le : posibilități 
mentare de a 
livrările de 
lupta împotriva 
jului și limitarea creș
terii preturilor. Pe de 
altă parte, „France 
Soir" consideră că, 
„reevaluînd rezerve
le oficiale de metal 
galben, guvernul a 
pus capăt sistemului 
de reglementări fi
nanciare internaționa
le".

Subliniind 
cintele 
rații, 
scrie : 
ceză 
șeze 
speculații, mal ales în

După 
arăta „Le Figa- 
aceste hotăriri 

menite să spri- 
politica economi- 
a guvernului ,de 

obiective- 
fundamenta- 

supli- 
achita 
petrol, 
șoma-

conse- 
acestei opc- 
„L'Humanită" 

Inițiativa fran-
riscă să declan- 
un amplu val de

„Le 
că 

fap-

domeniul capitaluri
lor așa-zis flotante, 
în plus, a face din 
dolar singurul si uni
cul mijloc de regle
mentare internaționa
lă înseamnă a ridica 
inflația la rangul de 
instituție, a crea o 
stare de dependență 
fără precedent fată de 
S.U.A., a frina posi
bilitățile'de coopera
re pe scară interna
țională".

în sfirșit. 
Monde" consideră 
„este regretabil
tul că in loc să se în
scrie într-un plan ge
neral de asanare, a- 
ceastă măsură, in sine 
pozitivă, a fost luată 
izolat. Țările producă
toare de petrol, deși 
n-au criticat princi
piul însuși al reeva
luării aurului, s-au 
pronunțat cu severi
tate împotriva carac
terului unilateral al 
deciziei. Așteptînd ur
mările acestei acțiuni, 
asistăm la 
teriorare 
monetare 
nale".

o nouă de- 
a situației 

internațio-

Paul
DIACONESCU

„ Morduri franco-cuboe- 
gg Vizita vicepremierului cubanez, 
Carlos Rafael Rodriguez. la Paris, 
s-a soldat cu semnarea unui impor
tant acord de cooperare economică 
și industrială și a unui acord de co
operare culturală, relevă agenția 
France Presse. Potrivit termenilor 
acordului, Franța ar urma să inves
tească in Cuba 1,5 miliarde dolari 
pentru construirea unei uzine de a- 
samblare de camioane, a 
de îngrășăminte, pentru 
rea de aeroporturi și 
portului Havana, urmind ca proble
mele legate de finanțare, cele refe
ritoare la durata creditului, la do- 
binzi etc să fie dezbătute ulterior. 
Primul 
Chirac, 
o vizită

Preșeiiintsle Franței, Va* 
lery Giscard d’Estaing, a prezentat, 
marți, în cadrul unei reuniuni 
restrinse a cabinetului francez, un 
plan de măsuri destinate punerii in 
practică a unei noi politici care să 
asigure creșterea securității aprovi
zionării Franței cu materii prime și 
să contribuie la reechilibrarea balan
ței dc plăți.

unei uzine 
moderniza- 
extinderea

ministru francez. Jacques 
a acceptat invitația de a face 
oficială in Cuba.

vederea judecăriiîn
pentru înaltă trădare, Ghior_ 
ghios Papadopoulos. Stylianos Pațta- 
kos, Nicolaos Makarezos. IoannisLa- 
das-și Mihail Roufogalis, principalii 
organizatori ai loviturii de stat mili-

GUINEEA-BISSAU

Guvernul federal argen
tinian 3 Preluat controlul admini
strației provinciei Misiones „in vede
rea restabilirii cit mai curînd posibil 
a funcționării normale a instituțiilor 
locale și a depășirii divergențelor 
dintre puterile executivă și legisla
tivă" — anunță agenția Prensa La
tina.

Campanie meniîă să dis
trugă musca țețe. Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.) a anunțat, la 
Roma, organizarea unei campanii la 
nivel mondial pentru distrugerea 
unuia din cele mai mari flageluri 
din zonele tropicale ale Africii — 
musca țețe. Experții F.A.O. apre
ciază că realizarea acestei acțiuni va 
duce la salvarea a peste 120 milioa
ne de vite, ceea ce reprezintă o pro
ducție de carne de circa 1,5 milioane 
tone anual.

Ziua eroilor naționali
BISSAU 21 (Agerpres). — în ca

pitala Republicii Guineea-Bissau a 
avut loc un miting de masă, cu pri
lejul Zilei eroilor naționali. Au luat 
cuvintul secretarul general al Par
tidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). Aristides 
Pereira, președintele Consiliului de

stat al Republicii Guineea-Bissau, 
Luis Cabrai, și alți conducători. Ei 
au chemat poporul la unitate, în 
numele realizării țelurilor ce stau 
în fața tinerei republici. Vorbitorii 
au relevat rolul hotărîtor pe care 
l-a avut Amilcar Cabrai în crearea 
P.A.I.G.C. și în lupta poporului 
pentru libertate și independență.

BOLIVIA Interviu al președintelui
Minerii continuă greva

LA PAZ 21 (Agerpres). Un purtă
tor de cuvint al guvernului bolivian 
a confirmat că Hernan Silesz Zuazo. 
fost șef al statului in perioada 1956— 
60. lider al 
voluționare 
tin in țară, 
ția de a fi 
spiralii eșuate vizind răsturnarea ac
tualului regim militar".

între timp, cei 7 000 de muncitori 
de la minele de cositor „Siglo XX", 
„Catavi", „Llallagua" și ..Potosi", 
care au declarat o grevă de 96 de 
ore în semn de protest față de ho- 
tărîrea guvernului de a închide pa
tru posturi de radio din regiune, care 
transmiseseră frecvent cereri ale oa
menilor muncii privind îmbunătăți
rea condițiilor de trai, au hotărit 
să-și continue acțiunea, pină cind 
guvernul va da curs cererilor lor. 
Greva a căpătat un pronunțat carac
ter politic, minerii cerînd legalizarea 
Centralei Muncitorești Boliviene 
(C.O.B.). eliberarea deținutilor po
litici și respectarea drepturilor de
mocratice.

Mișcării Naționaliste Re
de Stingă, intrat clandes- 
a fost arestat sub acuza- 
conducătorul unei „con
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P. C. din Belgia
BRUXELLES 21 (Agerpres). — In 

lume se evidențiază un progres 
discutabil in sfera destinderii și 
gurării securității europene — a 
clarat, intr-un Interviu acordat 
rului „Drapeau Rouge", Louis 
Geyt, președintele Partidului Comu
nist din Belgia, subliniind. în con
text. că aceste succese se datoresc 
acțiunilor desfășurate de forțele so
cialiste și antiimperialiste, aspirației 
tuturor popoarelor spre pace. In o- 
poziție cu uneltirile adversarilor des
tinderii — a arătat van Geyt — în di
ferite regiuni ale lumii ia un avint 
și mai mare lupta 
tru pace.

Louis van Geyt' a 
este confruntată, ca 
țări occidentale, cu 
economică, marele capital încercind 
să arunce povara 
umerii oamenilor 
la ordinea zilei se 
carii muncitorești 
țelor democratice, 
realizarea cererilor formulate de ma
sele populare.

in- 
asi- 
de- 
zia- 
van

popoarelor pen-
arătat că Belgia 
de altfel și alte 
o serioasă criză

acestei crize pe 
muncii. De aceea, 
află unitatea miș- 
și a tuturor for- 
in lupta pentru

• RAZELE ULTRAVIO
LETE Șl RANDAMENTUL 
MUNCII. Anchetele efectuate 
de mai multă vreme in R. F. 
Germania in diferite sectoare 
de activitate au relevat că ran
damentul muncii scade propor
țional cu reducerea intensității 
razelor ultraviolete. De aici, o 
serie de concluzii practice, pri
vind iluminarea, inclusiv utili
zarea, în timpul nopții, a unor 
lămpi cu raze ultraviolete.

• CONSERVARE PRIN 
IRADIERE. Datele centrali
zate de Agenția internațională 
pentru energia atomică arată 
că numeroase produse alimen
tare pot fi conservate prin tra
tarea lor cu iradiații ionizante. 
Acest procedeu este avantajos 
cind se aplică in proporții in
dustriale. în opinia specialiști
lor, noua metodă are șanse de 
a se extinde mai rapid decit 
descoperirile similare în acest 
domeniu. Utilizarea cutiei de 
conserve a atins amploarea cu- ' 
noscută abia după cîteva secole ! 
de la inventarea ei. Metoda 
congelării rapide a necesitat, 
de asemenea, citeva decenii, i 
pină a fost aplicată pe scară 
largă. în schimb, iradierea pro
duselor alimentare a fost intro
dusă în practică la numai 20 
de ani după elaborarea concep
ției sale tehnologice. Potrivit 
rezultatelor obținute cercetăto
rii afirmă că această metodă [ 
este mult superioară procedee
lor tradiționale de conservare.

• BACTERII UTILE.
Doi oameni de știință. E. Ro
senberg și D. Butnik, au ajuns 
la concluzia că bacteriile ar pu
tea curăța marile tancuri petro
liere și produce în același timp 
hrană pentru păsări. în timpul 
experiențelor cu o specie de 
bacterii numită Rag-1 s-a con
statat că reziduurile de pe fun
dul tancurilor, care se înlătură 
eu multă trudă, constituie un 
strat ideal de hrană pentru bac
terii, în măsura în care se a- 
daugă fosfor, azot și aer proas
păt. în șapte zile. Rag-1 au „de
vorat" jumătate din reziduurile 
depuse intr-un tanc pus special 
la dispoziție pentru experiențe. 
O specie mai „lacomă" poate 
mări eficacitatea procedeului 
pină la 80 la sută, producind în 
același timp 700 tone albumină. 
care poate fi transformată in 
hrană pentru păsări.

• A FOST CAPTAT
„G L A S U L"
LOR. Oameni

PULSARI-
de știință de

la Institutul de radiofizică și 
electronică de pe lingă Acade- 
miaxde științe din Ucraina au 
izbutit să capteze — cu ajutorul 
uriașului radiotelescop UTR-2. 
amplasat în apropierea, orașu
lui Harkov — și să înregistreze 
pentru prima dată radioimpulsu- 
rile acestor corpuri cerești pâ 
frecvența de 10—25 megahertzi. 
S-a putut astfel constata gâ 
pulsarii — stele care au o miș,, 
care de rotație extrem de rapidă 
și o densitate de sute de mii și 
chiar de milioane de tone pe 
centimetru cub — emit în mod 
periodic mai multe radioim- 
pulsuri și nu unul singur, cum 
se credea pină acum.

• BILANȚ TRAGIC. In 
cursul anului 1974 au avut loc 
17 accidente de avion. în urma 
cărora s-au înregistrat 1 539 de 
victime, menționează o statisti
că dată publicității de publica
ția de specialitate „Courrier 
Aerien — Interavia". Două din 
accidentele survenite în 1974 au 
reprezentat cele mai mari catas
trofe din istoria aviației civile, 
depășind cifrele record anterioa
re, în ce privește totalul victime
lor. Este vorba de prăbușirea a- 
vionului „Dc-10“. aparținind 
companiei ..Turkish Airlines", la 
3 martie, care a provocat moar
tea a 346 de persoane, și de acci
dentul aparatului „Dc-8“ al 
„Martinair", filială a societății 
olandeze „Klm", soldat cu 191 
de morți.

• NOROC DE ANTI
CORPI... Un grup de micro- 
biologi parizieni a avut curiozi
tatea să stabilească cantitatea 
de microbi prezenți în diversele 
puncte ale capitalei. Astfel, în 
locuințe s-a stabilit prezența a 
4 000—8 000 microbi pe metrul 
cub. în clădirile din jurul gării 
Saint Lazaire 5 000 000 microbi 
pe mc. iar în marile magazine 
intre 300 000—2 000 000 microbi. 
La Salonul automobilului, în- 
tr-o zi de duminică, cantitatea 
de microbi a atins 9 000 000 pe 
mc... Dacă nu ar fi anticorpii, 
mijloc natural de apărare a or
ganismului, locuitorilor Parisu
lui le-ar fi aproape imposibil să 
facă față acestui veritabil asalt 
microbian, afirmă cercetătorii 
amintiți.
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