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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, si tovarășa 
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între 4 gl 10 decembrie 1073, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Romania, 
Nicolae Ceaușescu, șl tovarășa 
Elena Ceaușescu vor face o vizita

oficială In Statele Unite ale Ame
rica, la invitația președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, șl a soției 
sale, Patricia Nixon.

IN ZIARUL DE AZI:

• Prin combativitate 
partinică se întărește 
disciplina socialistă a 
muncii

• Articolele de uz cas
nic în 1974

• Biblioteca publică șl
cerințele educației
prin lectură

• Rubricile noastre t
„Scinteia" pe urme
le... „Scînteîi" ; Fap
tul divers ; Sport

CERE CADRE CC GlNDIRE

(Continuare în pag. a IV-a)

economică Înaintată!0 ECONOMIE ÎNAINTATĂ

CETÂȚENE I

la tine acasă sau la locul

CETÂȚENE!

încredințat de alegători

OȚEL ELECTRIC
FONTĂ BRUTĂ DE FURNAL 
ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE 
ȚESĂTURI FINITE
CIMENT

După mai bine de două decenii de construcție socialistă ne putem con
sidera la un stadiu de dezvoltare destul de evoluat pentru a dovedi mai mult 
spirit gospodăresc in mînulrea fondurilor statului, pentru a dirija eficient efor
turile materiale și umane in cadrul acestei ramuri de importanță esențială 
pentru progresul economic al României. Ceea ce se cere in prezent este mai 
mult spirit de răspundere în abordarea problemelor, un stil de muncă mai 
științific, bazat pe studierea aprofundată a nevoilor și posibilităților economiei , 
noastre, gospodărirea mai chibzuită a fondurilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Societatea noastră socialistă a 

Încredințat colectivelor de mun
că din economie, cadrelor de con
ducere economică mari bunuri și • 
avuții sociale — fiecare răspunzând 
in fața poporului pentru modul 
cum sint ele gospodărite Grija 
pentru valorificarea cu maximă 
eficiență a resurselor materiale, 
care formează baza înfloririi țării, 
izvorul creșterii bunăstării poporu
lui, constituie o dominantă a între
gii politici a partidului nostru. Nici- 
cind problema creșterii eficienței 
economice n-a fost subliniată cu 
mai multă forță ca în etapa actuală, 
nlcicind necesitatea spiritului gos
podăresc nu a fost relevată cu mai 
multă acuitate ca acum în cursul 
actualului cincinal, al cărui cuvint 
de ordine tocmai acesta este : să 
producem mai bine, mai repede, mal 
ieftin.

Conștiința dublei lor calități — de 
producători și proprietari ai mij
loacelor de producție — se manifes
tă viu in activitatea de zi cu zi a 
maselor largi ale oamenilor muncii. 
Numeroasele inițiative in valorifi
carea rezervelor de creștere a pro
ducției și productivității muncii, de 
reducere a cheltuielilor materiale 
de producție, ardoarea cu care se 
desfășoară întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen sint dovezi clare 
în acest sens. Gîndirea economică 
înaintată decurge din elementele 
definitorii ale politicii economice a 
partidului nostru, politică ce tre
buie temeinic cunoscută ‘și însu
șită In întreaga sa amploare și 
complexitate și aplicată exemplar 
in toate sectoarele economiei, la 
fiecare loc de muncă. A gîndi eco- 

Noi capacități 
de producție

• Uzina de prelucrare a maselor plas
tice din Buzău a Înregistrat un remarcabil 
juoks reușind să Dună In funcțiune o nouă capa
citate de 2 060 tone produse anual cu un avans de 
două luni. Noua instalație va produce prin sintert- 
zare recipienti pentru produse chimice si alimen
tare precum si bărci din material plastic pentru sco
puri' utilitare si pentru turism. Majoritatea utilajelor 
poartă marca unor uzine specializate din tară.
• Pe platforma industrială de la Săvi- 

nești « Început «4 producă, in cadrul probelor teh- 
r.otozice. o nouă fabrică de caprolactamă. care va 
avea in final o capacitate de 20 000 tone. Noul obiec
tiv va asigura materia primă necesară pentru pro
ducția de relon a Combinatului de fire si fibre sin
tetice. aflat in plin proces de dezvoltare Bl moderni- 
rare.
• La întreprinderea de aluminiu din 

Slatina eu intrat, zilele acestea. în funcțiune pri
mele 16 cuve de electroliză, urmind ca acestora să liîdlu “ ta curind alte 10 aflate, deocamdată, in 

PrpotrivRn4angajamentulul constructorilor.
si beneficiarilor, pină la finele lunu în curs vor 1 
puse in funcțiune toate cele 128 cuve de 
asigurindu-se astfel. atingerea eapaciUții de to000 
tone aluminiu pe an. prevăzută în documentația halci 
și. totodată, sporirea producției anuale de metal alb 
• întreprinderii la 183 000 tone.
• La Cîmpina o noua unitate indus

triala și-a anunțat debutul. Este vorba de între
prinderea pentru turnarea, din oțel și fontă, a P1^5®" 
lor sl reperelor necesare fabricării utilajelor petro
liere.

descoperirile 
arheologice, așezarea 
este de o vîrstă cu 
epoca bronzului
(sec. VI î.e.n.). Distru
să de două ori — de 
armatele lui Alexan
dru Macedon și, după 
alte sute de ani, de le
giunile romane — 
aici, in cel mai sudic 
punct al țării, s-au 
descoperit primele 
monede bătute in Țara 
Românească. Vlad 
Țepeș, spune cronica, 
a pustiit malul drept 
al Dunării „de la guri 
la Zimnlcea". Grosul 
trupelor rusești, in 
1877, pe aici a trecut. 
Și prima grevă in a- 
ceastă parte a țării tot 
aici au făcut-o mun
citorii italieni, care 
construiau linia ferată 
Zlmnicea — Frățești. 
Aici s-a format un 
club socialist-țărănesc, 
pe aici au trecut 6pre 
subjugarea țării tru
pele germane în pri
mul război mondial. 
Șl In șl doilea, cetă
țenii orașului, grănice
rii și marinarii și-au 
dat și ei obolul de 
singe Împotriva hitle- 
riștilor. După unele 
păreri, numele i s-ar 
trage potrivit tran
scrierii din izvoare
le bizantine : Dzim- 
nikes. Mai plau
zibilă pare a fi insă 
teoria istoricului C. 
Giurăscu : „zimnic" in 

k________

nomlc Înseamnă ca fiecare om al 
muncii 6ă înțeleagă însemnătatea 
excepțională — însemnătatea, fără 
exagerare, uriașă, decisivă pentru 
progresul țării și prosperitatea po
porului — a sarcinilor privind rea
lizarea de produse de cea mal bună 
calitate, competitive oriunde în 
lume, la un preț de cost cit mal re
dus, necesitatea combaterii oricăror 
manifestări de risipă, a drămuirii 
oonsumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili, energie, mani
festării de inițiativă pentru desco
perirea și valorificarea rezervelor 
de sporire și perfecționare a pro
ducției, punctualității și preciziei 
in onorarea obligațiilor de plan și 
contractuale. A face pe fiecare om 
al muncii să gîndească in acest 
mod, înseamnă realmente a trans
forma conștiința înaintată Intr-o 
gigantică forță materială de pro
gres.

Imperativul formării și dezvoltării 
unui mod de gindire economic se 
pune cu o forță înzecită și însutită 
raportat la cadrele de conducere 
din economie. Desigur, este un a- 
devăr indiscutabil că economia 
noastră națională dispune de cadre 
bune, temeinic pregătite — aceasta 
fiind unul din marile noastre suc
cese, de care sint indisolubil legate 
toate realizările în dezvoltarea ac
celerată a țării, progresele rapide 
ale României pe calea industrializă
rii, făuririi unei economii modeme. 
Totuși, ar fL eronat să se oonsidere 
că toate cadrele din economie și-au 
format un mod de gindire economi
că „perfect", care nu ar mai fi sus
ceptibil de îmbunătățiri. In primul 
rind, o asemenea concepție ar fi în 

principial eronată, ținlnd 

seama că viața, progresul teh
nic, gradul tot mad mare de com
plexitate a viieții economice ridică 
înaintea gîndirii economice, zi de 
zi, noi și noi probleme, care impun 
o perpetuă împrospătare a cunoș
tințelor, o permanentă „ținere la 
curent" cu tot ceea ce este nou in 
problematica activității de condu
cere. Tocmai această necesitate s-a 
avut in vedere la organizarea cursu
rilor de reciclare.

Dar și pe plan practio trebuie 
spus că se mai intilnesc directori 
de întreprinderi, cadre din institute 
de proiectări și cercetări, din. cen
trale și ministere, care nu acționea
ză întotdeauna corespunzător cerin
țelor unei gîndiri economice înain
tate și profunde, exigente, de larg 
orizont.

Este, de pildă, bine cunoscut ce 
eforturi considerabile — absolut in
dispensabile, absolut obligatorii 
pentru asigurarea unui progres e- 
conomic rapid — &e fac in • dome
niul investițiilor ; există însă ca
dre economice care consideră vo
lumul mare al aoestui efort mate
rial și financiar drept o „justificare" 
pentru a fi largi la băierile pungii 
statului la cheltuirea acestor fon
duri pentru solicitări de investiții 
fără o strictă și temeinică moti
vare economică sau neglijlnd efi
ciența lor. Or, in realitate, fap
tul că circa 30—32 la sută din 
venitul national este destinat 
acumulării nu numai că nu 
poate servi ca motivare pen
tru judecăți simpliste de felul 
„putem să cheltuim, avem de 
unde", ci, dimpotrivă, obligă la pre- 

limba slavă Înseamnă 
bordel. Dar nici cea 
a prof. Hariton Mari
nescu nu ni' se pare 
de neluat in seamă: In' 
limba tracilor „di- 
zes" — bordei, „ze- 
mel“ — pămint. Ori
cum, bordeiele au dăi

Ce se poate afla și vedea
lNTR-0 ZI LA ZIMNICEA

nuit încoace în timp, 
pină au dispărut Ilies
cu și Bodnărăscu, pe 
moșiile cărora mun
ceau zimnicenil. Că J 
se trage numele de la 
bizanț sau de la 
bordeiele de pămlrit, 
ce contează ? Nimic și 
nimeni n-a schimbat 
soarta oamenilor, a 
orășenilor agricultori. 
Doar o sărăcie cu 
alta.

Pină la naționalizare 
In ’48, nici o între
prindere economică, 
doar o moară, in care 
a Învățat, la stăpin, 
meseria de mecanic, 
Ion Polexe, membru al

Uzina mecanicâ din Timișoara. Aspect din secția de poduri rulante
Foto : E. Dlchiseanu

I.C.S.I.M. — București, construc
torul qnei noi și importante ca
pacități de producție la între
prinderea de mecanică fină 
din Capitală, și-a luat angaja
mentul să o pună la dispoziția 
Beneficiarului mai devreme de~ 
cît termenul stabilit. în foto
grafia din stînga, echipa de 
fierari-betoniști, condusă de 
Ion Burcea, lucrează intens la 
executarea armăturilor pentru 
turnarea betonului ; fotografia 
din dreapta ne prezintă echi
pa de dulgheri, al cărei șef 
este Anghel Constantin, care 
realizează cofrarea unor stîlpi 

de susținere
Foto : S. Cristian

partidului din 1945: cel 
care In ’48 a luat în pri
mire moară, cel care 
In 1950 devenea primul 
director ^.1 unei între
prinderi zimnicene — 
de industrie locală — 
cel care, după 25 de 
ani de muncă in ace

lași loc, cu rezultate 
întotdeauna bune și 
toarte bune, a fost de
corat, anul acesta cu 
Ordinul Muncii cla
sa I. Cel care con
duce șl acum aceeași 
Întreprindere, dar care 
nu mai e singurul di
rector de întreprinde
re din Zlmnicea. Chiar 
dacă nici un coș de 
fabrică nu sparge încă 
înaltul.

Pină în 1945. doar 
două școli primare cu 
250 de elevi și lefuri 
pentru 10 dascăli. Tot 
pină atunci, doi-trei 
doctori și dteva moa-

șe. Pină în 1957, nici 
un lăcaș destinat cul
turii de masă.

Acum e toamnă la 
Zimnlcea, prin împre
jurimi se culege po
rumbul, pădurea de 
sălcii din lunca Dună
rii se dezbracă, tristă.

descoperind pentru 
privirile orășeanului si
luetele noilor construc
ții din port. Sirene
le care străpung din 
timp în timp liniștea 
nu-s, cum ar . crede 
noul venit, ale unei 
fabrici: trec vapoarele 
pe Dunăre. Numai gla
surile și rîsetele celor 
peste 2 000 de elevi 
care ies ori intră zilnic 
in școlile orașului slnt 
reale. La casa de cul
tură, un afiș informea
ză curioșii că se pre
gătește un program 
artistic ; cinematogra
ful prezintă un film

Cu energia electrică irosită intr-un minut s-ar putea 
produce :

108 000
225 000

63 000
— 135 000
— 990 000

KG 
KG

Nu lăsa să se consume energia electrică, 
fără rost, nici măcar un minut!

DEPUTATUL
în fata exigențelor mandatului

Capacitatea unui consiliu popular de a 'interveni in soluționarea 
operativă a problemelbr de interes local este dată, in primul rind, 
de modul in care detfiitații săi participă Ia rezolvarea acestora. Cum 
participă*  deci deputății la activitatea complexă a consiliului popular ?

Valerian GHINEJ, primarul municipiului Gh. Gheorghiu-Dej, 
împărtășește experiența dobindită in acest sens de consiliul popular al 
municipiului.

Noi ne-am obișnuit ca toate pro
blemele curente și de perspectivă 
ale dezvoltării orașului să le aducem 
la cunoștința deputaților prin orga
nizarea unor consfătuiri periodice pe 
circumscripții electorale. In cadrul 
acestor consfătuiri am luat in dis
cuție diverse probleme cu caracter 
administrativ, gospodăresc, de apro
vizionare a populației, in legătură cu 
disciplina în construcții și multe al
tele. Deputății vin la aceste consfă
tuiri nu ca simpli participanți. ci ca 
factori cane poartă pe umerii lor 
răspunderea pentru soluționarea a- 
cestor probleme. De pildă, cind au 
fost analizate posibilitățile de diver
sificare a prestărilor de servicii că
tre populație, am cerut concursul tu
turor deputaților in vederea realiză
rii unui amplu sondaj in rindul ce
tățenilor. Am reușit, astfel, să cu
noaștem direct de la cei interesați 
în ce direcție trebuie să acționăm 
pentru dezvoltarea corespunzătoare 
a acestui important sector de inte
res public.

Noi am oonsidenat și considerăm 

nou, o Salvare 
alarmată spre spital, 
pe ușa unei clădiri, 
improprii să adăpos
tească 30 000 de volu
me și^ pe eventualii 
amatori de lecturi la 
fața locului, ies cîteva 
liceene.

Străbat orașul îm
preună cu primarul 
Nicolae Rovinaru, om 
tinăr, dar cu expe
riență, pasionat de 
ceea ce făceau zim- 
nicenii in acea zi de 
octombrie. îmi vorbea 
cu o bucurie reținută 
despre niște fapte, pe 
care o să le transcriu 
mai jos, verificin- 
du-mi din cînd in cind 
interesul: „poate 
se pare mărunt, 
semnificativ ce se in- 
tîmplă aici, dar pentru 
noi..."

Dar iată, amestecate, 
consemnările:

...Au început lucră
rile de alimentare cu 
apă a orașului. Proiect 
pentru 5 km de rețea. 
Se studiază încă pro
blema canalizării... 
Este avansată con
strucția unui atelier 
intercooperatist pentru 
repararea anuală a 
circa 400 de autoca-

vi 
ne-

Alexandru BRAD 
corespondentul 
„Sein teii*  

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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Vă rugăm să reflectați doar un 
minut la minutul de neglijență de 
care, într-un 'fel sau altul, se face 
fiecare dintre noi, zilnic, vinovat...

Mașinile din marea hală a 
uzinei nu mai au nevoie de curent, 
dar întinzi mîna spre comutator 
cu un minut mai tîrziu. „Ce re
prezintă un minut pentru o uzină 
atît de mare ?" — te întrebi

Muncitor ori funcționar,
de muncă, citește cifrele de mai jos și reflectează mă
car un minut la consecințele minutului de neglijență.

La nivelul producției aces
tui an, irosirea timp de 1 mi
nut a energiei electrice, la 
scara întregii țări, înseamnă 
pierderea a peste 90 OOO 
kWh. Pentru producerea a-

că, prin tot ce face, prin modul In 
caro acționează, deputatul trebuie să 
cunoască, în toate împrejurările, ce
rințele și interesele cetățeanului. In
tr-o vreme,i spre exemplu, proble
mele ridicate de către cetățeni in 
scrisorile trimise comitetului exe
cutiv al consiliului popular erau 
cercetate numai de către salariații 
primăriei. Am introdus nu demult 
metoda ca sesizările cetățenilor să 
fie analizate, in toate cazurile posi
bile, cu participarea deputaților. A- 
ceastă măsură a determinat crește
rea competenței în rezolvarea, scri
sorilor, făcind totodată ca. treptat, 
cetățenii să se adreseze cu mai mul
tă încredere primăriei și direct de- 
putaților. Astăzi mulți deputați — ca 
Pompiliu Bulinaru, Mărgărit Ionescu, 
Dumitru Nuțu și alții — se ocupă cu 
multă competență și solicitudine de 
rezolvarea scrisorilor cetățenilor din 
circumscripțiile în care își desfășoa
ră activitatea.

Gradul de participare, eficiența ac
tivității deputatului sint direct pro
porționale cu temeinicia controlului 
exercitat de către alegători. In ca
drul dărilor de seamă, ce se țin de 
regulă ‘ trimestrial, deputății preziniă 
rapoarte asupra propriei activități, 
informează alegătorji asupra modu
lui cum au fost soluționate proble
mele ridicate în întilnirile obișnuite 
de lucru, iau cunoștință de observa-

40 de întreprinderi 
industriale din Prahova
PLOIEȘTI (Corespondentul 

..Scinteii". Constantin Căpra
rul. — întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia este cea de 
a 40-a unitate industrială din 
Prahova care ă raportat reali
zarea planului de producție pe 
primii trei ani ai actualului 
cincinal. Preocupați permanent 
de reducerea consumurilor spe
cifice de metal, muncitorii, in
ginerii, tehnicienii de la Sinaia 
au reușit ca la principalele ti
puri de pompe de injecție 
greutatea netă să scadă in me
die cu 50 la sută, concomitent 
cu creșterea performantelor 
tehnice. Numai prin gospodări
rea mai rațională a SDV-urilor. 
prin autoutilare s-au obținut 
pină acum economii de circa 5 
milioane si jumătate leL

10

Din 
nuntă 
triale,

unități din Județul 
Mehedinți

județul Mehedinți se a- 
că zece unități indus- 
între care șantierul naval 

Lampa de pe noptieră nif-țî 
mai face trebuință, dar... „crezi că 
un minut în plus sau în minus • 
mare lucru, cînd alții lasă mașinile 
să meargă în gol ore în șir ?" — 
îi răspunzi soției ușor intrigat că 
ți-a atras atenția.

Nu citești, nu desenezi, nu coși, 
dar camera • scăldată în lu
mină...

ceste/ cantități de energie e- 
lectrică, in termocentrale se 
consumă aproape 30 OOO kg 
de combustibil convențional 
(cărbune, păcură, motorină, 
gaz metan).

țiile pe care le au cetățenii în le
gătură cu activitatea lor și a con
siliului popular. Dările de seamă 
reprezintă cadrul democratic concret 

.in care se materializează controlul 
exercitat de cetățeni asupra activi
tății deputaților.

Dintre cei 143 de deputat! ai con
siliului popular municipal au pre
zentat dări de seamă, in primul se
mestru, 132. .După părerea ndastră, 
prezentarea cu regularitate a dărilor 
de seamă in fața alegătorilor a con
dus la ridicarea prestigiului și auto
rității deputaților în fața acelora 
care i-au ales și, paralel cu aceas
ta. la antrenarea cetățenilor în re
zolvarea problemelor care stau în 
fața consiliului popular. Spre exem
plu, in aceste întilniri. deputății noș
tri au trebuit să raporteze, pină la 
amănunt, asupra îndeplinirii sau ne- 
indepliniril celor aproape 1 000 de 
propuneri adresate de către cetățeni 
in ultimii ani consiliului popular. 
Angajarea unui dialog concret, 
responsabil, In legătură cu rezolvarea 
acestor propuneri a reprezentat, dacă 
vreți, o dare de seamă și o analiză 
a activității întregului consiliu popu-- 
lar in fața obștii orașului. E adevă
rat, marea majoritate a propuneri
lor făcute de cetățeni au fost rezol
vate. De exemplu, propunerile de va
lorificare a rezervelor locale prove
nite din deșeurile de la Combinatul 
petrochimic Borzești, de asimilare la 
fabrica de industrie locală „Per- 
chiu“ a noilor produse „Lavoterp'*  și 
„Dietilendiclor" (care Înlocuiește an- 
tigelul), înființarea unul atelier de 
optică și a unuia de reparat obiecte
(Continuare în pag. a V-a)

și întreprinderea de vagoane 
din Drobeta Tumu-Severin si 
tesătoria ..Cazanele" — Orșova, 
au realizat principalii indicatori 
ai planului pe primii trei ani ai 
cincinalului.* Avansul cistigat 
permite să se obțină în plus o 

, producție evaluată la peste
100 000 000 lei. Un succes deose
bit a înregistrat Șantierul navil 
Drobeta Tumu-Severin, care a 
reușit să atingă un nivel de 
producție egal cu cel stabilit 
pentru ultimul an al cincinalului.

Producții suplimentare 
în Județul Botoșani

BOTOȘANI (Corespondentul 
..Scînteîi". Manole Corcaci). — 
Industria ludețului Botoșani a 
îndeplinit planul producției glo
bale pe primii trei ani ai cin
cinalului încă de la 20 septem
brie a.c. Bilanțul celor 10 luni 
încheiate din acest an arată că 
au fost Îndeplinite și deDășite 
cu 5 milioane lei șl angaiamen- 
tele anuale luate de industria 
iudetului. Succesele obținute 
slnt urmarea mal bunel orga
nizări a producției ai a munciL
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Pentru
cinci vieți

— Aici, spitalul Schela — Tc- 
teormon. Trei pâdenfi — stefâ- 
nia Ionescu. Sanda Marinescu, 
ambele gravide. și Aurel Stan- 
ctu — t-ebuie să fie operați 
u-yent. Pentru salvarea lor 
avem nevoie de două flacoane 
de singe 01 pozitiv, două flacoa
ne A2 țf două flacoane B3.

Abia lăsat In furcă, telefonul 
Statici centrale Atiasnn suni 
iarăși insistent. Spitalul din Bo- 
lintin Deal solicită trei flacoane 
de singe 01 pozitiv pentru sal
varea bolnavului Constantin 
State, fn virstd de 59 de ani. 
Concomitent, spitalul din Zim
nicea anunță pe alt telefon efl 
viața pacientei Plena Cărămida
rii. in vîrsfă de 49 de ani, 
depinde de alte trei flacoane de 
singe. Intr-un sfert de oră — 
după cum ne relatează It. toi. 
Constantin Căpilnă — cele 13 
flacoane de sinoe se aflau la 
bordul avionului condus de pi
lotul Matachr Ruse, omul de 
care depindea acum salvarea 
celor cinci vieți. După aproape 
n oră de zbor, pilotul s-a intOrs 
la bază. In ciuda Condițiilor ăt- 
mnsforltc orele. ilngCle salva
tor fusese parașutat la timp.

De la gard, 
sub... gardă

Xicolae Dumitru, din satul 
Tinganu, yi Mircea Gheorghe, 
din comuna Cernita (Ilfov), du 
pornif nu demult tu o căruță 
spre plantația de piersici a fer
mei nr. 9 Pantelimon. O dată a- 
junși aici, au demontat Cu un 
patent (fără să fie văzuți de ni
meni ? gardul din plasă de 
sirmă al ptdnfofief. După care, 
tot neobservați. l-au transportat 
pină la N.D. acasă, vndc î-ali 
ascuns Intr-o groapă, urmind 
apoi să-l tindă. Dar clnd să în
caseze banii, au fost descoperit! 
de oraanele de miliție si cei doi 
au aiuns in fata instanței de ju
decată. Sentința ? Nicolae Du
mitru a fost condamnat la doi 
ani yi Jumătate închisoare. iar 
Mircea Gheorghe ia doi ani în
chisoare. Cum s-ar spune. de 
gard, au ajuns sub... gardă.

la

mai

Gestionar 
si bătăuș> »

Primind gestiunea celui
nou și mai modern supermaga- 
zin de tip „Big“ din Tlrgovișțe, 
Ion Tudose a socotit că a sosit 
prilejul să se remarce. Dar nU 
prin solicitudine fată de cum
părători. ci dimpotrivă. Acum 
citeva zile, văzind un copil de 
4 am care apăsa pe clapele unei 
case automate scoase din func
țiune, s-a hotărit să-i aplice 
imediat o corecție... mamei. 
Alexandrina Florea din micro- 
raionul 9, Tirgoviște. Și, sub 
privirile înmărmurite ale celor
lalți cumpărători, a tirit-o spre 
o magazie lăturalnică, -unde a 
bătut-o pină la leșin. Femeia a 
fost scoasă dirt miinlle bătău
șului, doar ca urmare a inter
venției citorVâ cetățeni. Credeți 
cumva că, in urma acestui act 
huliganic. I. T. și-a primit 
sancțiunea de rigoare ? Nicide
cum. El conduce, cu aceeași 
..energie*',  supermagazinul „Big". 
Să conchidem cumva că supe
riorii săi nu pun „preț" pe ast
fel de fapte. care contravin 
flagrant eticii lucrătorilor din 
comerț ?

I

„Procurorul44 
inculpat

Vasile Zalchlu, din Brăila 
(strada Frumoasei nr. 34), ținea 
neapărat să aibă de-a face cu 
legea. Mai ales de clnd „desco
perise" că cel mai bine i-ar sta 
in haine de... procuror. Zis șl 
făcut. Atrlbuindu-și un titlu la 
care nu avea nici o cădere, a 
lntilnlt-o pe sălile tribunalului 
pe Ana Razniciuc. Șl, pe 10c, 
s-a oferit să-i anuleze o amen
dă de 1 000 lei. Bineînțeles, nu 
pe gratis, Ci contra unei „aten
ții" de 300 lei. A.R. i-a dat ba
nii și a început să aștepte. După 
citeva ziie insă, văîind că a- 
menda nu 1 s-a anulat, s-a a- 
dresat... procuraturii. Epilogul 
nu e greu de bănuit. Acum, 
V.Z. are de-a face cu legea și 
stă față In față cu un procuror. 
De astă dată insă, autentic.

a.c.,
nr.

Claie peste 
grămadă
In ziua de 22 octombrie 

pe platforma vagonului
315 369 69G 174. sosit cu un trans
port de cocs la Combinatul si
derurgic Hunedoara, au fost 
descoperite două lăzi conținind 
aproape 1 200 kg țevi si bare 
de cupru. Cum apăruseră aco
lo ? fn urma cercetărilor între
prinse de organele de miliție, 
s-a constatat ca ambele colete 
fuseseră expediate de către 
Baza de aprovizionare si desfa
cere nr. 1 București la 24 sep
tembrie a.c. și că. de fapt, so
siseră la timp in stația Satu- 
Mare. Dar cum nici cei ce
veau sub ochi actele de însoți
re a mărfurilor, nici cei ce tre
buiau să le descarce nu le ob
servaseră. vagonul cu pricina a 
fost dirijat spre stația Halmeu, 
unde s-a încărcat, peste ele. 
cocs pentru combinatul hune- 
dorean. Că ambele colete nu 
erau invizibile nu mai încape 
vorbă. De aceea, rămlne să ve
dem acum cine suportă paguba 
produsă.

Rubricâ redactată de 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții „Scînleii4*

a-

Prin combativitate partinică
se întărește disciplina 
socialistă a muncii

„Disciplina In producție — spun 
Comuniștii de la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului din Drobeta 
Turnu-Severin — constituie o pro
blemă de deosebită actualitate pen
tru întregul nostru colectiv". Tocmai 
despre disciplină s-a discutat, dar la 
modul cel mai... general — am putea 
adăuga noi, după ce am participat 
la adunarea generală de dare dd 
teamă a organizației de bază nr. 10.

. ...La comitetul de partid din com
binat ni .s-a vorbit, la început, des
pre situația îngrijorătoare ce s-ă 
creat că Urmare a neresncctftrii dis
ciplinei In producție. Ne-au fost 
oferite, spre exemplificare, cîtevâ 
date. în numai 9 luni, In secțiile de 
producție din cadrul Combinatului 
peniru prelucrarea lemnului din 
Drobeta Turnu-Severin, s-au înre
gistrat aproape 17 000 ore-om absen
țe nemotivate. 
Așa cum rezultă, 
de fapt, din ci
frele cnn'trallza’e, 
absentele nemotl- 
vate din produc
ție au crescut de 
la o lună la alta, 
fiind, față de a- 
ceenși perioada a 
anului trecut, cu 
200 de zlle-om 
mai multe. „Dis
ciplină in pro
ducție — spun 
comuniștii de aici 
— constituie pro
blema numărul 1 
pentru întregul nostru 
afirmație pe deplin 
după unele calcule, in 
dut din cauza acestor _____  .
fi putut realiza Peste 90 de garnituri 
de mobilă tip 818. Prin urmare, o 
principală concluzie : dacă toate a- 
ceste absente ar fi fost evitate, iar 
miile de ore irosite s-ar fi concre
tizat in valori, la realizările de pină 
acum s-ar fi adăugat, fără îndoială, 
un considerabil spor de producție.

Așa stind lucrurile, ar fi fost dă 
așteptat ca acum, in cadrul adună
rilor de dări de seamă din organiza
țiile de partid, disciplina la locul dâ 
muncă Să Constituie una dintre prin
cipalele probleme câre să -facă obiec
tul unei analize temeinice, al unor 
largi și exigente dezbateri, in care 
să se afirme tot mâi puternic inaltâ 
resoonsabilitate comunistă, spiritul 
critic și autocritic ale comuniștilor 
față de situația creată. Acest lucru 
se aștepta, in primul rind, de la 
comuniștii din organizația nf. 10 din 
cadrul fabricii de furnire estetice. 
Darea de seamă prezentată de Ion 
Cioabă, 
Conturat, 
ddbindite ... r---------- -----------
colectivul fabricii, faptul că princi
palii indicatori de plan au fost reali
zați șl o parte- chiar depășiți. S-au 
scos la iveală, totodată, și unele ne
ajunsuri care, dacă ar fi fost Înlă
turate la timp, ar fi permis obți-

nerea unor realizări și mai bune 
Frecvent la unele mașini și utilaje 
de Înaltă productivitate se înregis
trează stagnări. Două sini cauzele : 
prima — reviziile nu se fac la timp 
șl de calitate : a doua — unii con
ducători de utilaje nu-și îndeplinesc 
in tot timpul cu răsoundere datoria, 
iar o parte dintre 01 nu au Încă o 
pregătire profesională Corespunză
toare.

Cine sint aceștia ? Cum pot fl 
el identificați ? Răspunsul este sim
plu. Alături de el muncesc dear 
alți colegi, multi comuniști cu Înde
lungată experiență. Ce atitudine se 
adoptă, care este reacția lor Împo
triva unor astfel de manifestări pă
gubitoare pentru întregul colectiv ? 
Așa cum bine se știe, aceste neajun
suri nu au apărut peste noapte, ele 
Se manifestă de mal multă vreme și

Pe marginea unor adunări de dări de seamă

din organizațiile de partid de la Combinatul

pentru prelucrarea lemnului

din Drobeta Turnu-Severin

colectiv". O 
-Întemeiată : 

timpul pier- 
absente s-af

secretarul organizației, a 
în ansarhblu, realizările 
in' perioada analizată de

totuși, • In mod parâdoxal pentru 
unii, ele rămin încă neobservate. 
Despre toate aceste aspecte, in da
rea de seamă nu s-a spus nici mă
car un cuvint. S-a subliniat doar in 
treacăt că absențele nemotivate slht 
in continuă creștere, în loc ca, dim
potrivă, ele să scadă. Darea de 
seamă ar fi trebuit — cum au ară
tat comuniștii care au luat parte la 
dezbateri — săele spună pe nume 
celor Certați cuv disciplina. să-l pună 
în situația de a da Socoteală pentru 
abaterile lor. Dar nu s-a făcut acest 
lucru. Au fost criticați tocmai cei 
care, de fapt, nU participau la adu
nare. respectiv cițiva nemembri de 
partid care, chipurile, s-ar -face Vi- 
novați pentru toate manifestările de 
indisciplină.

Unii dintre cel care âu luat cuvin- 
tul — maistrul Vasile Popescu. Cos- 
tea Janeta, din cadrul serviciului 
Q.T.C., și Gheorghe Pâicu, muncitor 
— au amintit, pe bună dreptate, că 
mai sint, din păcate, și o serie 
de comuniști care nu respectă dis*  
ciolina de producție, care absentea
ză nemotivat de la lucru. Dar, pro
babil, din „grija" ca nimeni să nu 
se subere, adești membri de partid 
au fost menajați, fără să li se spu
nă deSehis ntitnele, faptele. De ce 
oa'-e ? Cum se explică o astfel de 
reținere ? Dacă absențele nemotiva
te ar fi fost diminuate in perioada 
analizată cu nuihai 15—20 la sută,

(Urmare din pag. I)

mioane... La I.A.S. 
„Horticola", ing. Gri- 
gore Tăchescu. direc
torul, nemulțumit. La 
strugurii de n'as t, u- 
nitatea și-a depășit 
planul de 5 180 t. La 
ardei gras s-au reali
zat două planuri. Și 
totuși s-ar putea re
colta ardei gras, dar 
nu se caută. Depășire 
și la planul de tomate. 
„Ce facem cu 1 000 de 
tone de varză ?. se În
treabă și ne întreabă. 
Pină acum n-am găsit 
un beneficiar !"... Pe 
malul Dunăricii — 10 
vile cu nume de flori, 
flecare cu cite trei ca
mere. Locuri pentru 
corturi. Tabără pentru 
1 200 de pionieri și 
școlari. Terenuri de 
sport, debarcader, pla
jă. Totul construit și- 
amenajat prin muncă 
patriotică. Valoarea 
lucrărilor de Înfrumu
sețare pe oraș — 15 
milioane... A început 
popularea complexului 
porcin, cu o capacitate 
anuală de 60 000 ca
pete... Centrul I.L.F. 
construiește două hec
tare de sere și 7 hec
tare de solarii. Se a- 
coperă cu sticlă cel 
de-al doilea hectar... 
La fabrica de pasman
terie se fac finisări la 
exterioare. Paralel se 
montează peste o sută 
de războaie, care vor 
dubla capacitatea de 
producție... In centrul 
orașului a Început con
strucția unul mare 
complex comercial, in 
valoare de 7 milioane... 
In cele trei cooperative 
agricole, decorate cu 
Ordinul Muncii cl. 1 
pentru producția de 
porumb, se recoltează 
din plin, cu toate for
țele. Recolta la aceeași 
cultură pare să treacă 
și In acest an peste

6 000 kg boabe la hec
tar. in terenuri neiri
gate... La policlinică 
se fac extinderi... Se 
pregătește intrarea in 
funcțiune a primei 
centrale termice a o- 
rașului, pentru 150 de 
apartamente și pentru 
altele ce se vor mâl 
construi... Cooperația 
meșteșugărească, lingă 
atelierele unde se fa
brică cahle de teracotă, 
amenajează și ea. in
tr-o clădire mai veche, 
un atelier de țesut co
voare...

Ați auzit de covoare
le de Zimnicea ? In 
mod sigur, rtu I Pină 
In 1960, 36 de țesătoare 
iși etalau pe gherghe- 
îe indeminarea și sim
țul artistic in ateliere
le amenajate intr-o 
fostă prăvălie. Cit $1 
cum să fi muncit ele 
dacă acum slnt 400 și 
tot nu se știe de co
voarele de Zimnicea ? 
E un fel de a spune, că 
nu știm noi, dar de 
știut se știe. în Repu
blica Federală Germa
nia și Elveția, în Dane
marca și Franța, in 
Belgia, Austria și An
glia. Poate că cel care 
trimit de departe feli
citări acestor miini 
harnice iși închipuie 
că aici, la Zimnicea, 
trebuie să fie o mare 
țesătorie de covoare. E 
doar un atelier al in
dustriei locale, ce-i 
drept, modern și mare, 
cu lumină odihnitoare 
și cu 400 de femei ale 
căror miini adună In
tre urzeală și beteală 
cintece șl păsări măies
tre, lanuri si codri, și 
dor. și pridvoare, și 
porti. și lumină, șl ape. 
Si marea lor dragoste 
și pasiune pentru a- 
ceastă muncă. Fie că 
s£ numesc" Florica Ra
du (maistru principal, 
de al cărei nume se

leagă Cultivarea
tului pentru frumos 
la marea majoritate a 
lucrătoarelor de azi, 
femeie în prag de 
pensionare, țesătoare 
de covoare, ani la 
rind, in casele unor 

' avuți din partea locu- 
■ lui), Anghel Viță (teh

nician, care conduce 
de mulți ani această 
activitate), Petra Po
pescu sau Marla Luță 
(brigadiere promovate 
din rindul destoinice
lor țesătoare), Emilia 
Bănuți. Teodora Uru- 
cu, Nlculina Tone, 
Domnlca Stircu, Lidia 
Caravețeanu, Tudorița 
Prună, Elena Doe sau 
altfel, toate știu că 
zămislirea covoarelur 
înseamnă, deopotrivă, 
sudoare șt gust artis
tic. în ce ne privește, 
credem Că numai oa
menii cu o. structură 
sufletească aparte pot 
Isca, din Îmbinarea 
culorilor, artă. Pentru 
că ceea ce fac aceste 
femei la Zimnicea e 
mult mai presus decit 
foarte multe alte așa- 
zise creații artistice. 
7 000 de metri pătrați 
pe an șl după 9 luni 
o depășire de 47 m. 
Cum Întreaga produc
ție la drumul străină
tății și cum fiecare 
metru pătrat aduce ță
rii 200 de lei valută, 
iată că reporterului ii 
surlde să acopere 
munca acestor miini a- 
nonime in aur greu.

...Și rindurlle aces
tea n-au fost scrise 
pentru a-i alunga pri
marului Nicolae Rovl- 
naru orice Îndoială 
despre interesul nos
tru pentru ceea ce a- 
flasem și văzusem în- 
tr-o zi la Zimnicea. 
Ci pentru că din ase
menea date și fapte 
se constituie prezentul 
și viitorul, istoria ță
rii.

dupA cum arăta Ing. Nicolae Cauc, 
șeful secției — s-ar fl obținut un 
spor producții de peste 60 000 ds 
lei. E puțin ? E mult ? E mult, fttlta 
timp cit in ampla acțiune de creș
tere continuă a eficienței economice, 
obiectiv esențial al întregii Activități 
productive, fiecare leu contează.

— Ridicarea continuă a gradului de 
calificare, reîmprospătarea perma
nentă a cunoștințelor profesionAle — 
arătâ In adunare comunistul Ion 
Glura — trebuie să devină o preocu
pare de zi cu zi a organizației de 
partid, a noastră, a comuniștilor, 
a întregului colectiv. Atit timp cit 
ne mulțumim' cu ceea ce am învățat 
cîndvn, fără a fi receptivi lâ tot ce 
apare nou tn domeniul nostru de 
activitate, nu vom obține progresele 
scontate pentru continua îmbunătăți
re a calității, nu vom reuși să ex

ploatăm nșa cum 
trebuie mașinile 

'și utllatele de 
Înaltă tehnicitate 
cu care sintem 
dotați. Tn darea 
de seamă S-a sub
liniat faptul că 
mai avem munci
tori cu 0 califica
re încă necores- 
puHzătoare. Dar 
este de aiuns oare 
o asemenea con
statare ? DaCă in 
anul trecut a fost 
organizat un curs, 
in acest an nu 

s-a Întreprins nimic in acest dome
niu. Comuniștii, organizația n-ar tre
bui să privească cu brațele Încruci
șate o asemenea stare de lucruri !

La locurile de muncă, comuniștii 
dlșcută frecvent despre probleme de 
producție, se consultă, chibzuiesc 
cum anume să acționeze mai bine, 
mai eficient, iau atitudine critică îm
potriva celor care nu se Integrează 
pe deplin In efortul colectiv. De ase
menea, despre disciplina la loctil de 
muncă se discută cu toate prileju
rile, dar concret, practic — cum s-a 
reievat in cadrul dezbaterilor — nici 
organizația de partid, nici comuniș
tii din secția amintită nu s-au decis 
incă să Întreprindă in această direc
ție acțiuni eficiente care să determi
ne crearea unei opinii colective in
transigente față de ' 
indisciplină.

Darea de seamă, 
bit despre toate 
fără ca măcar una ____ .
temeinic aprofundată, a dat, de fapt, 
și „tonul" dezbaterilor. Așa se și 
explică faptul că dintre cei peste 
60 de comuniști — confruntați cu 
atitea probleme ce-și așteaptă o 
grabnică soluționate — âu luat cu- 
vintul numai 6. Fără nici'un temei, 
pină și aceștia s-au reținut să spu
nă lucrurilor pe nume, Să critice cu 
curaj pe cei care se fac vinovați, 
Intr-un fel sau altul, de neajunsurile 
manifestate. Așâ se explică, de, alt
fel, de ce in adunare mi s-a contd- 
ral nici b inițiativă, n-â fost for
mulată nici o propunere me’hită să 
determine întărirea disciplinei în 
muncă.

Firește, 0 asemenea problemă deo
sebit" de importantă se impunea să 
fie dezbătută și analizată temeinic, 
cu răspundere, in cadrlil larg și de
mocratic al aduhăriL de partid, ca
drul cel mai propice al afirmării 
responsabilității comuniste. în cazul 
de față, discuțiile au plutit în gene
ralități, au fost parcă o continuare a 
altor discuții sterile, c^e nu au da
rul să determine revirimentul mult 
așteptat. Iată de ce am putea apre
cia că adunarea generală la care ne 
referim nu s-a încheiat. Comdniștii 
de aici au datoria să treacă de la 
discuții de dragul discuțiilor la mă
suri și acțiuni efective, concrete, 
susținute printr-o intensă muncă po- 
litico-ideologlcâ. de ridicare a con
științei $1 răspunderii Întregului co
lectiv și, In primul rind. a fiecărui 
membru de partid.

în magazinul universal din comuna Giulejțti, județul Mafamurej

fO
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Recent s-âu Încheiat operațiunile de contractare 
a mărfurilor metalo-chimice destinate aprovizio
nării populației in 1974. Discuția noastră cAj tova
rășul A. TACORIAN, director adjunct în direc
ția de profil a Ministerului Comerțului Interior, 
a debutat cu următoarea întrebare :

manifestările de
In care e-â Vor- 
problemele, dar 

dintre ele să fie

— Adeseori se în- 
tlmplă ca nu tot ce 
contractează reprezen
tanții comerțului să 
corespundă cerințelor 
populației. Ce măsuri 
au fost luate de a- 
ceastă dată Pentru că 
mărfurile comandate 
in Contul lui ’74 să 
satisfacă mai bine so
licitările cumpărăto
rilor ?

— înainte de contractă
rile centralizate au avut 
loc, in fiecare județ, con
tractări locale — cu expo
ziții pentru public — la 
care com^rcianțil și produ
cătorii locali (industria lo
cală, cooperația meșteșugă
rească, cooperația de con
sum șl cooperația agricolă) 
aU hotărit — pe baza op
țiunilor Exprimate de pu
blic ce anume să con
tracteze : pentru . “magazine. 
In plus, Irt âceăf an s-au 
organizat pentru prima 
dată acțiuni precontrac- 
tualo (in principalele loca
lități ale țării) cu partici
parea nu numai a producă
torilor locali, ci și .â Celor
lalte Întreprinderi din pro
filul metalo-chimic din 
țară. Tot ca o noutate, la 
contractările din acest an 
au fost folosite — pentru 
prima dată — rezultatele 
studiilor întreprinse dc 
institutul nostru de spe
cialitate pe un eșantion de 
circa 200 de magazine din 
toate județele țării. Iată 
de ce pot aprecia că, de 
această dată — bazîndu-ne 
pe mult mai numeroase 
informații privind cererea 
populațieL — vom reuși să 
satisfacem mai bine cerin
țele cumpărătorilor.

Șl în continuare aflăm 
că volumul mărfurilor ce 
vor ti livrate magazinelor 
va fi superior aproape la 
toate sortimentele, crește
rile cele mâl substanțiale, 
față de prezentul an, fiind

prevăzute pentru : mobilă 
— un plus valoric de 250 
milioane lei. mașini de gă
tit cu combustibil lichid — 
300 la sută, articole de me
naj din mase plastice — 
un plus valoric de 27 mili
oane lei. articole din cris
tal șlefuit — 212 la sută 
etc.

In ld74 vor apărea pen
tru prima dată in magazi
ne încălzitoarele de apă 
pentru bucătărie (la pute- 
lie de aragaz), robinetele 
din material plastic, cup
toarele și grătarele de ara
gaz pentru montat pe con
sole, plitele de aragaz cu 4 
ochiuri pentru montat in 
masă mobilă, măștile pen
tru chiuvetă, dispozitivele 
de ascuțit cuțite, ștergătoa- 
rele electronice de parbriz, 
balizele electronice pentru 
autoturisme, încărcătoarele 
de acumulator auto pentru 

1 domiciliu, noile tipuri de 
‘ televizor „Olimp HS și TS", 

„Modern HS și TS", „Ve
nus HS și TS", care vor 
avea selectoarele de cana
le tranzistorizate. De ase
menea, în 1974 cumpărăto
rii vor găsi in magazine 
primul tip de radioreceptor 
portativ cu 4 lungimi de 
undă — „Superconcord" și 
tădioreceo torul stereofonic 
„Eurocord". Numeroase 
sortimente noi vor apărea 
și in sectorul articolelor din 
sticlă, porțelan și faianță 
(peste 200), al articolelor 
mărunte, de uz casnic și 
gospodăresc etc. Mențlo- 
nind predeuoatea genera
lă a producătorilor peniru 
diversificarea gamei sorti
mentale. trebuie totuși sub
liniat in mod aparte efor
tul deosebit depus In a- 
ceastă privință de Unități
le UCECOM și ale Minis
terului Industriei Chimice,

— Din păcate, nu. U- 
’nele Întreprinderi, preciirn 
„Emailul roșu"-Mediaș, 
„Vlitorur'-Orâdea, alte în
treprinderi ale Ministerului 
Industriei Ușoare ș.a., deși 
s-au angajat că vor realiza 
pentru 1974 unele produse 
noi — mult așteptate de 
cumpărători — nu s-âu ți
nut de cUvint. De aseme
nea, rămine in atenția noas
tră — și va trebui să fim 
sprijiniți mai mult de pro
ducători in acest sens —r să 
acoperim in totalitate ce
rerile populației la anu
mite categorii de produse. 
Cantitățile oferite pentru 
1974 de anumite între
prinderi, mai ales in sec
torul pieselor de schimb, 
auto, detergenți, reșouri și 
mașini de aragaz, articole 
de porțelan și faianță etc., 
sint insuficiente. De ase
menea, menționez că nu 
A fost satisfăcător efor-

tul întreprinderilor Minis
terului Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii pentru asi
milarea produselor și us
tensilelor necesare ușurării 
muncii femeilor in gospo
dărie. Am așteptat o se
rie de produse solicitate 
de mai mult timp ca : ma
șina de spălat vase, irtași- 
na de spălat rufe cu tam
bur orizontal, fiarele de 
călcat cu umidiflcâtor ț.a., 
care, din păcate, nU ne-ati 
fost oferite spre contracta
re nici în atest an. în pre
zent analizăm cu fiecare 
minister in parte toate a- 
ceste probleme rămase 
incă nerezolvate, avind 
speranța că prima zi â 
anului viitor ne va găsi cU 
magazinele mai bine apro
vizionate, in concordanță 
cu cerințele populației.

I. M1HA1

Noi spații comerciale
in județul Alba

Rețeaua unităților comerciale din județul Alba 
s-a dezvoltat in acest an prin construirea și darea 
în folosință a unor noi unități și complexe co
merciale. situate îndeosebi în noile cartiere de 
blocuri. Pină la sfirșitul anului urmează să se dea 
în folosință alte unități moderne, cu o suprafață 
totală de 2 000 metri pătrați. Dintre acestea, in 
municipiul Alba Iulia, în cartierul de blocuri din 
Cetate, se vor da in folosință spații comerciale 
du o suprafață de 980 metri pătrați, fri orașul Blaj 
— 730 metri pătrați. iar in Cugir — 350 metri pă- 
trați. Valoarea acestor' investiții se ridică lâ 10 
milioane lei. ESte de remarcat preocuparea direc
ției comerciale județene pentru ca in aceste uni
tăți să se desfășoare o activitate comercială mo
dernă. bazată pe principiile autoservirii și expu
nerii libere a mărfurilor. Un alt mijloc de di
versificare șl extindere a rețelei comerciale îl con
stituie revitalizarea unor vechi vaduri comerciale. 
Pe această bază se vor amenaja noi unități cu o 
suprafață de 1 000 metri pătrați. In municfplul Alba 
Iulia se află în cură de amenajare un restaurant 
cu autoservire șl un cafe-bâr.

Mobila de lași — frumoasă și durabilă
IAȘI (Corespondentul „Scin- 

teli". Manole Corcaci). 
structorii de mobilă ------
și-au Îndeplinit planul de pro
ducție pe primii trei ani al ac
tualului cincinal cu aproape 90 
de zile Înainte de termen. In a- 
cest fel. la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din lași 
se va obține o producție supli
mentară In valoare de 
lioane lei.

Mobila de Uși este 
cumpărătorilor interni

Con- 
ieseni

45 mi-

livrată 
șl ex-

terni intr-o gamă largă de sor
timente. Nu de mult a Intrat 
in producția de serie modelul 
517, compus dintr-un dulap cu 
3 uși, trei vitrine, o canapea șl 
un fotoliu, un pat cu noptiere, 
o masă de sufragerie cu 6 
scaune, un birou și scaun a- 
decvat. Această garnitură sa
tisface pe deplin cerințele de 
funcționalitate, este frumoasă 
și durabilă, prevăzută cu fini
saje din furnire exotice, lăcuite 
mat

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteli'

— Se poate aprecia 
că bilanțul Contrac
tărilor a fost ne de
plin satisfăcător ?

7

Iubitorii naturii

4

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Sclnfeii1

„Ca vechi tunst — ne 
scrie Paul Prager din 
București, str. Apolbdor nr. 
6 — felicit ziarul „Scln- 
teia" pentru că se ocupă 
de păstrarea frumuseților 
naturii cu care țara noas
tră este ipzestrată din bel
șug.

In revista „România pi
torească" s-au publicat mai 
multe intîmpin&ri (și ale 
subsemnatului) privind dis
trugerea unuia din cele 
mai frumoase monumente 
ale naturii : lacul Sfinla 
Ana din apropierea stațiu
nii balneare Tușnad. In 
urma acestor intervenții au 
fost interzise accesul lingă 
lac al autoturismelor, ame
najarea campingurilor și, 
astfel, s-a pus capăt poluă
rii și murdăririi lacului".

în continuare autorul își • 
arată regretul că in jude
țul Har^nlta, in special in 
preajma stațiunii Băile- 
Tușnad, continuă Bă se ma
nifeste — fără ca protecția 
legii să-și facă simțită pre
zența — fenomene de de
gradare a naturii. Despre 
ștrandul natural dc la lacul 
Ciucaș astăzi aproape că 
nu se mai vorbește. Ba nu, 
ca să respectăm adevărul, 
se vorbește in felul urmă
tor : „Scăldatul interzis,
apa fiind poluată". Autorul 
scrisorii precizează care 
este și sur6â poluării; 
„murdăria acumulată in 
canalul de aducțlune a apei 
din Olt, care n-a mal fost 
curățat și adincit44.

In Încheiere, corespon
dentul nostru — „in nu
mele a numeroși iubitori ai 
naturii" — ne roagă să 
continuăm prin toate for
mele publicistice campania 
pentru protecția mediului 
Înconjurător.

Ca unul dintre ee| mai

pătimași îndrăgostiți al na
turii, al florei și faunei, 
„mă simt cu multă satis
facție Îndemnat — ne scrie 
și Isak Holdengrăber din 
Cimpulung Moldovenesc, 
custode al Comisiei monu
mentele naturii — a vă de
clara că articolul apărut in 
ziarul dumneavoastră din 
22 octombrie a.c., intitulat

Cu regret trebuie să arăt 
că așa ceva se intimplă și 
In alte părți. Aici, la Cim
pulung Moldovenesc, spre 
exemplu. pe a?a-numitul 
„Plrlul Mesteacăn", drumul 
care duce spre muntele Ra- 
rău, de sute de ani s-a lo
calizat in masă, in apropie
rea unei stlnci mari, feriga 
„Limba cerbului" (Scolo-

recoltează pentru „scopuri 
medicinale". Nu merită 
pare un atare om să flo 
sancționat pentru asemenea 
procedeu ? “

Corespondentul ne vor
bește apoi, pe alte pagini, 
despre ce se intimplă pe 
muntele „Tomnatec" (1110 
m). în pădurea de fagi, în
vecinată cu acest munte, se

BB

au din nou cuvîntul
„Spectacole degradante In 
munții Rodnei", mi-a pro
dus o mare bdcurle. Cfa pa
sionat, priCten al naturii și 
in calitate de custode ono
rific mă asociez din luată 
Inima propunerilor din sus- 
amintitul articol.

Munții Rodnei, și In spe
cial „Pietrosul Mare" din 
Borșa, reprezintă de mulțl 
ani încoace cel mai Îndrăgit 
loc de excursie al meu. Pie
trosul Mare l-am urcat, in 
Ultimii ani, de cel puțin 50 
de ori și, adeseori, mi s-a 
lntimplat să văd cum așa- 
numiții turiști, pe care l-am 
întilnit in ascensiunile mele, 
săvirșesc pe ăceste încântă
toare înălțimi mari pertur
bări, prin zgomote șl țipete, 
șl contribuie la distrugerea 
nemiloasă a faunei alpine.

pendrium vulgare). Deși 
Oste o plantă nu prea rară, 
neîncadrată in acelea afla
te sub regim special de 
protecție, ea se numără 
lirintre cele mai încinlă- 
toare plante. Obișnuiam a- 
deseorl să fac excursie în 
acea parte pentru a admira 
această plantă, dar, de vreo 
doi-trei ani, constat că 
planta a dispărut complet 
din acel loc. Din cercetă
rile făcute am aflat de1 la 
pădurarul in supravegherea 
căruia se află acest parchet 
că intr-o zi l-a surprins 
chiar pe un om al ordinii 
din comuna apropiată, Fun
dul Moldovei, clnd tocmai 
iși Umpluse sacul cu aceste 
plante împreună cu rădăci
nile lor, pretextlnd că le

află, de sute de ani, In 
cantități masive, frumoasa 
plantă denumită „ghiocel" 
(galanthus nivalis), care, 
din păcate, nu este, pusă, 
sub protecție. Dacă primă
vara. în timpul Înfloririi, 
treci pe aici, n-ai să poți 
găsi un petic de pămint li
ber, căci întreaga suprafațfi 
este acoperită cu florile 
rupte de turiști. Cui folo
sește munca pe care o de
punem voluntar noi, custo- 
zli naturii, dacă o bună par
te din tinerii care vin aici 
distrug fără milă frumuse
țile naturii ?

...Pe marginea aceluiași 
articol — „Spectacole de
gradante In munții Rodnei44 
— am primit o scrisoare și 
din partea tovarășului

Alexandru Vasillu
Lenin nr. 25 din Brașov. 
„Vă aducem la cunoștință 
că și noi, in calitate de tu
riști, am observat acțiunea 
de degradare a naturii în 
acest masiv. în plus, mai 
relevăm faptul că masivul 
Rodnei mai posedă încă 
floarea de colț in zona 
virfurilor Corongiș, Cor- 
maia și Tarnița Negoescu- 
lui Mare. Smulgerea aces
tei plante de către cei igno
ranți sau răufăcători se 
practică pe o scară atit de 
mare, Incit cu siguranță se 
va ajunge — dacă nu se 
iau măsuri — la dispari
ția ei".

Autorul își exprimă ne
dumerirea pentru faptul că 
o serie de propuneri tăcute 
de el tuturor organelor in 
drept, incă din 1907, pentru. 
protecția florii de colț, 
n-au fost nici pină astăzi 
luate in considerație. In a- 
cest sens ne roagă să le a- 
ducem la cunoștință, incă o 
dată, pe cale publică. Pe 
scurta ele ar fi următoare
le: ,,a) reafișarea recoman
dărilor pentru protecția 
„florii de colț". In stațiile 
de cale ferată, autogârj și 
cabane, precum și Ia intra
rea in masivele și zonele cu 
această floare ; b) inspec
ții periodice în teren din 
parteh organelor cu com
petență în ocrotirea natu
rii ; c) campanii în presă și 
In emisiunile de radio-tele- 
vlzlune in lunile iunie—oc
tombrie, pentru a se men
ține o vie atenție In Jurul 
ocrotirii naturii ; d) publi
carea in presă a sancțiuni
lor ce s-au aplicat celor 
care comit faptele aflat® 
«ub Incidența legii".

Conatantln PRIESCU
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întrebați-vă zilnic 
și faceți totul 
pentru a da 
răspuns pozitiv 

acestor întrebări:

AZI
Am economisit 
sau 
am risipit 
electricitate? 
Am ecooomisit 
sau 
am risipit 
combustibil?

Acțiuni pentru economisirea 
pe toate căile, pretutindeni, 

a energiei electrice
. Convorbire cu ing. Gheorghe STOICA, . .

adjunct al ministrului energiei electrice

Anul acesta producem zeci de miliarde kWh de energie electrică. Oricit de mare ar 
fi producția, totuși nu putem să ne permitem irosirea nici măcar a unui kilowat-oră 
de energic electrică. în ce rezultate s-au concretizat, pină acum, eforturile pentru gos
podărirea judicioasă a energiei electrice ?

— Rezultatele măsurilor stabilite de con
ducerea partidului și statului nostru, 
personal de secretarul general al partidu
lui, sint bune pină acum și pot fi expri
mate lapidar prin următoarele cifre : pină 
în prezent, marii consumatori au obținut 
economii de 700 milioane kWh energie 
electrică, iar in domeniul iluminatului pu
blic, general și comercial, economiile de 
energie electrică însumează peste 200 mili
oane kWh. Dar aceste realizări nu reflectă 
nici pe departe marile rezerve de utilizare 
rațională a energiei electrice.

— Tocmai asupra acestor posibilități 
v-om rupă să insistați.

— In primul rind, este nevoie ca, în 
funcție de specificul ramurii, să fie reana- 
lizate normele de consum de energie elec
trică pe unitățile de produse și aduse la 
un nivel care să le apropie cit mal mult 
de cele utilizate in alte țări. Practic, toate 
ministerele au datoria să raționalizeze con
sumurile in acesț domeniu. Totodată, acolo 
unde este cazul, se va trece la restructu
rarea procesului de producție, in funcție de 
criteriul energetic. O altă categorie de pro
bleme este legată de modernizarea tehno
logiilor de fabricație, în special în ramu
rile mari consumatoare de energie electrică 
(aluminiu, îngrășăminte chimice, ciment 
8. a.). în acest domeniu se vorbește mult 
și se face puțin pentru utilizarea rațională 
a energiei electrice. Trebuie să ajungem la 
un asemenea grad de gospodărire a ener
giei electrice Incit, cu puterea existentă 
în centrale, să putem asigura acoperirea 
cit mai completă a necesităților beneficia
rilor, chiar și in orele de consum maxim.

— Ce acțiuni sint prevăzute pentru 
lunile următoare, in scopul utilizării 
cit mai judicioase a energiei electrice 7

— Au fost analizate și, deci, se concre
tizează în acțiuni practice măsurile de re
ducere a iluminatului public și comercial 
cu 20 la sută și, respectiv, cu 10 la sută, a 
temperaturii pentru încălzirea serelor cu 
citeva grade, întreruperea furnizării apei 
calde menajere in timpul nopții între orele 
24 și 4 dimineața. La nivelul a două tri
mestre, prin asemenea acțiuni se vor eco
nomisi aproape 100 000 tone combustibil 
convențional. Zeci de mji de tone de corn- 
bustibil convențional și mari cantități de 
energie electrică se vor economisi prin 
măsurile ce se vor aplica in numeroase în
treprinderi sati în diferite sectoare ale vie
ții economice și sociale. Este vorba de ex
tinderea iluminatului fluorescent, mult mal 
economicos decît cel clasic, de contorizarca 
tuturor locurilor de consum al energiei 
electrice, de generalizarea centralizării 
aprinderii iluminatului public (prin auto
matizarea acestor operațiuni pe baza unui 
program orar dinainte stabilit sau, in 
funcție de luminozitatea natprală existentă, 
pe bază de comandă dată de o celulă foto- 
eleotrică). Totodată, In orele de virf de 
sarcină a sistemului energetic se vor folosi 
numai acele receptoare strict necesare. 
Măsurile sint mult mai complexe. In aces
te zile, energcticienii — Împreună cu spe
cialiștii din diferite sectoare ale economiei, 
din ministere și alte organe eoonomlce 
centrale și locale — depistează noi posibi
lități de utilizare rațională a energiei elec
trice. Cu ajutorul factorilor amintiți, prin 
aportul unităților Industriale consumatoare, 
al cetățenilor, al edililor, vom putea face ca 
energia electrică să fie cit mai bine gospo
dărită, în interesul economiei naționale, al 
nostru, al tuturor.

Cine sînt risipitorii de energie electrică ? O spun, după cum se vede, propriile lor firme. Și, printre ele, „strălucește' de departe chiar 
și cea a... întreprinderii de distribuire a energiei electrice !
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Măsuri pentru stăvilirea 
consumurilor exagerate 

de benzină și alți carburanți
Convorbire cu ing. Victor NICA, 

director general al Centralei pentru desfa- MM
"“"""""*  cerea produselor petroliere „PECO“ din 

București

— Ce cauze generează risipirea ben
zinei, a altor combustibili ?

— In cazul BENZINEI, mai întii este 
vorba de utilizarea parcului auto din do
tare in condiții nejudicîoase la distante de 
peste 100 de km, in loc să se folosească 
mijloacele feroviare sau ale I.R.T.A. care 
efectuează transporturi „plin-plin". Apoi, 
avem in vedere neajunsurile existente la 
beneficiari in depozitarea și vehicularea 
benzinei, menținerea in exploatare a unor 
mijloace de transport auto in stare de uzu
ră înaintată, folosirea parțială a remorcilor. 
Din controalele noastre a mai rezultat că 
și prin intermediul bonurilor cu cantități 
fixe se practică înstrăinarea benzinei, adu
cindu-se daune economiei. In privința MO
TORINEI. risipa se regăsește in consu
marea acestui combustibil nu sub forma 
de carburant, ci prin arderea in diferite 
instalații, ih folosirea utilajelor cu ran
damente scăzute și in utilizarea nerațio- 
nală a sortimentelor superioare de moto
rină. Iar PĂCURĂ se irosește prin con
sumarea acesteia în locul altor combustibili, 
cum ar fi. de pildă, cărbunii inferiori, la 
fabricile de cărămizi și var sau • in insta
lațiile de Încălzire din zonele în care e- 
xlstă exploatări de cărbune. Nu lipsită de 
importantă este insă si problema randa
mentelor de ardere necorespunzătoare ale 
diferitelor cuptoare industriale.

— La cit s-ar putea evalua Qnual 
economiile de combustibili lichizi, prin 
înlăturarea cauzelor menționate mai 
sus 7

— Din calculele efectuate de noi se des
prinde că anual s-ar putea să se economi
sească 21 000 tone de benzină ; cu această 
cantitate s-ar putea efectua transporturi 
de mărfuri de 300 000 000 tone/km. Tot a- 
nual s-ar putea economisi o cantitate de

30 000 tone motorină. Economiile de păcură 
s-ar putea estima la 60 000 tone anual.

— Ce acțiuni s-au întreprins, in ul
timul timp, pentru a stăvili folosirea 
neeconomică a combustibililor 7

— împreună cu Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, s-au redus nor
mele de consum la benzină și motorină, 
precum și cantitățile de benzină si moto
rină In bonuri cu cantități fixe de la 15 
la sută la 5 la sută pentru toate unitățile 
economice. S-a scos din folosință o mare 
parte din mijloacele uzate ; au fost or
ganizate acțiuni de control, de către co
lective complexe, la beneficiarii care pre
zentau consumuri exagerate de combus
tibili șl au fost stabilite priorități in li
vrarea combustibililor de calorifer, folosiți 
pentru Încălzire, In funcție de scopul obiec
tivelor (grădinițe, spitale, școli ș.a.) șl nu 
după zonele climatice de pe teritoriul ță
rii. ca pină de curînd. Ca urmare a aces
tor măsuri. In cursul acestui an, pină In 
prezent, s-au economisit peste 120 000 tone 
combustibili. însă, cu toate acestea, posi
bilitățile de economisire sint mult mal 
mari.

— Pornind de la aceste posibilități, 
e« vă propuneți pentru perioada ur
mătoare 7

— Pentru perioada imediat următoa
re s-a Întocmit un plan de acțiune 
care va fi aplicaf în colaborare ou orga
nele competente. între altele, se prevăd : 
nelivrarea de carburanți autocamioane
lor din parcul republican care se pre
zintă la stațiile „PECO“ neîncărcate Ia 
Întreaga capacitate ; acordarea cotelor de 
produse petroliere se va face numai pe 
baza fundamentărilor tehnice, luindu-se 
în calcul normele de consum, volumul de 
producție sau al prestărilor de servicii ; 
extinderea normelor de consum în toa
te sectoarele economice șl pentru toate 
produsele petroliere ; la introducerea în 
fabricație a obiectelor de uz casnic care 
folosesc produse petroliere va fi obliga
toriu avizul centralei pentru desfacerea 
produselor petroliere ,JPECO“ din Bucu
rești (sobe de încălzit cu petrol, cazane 
de abur ș.a.) ; nominalizarea r/rin plan 
a cheltuielilor pentru carburanți și lu
brifiant! in cadrul planului financiar al 
fiecărei unități economice, stabilindu-se 
un normativ in acest sens ; fixarea unor 
norme de consum de benzină diferenția
te pe sortimente ; folosirea într-o mă
sură mai mare â transportului cu mij
loacele din parcul republican al M.T.Tc. 
și diminuarea transportului cu cele din 
parcul propriu al întreprinderilor ; du
minica și in sărbătorile legale se va li
mita transportul de mărfuri cu mijloace 
auto ; dotarea parcului auto republican 
cu autovehicule de mic tonaj ; echiparea 
tuturor mijloacelor de transport cu kilo
metraje și ațte aparate pentru stabilirea 
distanțelor parcurse.

Convorbiri realizate de 
fng. Ion LAZAR 
Adrian POPESCU

Despre absurditatea spectacolului pe care-l oferă, 
prlntr-o revoltătoare risipă, zecile de mii de becuri, 
reclame, firme luminoase - pînă ți ale întreprinderii 
de gospodărire a energiei electrice — care ard inutif, 
pînă tîrzlu, după miezul nopții, ziarul nostru a scris 
în repetate rînduri.-

Ceea ce cerem de această dată este să se adop
te fără întîrziere hotărîrl și măsuri practice care să 
pună definitiv capăt acestui păgubitor consum de 
electricitate.

De la început dorim să facem o 
precizare : cerința realizării de 
economii in consumul de combus
tibil, de energie electrică, de folo
sire a lor cit mai rațională nu în
seamnă — și credem că nimeni nu 
gindește altfel — reducerea consu
murilor dincolo de limitele - strict- 
necesarului, renunțarea la confor
tul casnic, la nevoile curente indi
viduale sau generale. Trebuie avu
te in vedere consumurile care de
pășesc orice limită a raționalului, 
dincolo de care se află risipa și 
unde fiecare kW, fiecare metru cub 
șau litru de combustibil ae consu

Trei ipostaze ale risipei de lumină în trei locuri diferite din Capitală : în Piața Do menii, la un atelier de ceasornicărie de pe B-dul Republicii, la cofetăria „Turn" din Piața Palatului

mă inutil, valoarea lor materială 
irosindu-se, aducind pagubă eco
nomiei naționale, fiecărei familii.

Pornind de la o asemenea înțe
legere a lucrurilor, am străbătut 
ieri noapte mai multe străzi și "ar
tere ale Bucureștiului,. inoercind 
să stabilim — doar dintr-un singur 
punct de vedere, cel al iluminatu
lui public (interior și exterior) — 
în ce măsură întreprinderile și in
stituțiile, cetățenii Capitalei acțio
nează pentru închiderea supapelor 
risipei de electricitate. Și, trebuie 
s-o spunem din capul locului — 
anticipind relatarea faptelor — bi-

Ieri noapte, între orele 1 și 4,

era ziuă in București
lanțul raidului nostru a fost mai 
mult decît îngrijorător. In numai 
trei ore — de la 1 noaptea pină la 
4 dimineața — am socotit, fără să 
exagerăm, ba dimpotrivă, peste 
10 000 de becuri arzind inutil. De 
altfel, imaginile fotografice alătu
rate credem că sint mai mult decât 
convingătoare.

...Ora 1,00. In Piața Chibrit, la 
oficiul P.T.T.R., 20 de lămpi de 
neon, fiecare cu două tuburi, lumi
nează încăperea, deși programul 
unității s-a terminat cu mult timp 
in urmă. In aceeași piață, la ate
lierul de croitorie, in vitrina unită
ții foto, la intrarea în sala cine
matografului „Excelsior", la ieși
rea din sală, peste tot, aceeași 

risipjl de lumină, de energie elec
trică. în total am numărat aproape 
100 de lămpi fluorescente arzind 
inutil.

Desigur, nimeni nu cere ca toate 
becurile din magazine și unități, 
din vitrine, din holurile cinemato
grafelor să fie stinse, iar încăpe
rile respective să stea cufundate 
in beznă. Dar una este să ardă un 
bec, două în fiecare loc — atit cit 
este necesar4 — șl alta e să fie a-' 
prinse toate becurile, ca in plin 
program de funcționare, ca în ore
le in care circulația pe străzi și 
bulevarde este încă in toi.

...Ora 2,00. In Piața Domenii, o 
adevărată baie de lumini. Peste 60 
de tuburi de‘ neon și 11 firme de 

magazine âlungaseră definitiv în
tunericul, pentru ca să se știe, să 
se vadă, la această oră din noapte, 
că aici se vinde pîine, dincolo le
gume etc., etc., etc. Cită absurdi
tate !

...Ora 2,30. Străbatem artera Ma- 
gheru de la un capăt la altul. Spre 
Lauda responsabililor de magazine, 
a celor ce răspund de funcționarea 
firmelor și reclamelor, aici totul 
este in ordine. Firmele și recla
mele sînt stinse, iar in vitrine și 
magazine ard doaf atitea becuri 
cite sint necesare. Iată deci că se 
poate realiza un iluminat adecvat 
cu minimum de consum !

...Ora 3.00. De pe Magheru o co
tim la dreapta și intrăm pe strada 

30 Decembrie. La Început totul pă
rea și aici in ordine, numai că — 
înainte de a intra în Piața Pala
tului — firma aprinsă a atelieru
lui de reparat televizoare (aparți- 
nind de uzina „Electronica") ne 
,,taie“ calea, pentru ca la numai 
citeva zeci de metri mai încolo să 
avem senzația că am trecut direct 
în... emisfera sudică (unde la acea 
oră era zi) : cele citeva zeci de 
becuri de pe terasa din fața cofe
tăriei „Union" luminau „ă giorno".

...Ora 3,30. Străbatem Bulevardul 
Republicii in drum spre Piața Tra
ian. Deși pe stradă nu era nici 
țipenie de om, reclama bufetului 
„Nicorești" ardea cu insistență. La 
citeva sute de metri, alte două 

firme luminau de asemenea a 
pagubă : firma unității de cea
sornicărie și o alta, a însăși... 
întreprinderii I.D.E.B., cea care 
mai mult ca oricare ar trebui 
să fie un exemplu in privința eco
nomisirii energiei electrice. Ajunși 
in Piața Traian aveam din nou 
plăcerea să constatăm ce înseamnă 
mina unor buni gospodari. Pe pla
toul pieței, în complexul de maga
zine, în vitrine ardeau doar atitea 
becuri cîte erau necesare.

...Ora 4,00. Cartierul Balta Albă. 
Din pădurea de blocuri de aici, 
citeva zeci de scări luminate feeric 
contrastează puternic cu întuneri
cul. La blocurile de pe strada Li- 
viu Rebreanu nn 3, 5, 7, 9. la cele 
cinci blocuri N de pe Ion Șulea, 
la blocurile de pe strada Baba Nth 
vac nr. 6, 8, 10, 12, la cele șase 
blocuri D de pe strada Prisaca 
Dornei, la alte zeci și zeci de 
blocuri am numărat mii și mii de 
becuri arzind inutil pe scări, pe 
culoarele interioare. Iar energie 
electrică irosită — pentru produ
cerea căreia au lucrat și lu
crau sute și mii de oameni, și 
s-a consumat combustibil prețios.
— lumina aiurea, fără ca cei ce-au 
venit ultimii în blocuri și au uitat 
să stingă întrerupătorul, saU cei 
care aveau datoria să monteze în 
holurile interioare aparatele de a- 
prindere și închidere automată a 
luminii, să se sinchisească.

...Am relatat doar- citeva cazuri 
de risipire a energiei electrice. De
sigur, orificiile prin care această 
risipă sustrage din avuția noastră, 
a tuturor, sint mult mai numeroa
se. Iată de ce. nouă, tuturor, ne 
revine datoria — la locul de mun
că sau acasă, peste ^tot unde ne 
aflăm — să depistăm și să închi
dem orice portiță a risipei, să ac
ționăm ca buni gospodari, să folo
sim cu grijă fiecare kilowaț, fie
care sursă de energie, pentru că o 
facem în folosul nostru, al tuturor. 
Cit privește funcționarea inutilă
— În miez de noapte — a firmelor 
Șl a reclamelor, luminarea exage
rată a vitrinelor, a holurilor, a in
terioarelor Unităților de servire 
publică — probleme asupra cărora 
ziarul nostru a mai intervenit șl 
cu alte prilejuri — solicităm facto
rilor în drept — și nu numai din 
Capitală -*  să adopte decizii și ho- 
tăriri ferme, imediate, care să 
pună capăt de urgență risipei de 
energie electrică.

Mihai 1 ONES CU 
Foto : Sandu Cristian
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Bibliotecile publice (trupă Ir ea- 
drul instituțiilor noastre social-cul- 
turale o poziție de frunte, dară ne 
gindim la importanța deosebiră pe 
care a ecorâat-o ridicării nivelului 
general al cunoașterii și educației po- 
cjaliate a mamelor Plenara C C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1P71. In 
expunerea prezentată cu acel prilej, 
tovarășul Nicolas Ceausescu sublinia ; 
..Transformarea oamenilor, înarmarea 
lor cu concepția înaintată despre via
tă și societate — materialismul dia
lectic și Istorie — cu cele mal noi cu
noștințe și concluzii ale științei con
stituie una din cele mai complicate 
probleme, cu mult 
te privințe, decit 
dervoltarea eco
nomiei".

In această vas
tă acțiune, biblio
tecile publice par
ticipă cu un nu
măr de 7 939 
unitâti. răsplndite 
p? întreg teri
toriul țării. Ei» 
pun la dispoziția 
publicului un bo
gat potential in

forma tiv-aducativ : 
peste 50 de mili
oane volume cărți 
și periodice, care 
atrag anual in 
circuitul lor de 
lectură in jur de 
4.5 milioane citi
tori, Deși biblio
tecile publice au 
un număr mai 
mic de unități 
decit bibliotecile 
școlare, numărul cititorilor lor este 
de aproape două ori mai mare și de 
peste cinci ori mai mare decit in re
țeaua bibliotecilor documentare ale 
instituțiilor și întreprinderilor. A- 
ceastă diferență sporește Încă dacă 
luam în considerație numărul de 
cărți puse anual In circulație : peste 
43 milioane volume in bibliotecile 
publice, față de 18,3 milioane in bi
bliotecile școlare și 5.9 milioane in 
bibliotecile documentare. Aceste da
te sint ele insele semnificative, ar
gumentează elocvent 
bibliotecilor publice, 
tinct in opera 
că, spirituală 
odată constituie ______ ... _
evaluare exigentă a realizărilor obți
nute. a metodelor de muncă in sco
pul de a situa biblioteca publică in 
consens eu nivelul de cultură, cu 
cerințele crescinde, mult diversifica
te aie cititorilor.

Cu toate acestea, bibliotecile pu
blice nu s-au bucurat incă de aten
ția pe care o merită' in cadrul so
ciologiei noastre culturale, în raport 
cu contribuția lor reală la dezvolta
rea procesului cultural-educativ și, 
mai ales, in raport cu vastele lor 
rezerve și posibilități incă nu Îndea
juns fructificate. Intre 1949—1970, 
colecțiile bibliotecilor publice au 
crescut de la 5.6 milioane volume 
la peste 50 de milioane, cu un ritm 
mediu anual de peste 2.5 milioane 
volume. In această creștere masivă 
a colecțiilor se reflectă mai ales 
producția de carte și periodice rea
lizată in țara noastră in anii soc’a- 
lismului, structura acestor colecții 
constituindu-se. in general, după cri
terii enciclopedice, avind In vedere 
principalele direcții ale dezvoltării 
personalității umane prin lectură. 
As*fel.  existența in bibliotecile pu
blice & unui bogat fond de scrieri 
din operele clasicilor marxism-leni- 
nlsmului, din scrierile tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, din domeniul is
toriei mișcării comuniste și muncito
rești. din țara noastră șl din intrea-

mal grea, In mul-

r*  lume hrmwii • premisă trai
nică pentru educația politică șl Ideo
logică a populației, dezvoltarea ati
tudinilor revoluționare, înaintate, 
față de lume șl societate. Periodicele 
in care se publici hotlrlrlle de partid 
•I de atât, precum si colecțiile de legi 
și decrete care intră in înzestrarea 
bibliotecilor publice oferă posibilita
tea unor ample acțiuni in vederea 
educației etice, juridice și cetățenești 
a unor pături din ca In ce mat largi 
ale populației. Prin operele teriito- 
rllor clasici ai literaturii române și 
universale, albumele de artă, discu
rile muzicale, cărțile de istorie șl 
critică literar-artistică, pe cară la

♦rebule luate pentru a face ca lectu
ra să prevaleze asupra tuturor celor
lalți factori consumatori ai timpului 
liber ? Citind areas'll scădere a nu
mărului de cititori înscriși tn fișole 
bibliotecilor publice nu pierdem, de- 
» gur, dip vedere faptul că — urma
re a creșterii nivelului de trai — 
mul ți cltiMorl apelează direct la ser
viciile librăriei, și-au alcătuit biblio
teci personale. Dar cu atit mai mult 
Întrebările de mal fus iși Justifică 
actualitatea- Evident, tuturor acestor 
întrebări trebuie să lț se dea un răs
puns adecvat prin cercetări sociologi
ce corespunzătoare. Citeva concluzii 
•e pot însă estțma, de pe acum, pe

BIBLIOTECA PUBLICĂ
și cerințele

puri de colecții culturale : albume, 
microfilme, diapozitive, benzi de 
magnetofon, discuri muzicale etc. 
Toate acestea ne arată că noțiunea 
de bibliotecă este o categorie cultu
rală nu numai tradițională, ci șl cil 
vaste deschideri de viitor. Experian*  
ța deja ciștigatft de către UNESCO 
In organizarea unor centre culturalo, 
avind ca nucleu activitățile de biblio
tecă publică, na arată cu prisosință 
unde trebuie sâ ne concentrăm eu 
precădere spiritul de inițiativă pen
tru a veni in Iptimpinarea viitorului.

Fără îndoială că o innolre in con
cepție despre bibliotecile publice, 
despre rolul șl Importanta lor*  in an

samblul difuziu
nii culturii si a 
muncii educati
ve de masă tre
buie să ducă tn
mod Implicit «I

la o reevaluare ■ 
practicii noas
tre bibliotecono
mie?. Aceasta vi
zează. In primul 

pregătirea 
mai temei- 
a cadrelor 
bibliotecari.

ic- 
a-

t V
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de 
a 
un

educației prin lectură

rolul social al 
locul lor dis- 
cducarc politi- 
maselor. Tot- 
lndemn la o

conțin colecțiile bibliotecilor publi
ce. ne apare evidentă posibilitatea 
dezvoltai unor ample acțiuni in do
meniul educației estetice, a cultivă
rii gustului pentru frumos.

Toate acestea ne arată cu claritate 
posibilitățile pe care le dețin biblio
tecile publice in cadrul sistemului 
nostru educațional. Spunem posibili
tăți și nu realități pentru că in for
marea colecțiilor multor biblioteci 
publice, in special ale celor de la ni
velul comunelor și ale orașelor mici, 
mai dăinuie numeroase lipsuri, iz- 
vorind atit din deficiențele sistemu
lui de aprovizionare cu carte a biblio
tecilor, cit și din lipsa de preocupare 
pe plan central pentru formarea co
lecțiilor acestora. Existența colecțiilor 
de cărți și periodice din bibliotecile 
publice constituie doar premisa rea
lizării prerogativelor de care vorbeam 
in domeniul educației sociale. Pentru 
transformarea posibilităților in reali
tate. la nivelul sarcinilor privind ri
dicarea gradului de cunoaștere al ma
selor, este nevoie de acțiunea con
vergentă a mai multor factori. UnXil 
dintre aceștia, poate cel mai impor- 

, tant. care determină în orice caz e- 
xistența tuturor celorlalți, il consti
tuie ceea ce putem numi dezvoltarea 
conștiinței sociale a valorii lecturii, 
in raport cu toate celelalte mijloace 
de culturalizare. In ce măsură noii 
factori obiectivi de civilizație (tele
viziunea, turismul, filmul etc.) afec
tează interesele noastre sociale in 
domeniul lecturii, in înțelesul de stu- 
d;u și pregătire permanentă a între
gii populații a țării pentru nevoile 
producției și ale dezvoltării socie
tății ? Această concurență In ceea 

privește cheltuirea bugetului 
timp liber poate fi lăsată 
voia lntimplării 7 Dacă nu,

baza experienței biblioteconomiei pu
blice internaționale, cit și a propriei 
noastre expcric ițe in acest domeniu. 
Mai lntii apare evident, în condi
țiile concurenței tuturor factorilor a- 
mintiți in consumarea timpului liber, 
necesitatea accentuării propagandei 
lecturii, sublinierea hoțăritâ. prin 
toate mijloacele, a ideii că adevăra
tele valori informative, morale și in
telectuale se obțin mai ales prin In
termediul lecturii. Acest principiu 
aduce după sine schimbări subștan*  
țiale in modul de a concepe toate ce
lelalte activități cultural-informative. 
Jurnalele cinematografice de actuali
tăți. cit și emisiunile de radio și te
leviziune trebuie să acorde o atenție 
deosebită prezentării noutăților edi
toriale, in special celor din domeniile 
științific și tehnic, care urmăresc o 
pregătire mai bună a populației pen
tru nevoile producției. Este necesară, 
de asemenea, corelarea activităților 
de club, conferințe, brigăzi artistice 
de agitație, cu activitatea biblioteci
lor publice. In special a celor mici, 
care intră în mod nemijlocit tn con
tact cu interesele cultural-științifica 
ale populației.

Organizarea tipăriturilor in biblio
teci, precum și tehnica împrumutului 
și folosirii acestora oferă model și 
cadru adecvat pentru organizarea si 
utilizarea publică a multor altor ti

nică 
de ____
deplasarea 
centului In 
coastă privință 
de la formalită
țile actuale gre
oaie, de gestiune 
a cărților, că
tre perspective
le nmole ale me
todologiei orga
nizării informa
ției și lecturii 

publice, l'n principiu care a în
vins definitiv In biblioteconomia 
internațională și care se lm- 
Dune a se generaliza și in ac
tivitatea bibliotecilor noastre publi
ce 11 constituie contactul cit mai fi
resc al publicului cu informația cul- 
tural-științlfică din, biblioteci, in 
special din cele publice. Aceasta im
plică simplificarea formelor de ca
talogare șl gestiune a cărților, intro
ducerea pe scară largă a raftului li
ber, creșterea gradului de civilizația 
și confort In bibliotecile publice, fac
tor deloc neglijabil in realizarea unei 
atrageri mai mari a populației la 
lectură, In special a tineretului.

Toate aceste aspecte legate de dez
voltarea funcțiilor cultural-educative 
ale bibliotecilor publice trebuie 
privite ca un element hotăritor 
al metodologiei noastre culturale. In- 
șeriindu-șe în vasta operă de educa
ție 'culturală și științifică a maselor. 
Ceea ce se cere să caracterizeze, do
meniul de activitate al bibliotecilor 
publice este dezvoltarea funcțiilor lor 
cultural-educative in lumina sarcini
lor actuale și de perspectivă, pentru 
a realiza ceea ce secretarul general 
al partidului nostru a denumit „ridi
carea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor".

#,00 curs de Umbli francez*,  (zc- 
țta Uv

9.30 Cur» de limb» rus*.  Lacțt» 
65.

10.00 Telex.
10,M Album coral. Corul C*mțmț-  

lul cultura) din Costești, — 
Buzău.

10.15 Teleobiectiv.
10.30 tștoria filmului «onor. Cine

matografia «uedes*  contem
poran*  (1945-1973).

12.05 Telejurnal.
18.00-17.00 Teleșcoal*.
17.30 Curs de limb» englezi, Lec

ția 8».
18.00 Telex.
18.06 Tragerea loto.
18.18 Cunoașteți legile T
18.30 Atenție la... neatenție — Jur

nal de protecția muncii.
18.50 Revista economic*  TV,
19,20 1001 de »eri ; 

fermecat".
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de țermen, 1973 — an 
hotârtton

10,00 Cîntecul «âpt*m!nli  : „La 
• noi”. Interpreteaz*  Liliana 

Pagu.
20,03 Prim plan : Alexandru Stoi

ca, Erou al Muncit Socialis
te. maistru oțelar la Combi
natul siderurgic Galați.

20,M Film artistic : „Sorgul roșu”. 
Producție a studiourilor po
loneze.

22.30 34 de ore.

„Creionașul

PROGRAMUL H
30,00 „Tlrgovlște la or*  oțelului*  

— reportaj TV,
10.20 Pagini muzicale da 

popularitate. Recital : 
Safran.

20,45 Telex.
20,50 Ancheta TV : „Ce 

dumneavoastră Comerțul, 
Industria ușoară șl bunul 
gust

21.23 Gala 
Herlea.

mare 
Daniil

doriți

ROMÂNEȘTI MODERNE

ce 
de 
la 
avind in vedere faptul că statistica 
înregistrează chiar și în țara noastră. 
In ciuda investițiilor constante ale 
statului in ceea ce privește aprovizio
narea cu cărți a bibliotecilor publice, 
o scădere cu aproape 8 milioane cărți 
citite In ultimii opt ani, ce măsuri

A APARUT

„MUNCA
Numărul actual al 

deschide cu articolul 
eficienței acțiunilor . _
organizatorice. Cultivarea spiri
tului de răspundere in fiecare 
unitate productivă". In cadrul 
rubricii „Cum se înfăptuiește 
rolul conducător al organelor și 
organizațiilor de partid" sint 
inserate articolele „Exigență 
partinică in conducerea agricul
turii" de Vasile Vilcu. „Adună
rile pentru dări de seamă, pri
lej de dezbatere a modului in 
care organizațiile de partid iși 
exercită atributele ce le revin". 
Rubricile ..Stil dinamic și com
petență In dirijarea activității 
economieo-sociale" și „Comuniș
tii in fruntea mișcării naționa
le pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen", inmă-

DE PARTID“ nr. 21/1973
revistei se 
„Sporirea 

politice șl

nunchează articole referitoare ia 
activitatea organizațiilor de 
partid, ca forță motrice a colec
tivului. la modul cum activul 
de partid reprezintă un sprijin 
de bază al comitetului de partid 
in conducerea treburilor comu
nei.

Sub genericul unor rubrici ca 
„învățămintul de partid și pro
paganda prin conferințe", „Pro
pagandiștii și cursanții vor să 
afle...*'  sint inserate consultații, 
planuri tematice, este înfățișată 
experiența unor cabinete de 
partid. Revista cuprinde, de 
asemenea, obișnuitele rubrici : 
,.A munci și trăi in chip co
munist", „Note critice", „Răs- 
pjnsuri la întrebările cititorilor", 
„Ecouri".

21,50 Teatru 
Miguel

«curt : „Carlota* 
Mihura (partea

maeștrilor : Nlcolae

Dumitru BĂLAET

„ROMANIA-FILM" prezintă

I
I

I

Producție a studiourilor ,,Lenfilm". Scenariul : Evgheni Gabrilovici ; Regia : 
Averbah. Cu : Mihail Gluzski, Margarita Terehova, Marina Neelova, Stanislav

Liubșin

Comemorăm centenarul nașterii 
ilustrului savant și marelui profesor 
Gheorghe Țițeica. cel care a reușit, 
împreună cu Dimitrie Pompeiu
Traian Lalcscu, f6 pună bazele 
școlii rrtatematice din țara noastră.

Născut in octombrie 1873 la 
Drobeta Tumu-Severin, în familia 
mecanicului Radu Țițeica, el râmine, 
la virsta de 18 ani. singurul sprijin 
al mamei sale și aJ celor trei surori 
mai mici decit el. Pentru a studia, 
a avut de luptat cu greutăți mate
riale pa care le-a învins datorită 
în primul rind unor calități intelec
tuale deosebite, ca și unei munci 
asidue și ordonate. A dat lec
ții particulare pentru a-și ajuta 
familia si. fiind Întotdeauna pri
mul in toate școlile pe care le-a 
urmat, a putut beneficia de burse. 
Țițeica a fost un elev strălucit al li
ceului din Craiova (1885—1892). Deși 
era la toate materiile notat excep
țional. el s-a decis să urmeze la 
Universitatea din București matema- 
tici.le, pentru stu
diul cărora sim
țea o mai mare a- 
traeție. în timpul 
studenției a fost 
și elev al Școlii 
Normale Superi
oare, unde, după 
cum se știe, 
rau primiți, tn 
număr foarte mic, 
cei mai distinși 
studenti ai Uni
versității bucu- 
reștene. Director 
al Șoolil Normale 
Superioare era Alexandru Odobescu. 
Printre profesorii săi la Facultatea 
de științe figurau Soiru '■Haret și 
David Emmanuel, primii doctori Iu 
matematici din țara noastră, mate
maticieni remarcabili, care au exer
citat o influentă pozitivă asupra for
mației științifice a vrednicului lor 
student

După un stagiu foarte scurt în în
vățămintul secundar (1892—1893). 
Țițeica este admis in Școala Normală 
Superioară din . Paris pe baza reco
mandării cunoscutului matematician 
Jules Tannery. In anul 1897 iși trece 
din nou licența in matematici la 
Universitatea din Paris, iar la 30 iu
nie 1899 iși susține la Sorbona teza 
de doctorat sub conducerea maes
trului său Gaston Darboux. Teza sa, 
intitulată „Asupra congruențelor 
ciclice și asupra sistemelor triplu 
conjugate", s-a bucurat de un mare 
succes.

Țițeica este numit In anul 1900 
profesor agregai la Universitatea din 
București, la catedra de geometrie 
analitică și trigonometrie sferică, 
iar in 1903. în virstă numai de 30 de 
ani, el devine profesor titular de 
geometrie analitică și superioară. A- 
ceastă rapidă carieră universitară 
arată prestigiul științific de care se. 
bucura Țițeica incă din tinerețe. 
Meritele Șale științifice in continuă 
dezvoltare și strălucitul său tact pe
dagogic. susținute printr-o cultură 
mereu reînnoită, cu adaptarț la 
ideile cele mai noi. dezvoltă impe
tuos misiunea de savant și profesor, 
impunindu-1 pe tinărul Țițeica ca pe 
unul din profesorii de cea mai mare 
autoritate și Universității din Bucu
rești.

'Țițeica a fost imul din cei mai de 
«eamă geometri ai timpului său. El 
este astăzi considerat ca unul din 
fondatorii geometriei diferențiale 
afine.

începind din anul 1898, timp de 
peste 40 de ani, pină la data morții 
sale, a publicat cu regularitate în 
cele mai importante reviste de ma-

100 DE ANI

(Urmare din pag. I)

e- DE LA NAȘTEREA 
LUI GHEORGHE JIJEICA

tematici din lume. In «naelal In dJ- 
rile de seamă ale Academiei de ști
ința din Paris, studii In care aducea 
contribuții esențiale In domeniul 
geometriei diferențiale. în anul 1906 
a introdus in știință o nouă clasă 
de suprafețe pe carg le-a numit su- 
prefețe S. Aceste suprafețe, studiate 
ulterior de mulți matematicieni 
străini și români, se bucură in geo
metria diferențială afină de proprie
tăți asemănătoare cu cele ale «fere
lor din geometria diferențială clasi
că. Ele aint astăzi cunoscute in li
teratura matematică de specialitate 
sub numele de suprafețe Țițeica. El 
a mai îmbogățit geometria diferen
țială prin curbe ^i rețele noi, care 
de asemenea ii poartă numele.

în afară de aproape 100 memorii 
publicate, opera științifică a lui Ți- 
țeipa cuprinde două volume de mare 
valoare, publicate în limba franceză. 
Primul, apărut in anul 1924. intitulat 
„Geometrie diferențială proiectivă a 
rețelelor", iar al doilea, „Introdu

cere la geome
tria diferenția
lă proiectivă a 
curbelor", apărut 
la Paris in anul 
1931.

Gh. Țițeica a 
fost ales in anul 
1913 membru 
Academiei 
mâne, in 1 
rămas 
nrin moartea lui 
Spiru Haret. Din 
anul 1929 
secretar

instituții de 
fost membru 
mai multor

al
Ro- 

locul 
vacant

a fost 
general 

Înaltă 
cores- 
acade-

al acestei 
cultură. A 
pondent al __  ___ .. ___
mii străine, iar in 1934 i s-a decer
nat titlul de doctor- honoris causa al 
Universității din Varșovia. A fost In
vitat să țină lecții la Sorbona in anii 
1926, 1930 și 1937. Lecțiile tinute In 
1926, asupra „Geometriei diferențiale 
proiective a curbelor", au fost publi
cate într-una din fascicolele revis
tei de mare prestigiu „Memorial des 
Sciences Mathămatiques".

Țițeica a fost nu numai un om de 
știință remarcabil, dar și un neîntre
cut ' profesor și pedagog, un anima
tor al răspindirjj cunoștințelor știin
țifice. Pătruns 
cesorului 
făcea o 
citindu-1 
sor in 
membru al Academiei : „Trebuie ca 
toți aceia care au o putință cit de 
mică de a contribui La ridicarea po
porului să-și dea concursul lor fără 
tocmeală și fără ezitare".

Țițeica a împlinit această cerință 
a dăruirii pe toate planurile activi
tății sale. In mai 1905 fondează, 
impreună cu » savantul chimist 
G. G. Longinescu, profesor la Uni
versitate, revista științifică de popu
larizare „Natura*",  căreia i se dedică 
cu sinceritate și devotament. încă 
din 1895 se asociază inginerilor căr
turari, depunind efortul ce duce la 
apariția „Gazetei matematice".

Delegat al societății Gazeta ma
tematică, la concursurile acesteia ri
dică prestigiul acestei întreceri. La 
Casele Naționale ține un mare nu
măr de conferințe. De la această 
tribună a îndrumat timp de două 
decenii cu o învățătură simplă ce se 
adresa direct minții și inimii.

Se cuvine la centenarul nașterii 
sale să reamintim propria-i caracte
rizare a vieții și operei lui : „N-am 
fost In viața mea decit un simplu 
soldat. Am dorit să rămîn în rindu- 
rile muncitorilor neamului meu".

de ideile prede- 
său Splru Haret, lșl 
profesiune de credință 
pe fostul săâ profe- 

momentul alegerii sale ca

Acad. Gh. M1HOC

cinema
• „100 de lei- : SCALA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.30; 21.
• Operațiunea „Atomul marcat- : 
CAPITOL — 9,30; 11,15: 14. 16.15; 
16,30; 20.45.
t Ultimele șase minute ; PATRIA 
— 9; 11.30: 14; 16,30; 13: 21.15,
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21. FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20,30.
• Bună seara, doamnă Campbell:
SALA PALATULUI — 17.15 (seria 
de bilete — 4758) ; 20.15 (seria de 
bilete — 4759), LUCEAFĂRUL — 
0: 11.15: 13,30; 36: 18.30; ** '"
FESTIVAL. — 8.45; 11.15;
16; 18.30; 21.
• Nunta :
11.30: 13.45:

• Efectul razelor gamma asupra 
crâițelor : FLOREASCA — 15,30; 
13; 20.15, ARTA — 15.30: 16; 20,15, 
BUCEGI — 15.30; 16: 20.15.
• Cu toate acestea : FERENTARI 
— 15,30; 13: 20,15.
• Y 17 acționează : MOȘILOR — 
15,30: 18; 20,15.
• Legenda negrului Charley : 
LIRA — 15,30; 18: 20,18, COTRO- 
CENI — 15,30; 18: 20,15.
e Tu și eu : CRINGAȘI — 15.30; 
18; 20,15.
• Pisica junglei : UNIREA —
15.45; 18; 10.15.
• Stare de asediu : DRUMUL
SĂRII — 15.30; 18; 20.15. GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18; 20,15.

ocupare maximă ca fiecare leu In
vestit să fie cheltuit cu eficiență 
superioară, să dea cit mai repede 
posibil roadele scontate de societate 
— ceea ce presupune eforturi stă
ruitoare, măsuri prompte șl eficiente 
pentru finalizarea investițiilor 
termenele stabilite.

Persistă „indulgențe" față de 
sipirea fondurilor de investiții 
ce privește spațiile oonstruite 
manifestată fLe prin, pasiunea -pen
tru monumental, pentru zorzoane 
arhitectonice, fie prin înclinația 
spre gigantism, spre construcția de 
hale de dimensiuni uriașe, ne
potrivite cerințelor unei produc
ții moderne, concentrate și efi- 

se etalează ți 
prin nonșalanța 

se scot din cir-

la

ri- 
In

gențe, despre acele cadre econQmice 
care acceptă să se acumuleze 
In depozite mașini nefolosite, ca 
stocul utilajelor ne-'-'-ontațe să 
crească, mașini, instalații și a- 
grega,te in care s-au investit mun
că. materii prime, salarii să fie a- 
coDcrite de rugină și de uzură mo
rală, In loc să dea producție, să 
creeze noi valori pentru societate ?

Dezvoltarea unei gindiri econo
mice înaintate impune ca In abor
darea problemelor economice să se 
pornească, întotdeauna și necondi
ționat. ne la interesefe generale, de 
ansamblu și de perspectivă ale eco
nomiei naționale. Nu poate fi apre
ciată decit ca o răminere in urmă a 
modului de gîndire. ca un anacro-

vederi precise, clare. In problemele 
fundamentale ale vieții economice, 
lotuși se mai intilnesc cazuri, cind 
acestea sint ocolite sau escamotate 
ori chiar încălcate. In combaterea 
acestor fenomene, un rol deosebit 
revine organelor de control financi- 
ar-bancar, care au datoria să folo
sească cu promptitudine și cu întrea
ga fermitate nedesarâ toate pirghiile 
de t-are dispun spre a asigura res
pectarea exemplară a legislației e- 
conemice. indepliiundu-și totodată 
funcția preventivă împotriva ori
căror abateri. Se poate spune, pe 
drept cuvint, că acesțor organe le 
revine un rol dublu — atit pe pla
nul practicii, pentru a asigura’ a- 
părarea intereselor generale ale

se poate emite o decizie fundamen
tată economic fără o bună cunoaș
tere a conjuncturii internaționale, 
a proceselor și tendințelor generale 
de * evoluție a fenomenelor econo
mice. Aceasta este o cerință vala
bilă nu numai pentru cadrele din 
domeniul comerțului exterior, ci 
pentru toate cadrele economice din 
orice sector de activitate.

Acordlnd o mare atenție crește
rii nivelului pregătirii cadrelor din 
economie, partidul nostru a organi
zat in ultimii ani o întreagă rețea de 
perfecționare, care asigură acestora 
cunoștințe deosebit de utile asupra 
a ceea ce este nou in domeniul 
științei conducerii economice, 
păcate, nu sint rare cazurile

20.45, 
13.30;

tara noastră nu a aluna încă la 
nivelul acestora.

Pe această pantă se alunge la 
tolerarea cu seninătate a unor con
sumuri excesive, la preferințe 
pentru materii prime și mate
riale scumpe, la cheltuieli de 
fonduri iraționale sau care chiar 
lezează principiile eticii si echită
ții. la spiritul de galanton sau na
bab in cheltuirea banilor societății, 
fie chiar și cu acoperiri legale. 
Este, desigur, datoria organizațiilor 
de partid de a readuce cu Dicioare- 
le pe pămint pe asemenea oa
meni, de a inocula tuturor cadre
lor din economie „zglrcenia" cu 
banii societății. Nu este un termen 
peiorativ, cl un cuvint de cinste 
zgircenia față de banul și bunurile 
poporului 1

Formarea si generalizarea k unui 
mod de gîndire economic impun 
o amplă mobilizare a tuturor for
țelor si energiilor organizațiilor de 
partid, cer ca aparatul propagan
dei de partid, al întregii munci 
politice de masă să funcționeze cu 
întregul său potential, să fie uti
lizat din plin tn acest sen?, zi de zi 
și ceas de ceas. Numai astfel va fi 
posibilă dezrădăcinarea acelei gin- 
diri rudimentare, constind într-o a- 
b^rdare simplistă, fără orizont, a 
proble-melor vitale, eficienței și 
progresului economic, într-o indus
trie modernă, intr-o economie so
cialistă în plină dezvoltare nu are 
ce căuta spiritul meșteșugăresc.

Un cuvint hotăritor in formarea’ 
spiritului gospodăresc au critica 
partinică.' revoluționară. Să pre
tindem și să criticăm la fel de exl- 
fent și sever pe oricine acționează 
n contradicție cu interesele econo

miei — fie că este vorba de munci
torul care „uită" mașina funcțio- 
ntnd In gol minute în șir, fie că este 
vorba de directorul care aruncă fon
durile de investiții pe „apa slmbc- 
tei" sau de ministrul care semnează 
o decizie fără a se asigura că ea se 
întemeiază pe cea mal riguroasă 
fundamentare economică.

Formarea unei gindirl economice 
avansate este o importantă sarci
nă politică, Printr-o muncă Dolith 
co-educativă sistematică, pătrunsă 
de un puternic spirit revoluționar, 
combativ, să se asigure Înrădăci
narea in conștiințe și materializa
rea tn viată a adevărului axioma
tic că o economie modernă, Irtain- 
fată presupune, ea o condiție e- 
sentlală, existența unor cadre cu 
gîndire economică înaintată. Aces
ta este un comandament funda
mental al făuririi societății socia
lista multilateral dezvoltate.

ciente. Risipa 
prin ușurința, 
chiar cu care_ ____  __ _
euitul productiv mari suprafețe a- 
grlcole ; pe drept cuvint cei ce trec 
pe varianta șoselei naționale Bucu
rești—Brașov, ocolind Pioieștiul, se 
Întreabă pentru ce trecerile de ni
vel la calea ferată nu s-au realizat 
prin poduri peste vechiul fir al șo
selei, ci prin alte noi variante și 
oooluri largi, care au mușcat adine 
din suprafața agricolă ? Nu sint pu
ține cazurile in care. In loc să se 
gindească gospodărește, cu spirit de 
previziune asupra tuturor amănun
telor viitorului obiectiv, se trec cu 
vederea „mici detalii" constructive, 
ce se dovedesc ulterior... decisive 
in mecanismul producției — ceea 
ce necesită completarea sau refa
cerea lucrărilor, suplimentări de 
resurse materiale și financiare. O 
gîndire economică avansată nu se 
poate Împăca eu incertitudinea, cu 
empirismul $1 aproximația ; ea Im
pune rigoare, calcule precise, esti
mări din timp și în deplină cunoș
tință de cauză. Un șurub cind se so
licită in plus trebuie cunoscut 
exact dacă cerința este motivată.

Eficiența inali*  — suprema po
runci a gindirli economice — im
pune cadrelor din economie o 
preocupare deosebită pentru ca 
întreg arsenalul mijloacelor pro
ductive de care dispune societatea 
noastră să funcționeze din plin, la 
randamentul maxim. Se poate spu
ne, cu deplin temei, că eficiența 
folosirii fondurilor fixe reprezintă 
o problemă capitală a creșterii 'I- 
clenței pe planul Întregii economii 
naționale ; modul In care este, fo
losită zestrea tehnică a țării se im
pune ca un subiect de permanentă 
atenție pentru toți — de la muncitor 
.plnă la ministru. Ce se poate' Insă 
spune, in lumina acestor exi

O ECONOMIE ÎNAINTATĂ
teatre

#.15;CENTRAL
____  ... 18,15; 20
• Ultimul tren din Gi
VICTORIA *’
16.15; 20,30.
• Program de desene
DOINA — 9.45: 11.
• Neamul Șolm*rețtilor  : DOINA
— 12.15; 15.45; 19.15.
• Nici un decent --
LUMINA — 9; 11,15; 13.30;
18.30; 20.45.
• Despre o
VIȚA — s; ....
20.30. MIORTTA
15.45; 18; 20.15.
• Mafia alb*  : EXCELSIOR 
11,15: 15.30: 16: 18.15; 20.30, 
LODIA — »: 11.15; 12.30; 16;
20.45. _• Dragoste» începe vineri : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15.80; 18; 20.18.
a Doi pe un b»J*n*oar  : GLORIA
— 9- 11,15; 13 30; 15.45; 15.15;
20.30. MODERN — 9: 11.18: ÎS-Î#'- 
16; 18.15; 20.30.
• Adio, arme ' : TIMPURI NOI 
_ 9 45—19 In continuare.
• Lupta dup*  victorie : POPULAR

• Șapte iile : PROGRESUL 
18; 20.
• Paradisul : BUZEȘTT
11,15; 13.30; 16: 20.30.
BORA — 9; 11,15; 13.30;
18 ; 20,15.
c Alb*  ca rip a da șl cel
pitici : FLAMURA — 8;
13,30: 16; 18.11: 20.30. rw.rt_TT.
A Conspirația : VIITORUL

76;

#:
animate :

moment de plictiseai*:  
..................... 16;

anume fericire :
11,15; 13.30: 16; 

— - — 9; 11.15;

GRI- 
16,15; 
13,30;

Preșul

• A.R.LA. prezintă (in sala Tea
trului Ciulești) : Opinia publică
— in interpretarea colectivului 
Teatrului Mare Academic de dra
mă „Maxim Gorki- din Leningrad
— 20.

i • Filarmonica de «tat „George 
Enescu- (ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic — Dirijor : Mi
hai Bredlceanu — 20.
• Opera Homfină : La piață ; Pri
coliciul ; Nuntă in Carpați — 19,20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
• Teatrul de comedie :
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdz.a Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Mfigu- 
reanu) : Intro noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20.
• Teatrul M!c : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Maghcru» : Adio, Charlie — 19.30. 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul „Ion Creangă” : laneu 
Jianu — 9.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15, (sala din str. Academiei) ; 
Un băiat i»teț și un rege nfttă- 
fleț — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. T*-  
nașe" (aala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 19,30.
• Teatru! de revlst.1 și comedie 
„ion VasUescu” : Mitic*  Popeseu
— 19.30.
• Circul București : Gala acroba
ților — 19.30.

nism deosebit de dăunător per
sistența acelor optici și practici în 
care interese generale ale eco
nomiei sint neglijate in favoarea 
celor înguste, departamentale sau 
de moment. O expresie din cele 
mal flagrante in acest sens o con
stituie preocuparea a nu puțini di
rectori de Întreprinderi, cadre de 

' conducere din centrale, inclusiv ca
dre superioare din ministere, doar 
pentru realizări valorice ale planului, 
grija doar pentrtr indicatorii „pro
ducției globale", In locul realizării tu
turor sortimentelor de produse nece
sare economiei, consumului popu
lației. Asemenea neajunsuri — ori- 
cind, oriunde și la oricine s-ar ma
nifesta — trădează un mod de gin- 
dlre economic insuficient de matur, 
necorespunzător exigențelor actuale, 
îndatorirea fiecărui cadru de con
ducere din economie, indiferent de 
nivelul, funcția și instituția unde 
lucrează este să judece flecare act, 
fiecare acțiune întreprinsă prin
prisma sarcinilor fundamentale
puse de partid in domeniul vieții 
economice, prin prisma intereselor 
generale pe plan național, să por
nească de la aceste interese și să 
elaboreze soluții In deplină con
cordanță cu acestea.

Componente esențiale ale 
unei gindirl economice înaintate 
lint, totodată, spiritul de disciplină, 
respectarea strictă a legislației eco
nomice ’ “ ‘ ' '*
statului

socialiste. Deși legile 
nostru cuprind pre-

economiei naționale, cit și pe plan 
educativ, spre a modela o gîndire 
cu adevărat economică.

Formarea unei gindiri economice 
țre ca premisă esențială legătura 
itrinsâ cu viața, cu practica, cu 
producția. Gindirea economică pre
supune, firesc și ineluctabil, însu
șirea de cunoștințe economice, lec
turi de specialitate la zi ;--dar cu
noștințele astfel dobindite rămin. 
doar materie primă nemodelată 
dacă nu sint aplicate la sfera pro
blemelor concrete din sectorul pro
priu de activitate. Este datoria fie
cărui cadru de conducere din eco
nomie să\ cunoască perfect — da, 
repetăm și subliniem, perfect ! —
stările, de lucruri reale din dome
niul său, să emită decizii In cunoș
tință de cauză, »ă urmărească per
sonal și direct cum se aplică mă
surile preconizate și ce eficiență 
practică au ele. Adevărul care tre
buie bine Înțeles și trainic înrădăci» 
nat In conștiința fiecăruia este ca 
orlcit de înalt ar fi nivelul teoretic, 
..academic", al cunoștințelor de spe
cialitate. eficiența activității de 
conducere depinde și va depinde 
întotdeauna de gradul cunoașterii 
concrete a «țărilor de lucruri din 
viață.

De aici decurge obligația fiecărui 
cadru economic de a fi întotdeauna 
bine, informat, atlt asupra realită
ților din domeniul său de activita
te. cit și asupra problemelor eco
nomice pe plan internațional ; nu

cunoștințele dobindite la asemenea 
cursuri rămln ca „bunuri de cul
tură generală" strict personale, fără 
a fi aplicate operativ, în practică, 
trapsformațe tn Instrumente curente 
de lucru, privindu-se astfel socie
tatea de avantajele scontate.

Fundamentul trainic al dezvol
tării unei gindirl economice înain
tate este spiritul de răspundere 
partinică, hotărirea fermă de a în
deplini politica economică a parti
dului, de a răspunde sarcinilor nu 
prin vdrbe, orlcit de frumoase ar 
fi ele, ci prin fapte de muncă, cit 
mai frumoase, cit mai eficiente. 
Din această largă perspectivă or
ganizațiile de partid trebuie să 
militeze mai energic pentru culti
varea spiritului de răspundere, a 
simțului de bun gospodar, să ex
tirpe orice înclinație spre auto- 
mulțumire sau grandomanie. Se 
resimte încă la unele cadre din 
economie tentația de a ignora 
stadiul real si posibilitățile actuale 
ale economiei noastre, de a consi- 

, dera că dacă avem o economie in 
plin avlnt, cu ritmuri rapide, ne 
putem permite aproape orice — 
cheltuieli pe „picior mare**,  ambiții 
tocale fără aooperire, precumpăni- 

- rea luxosului asupra utilului. Se 
uită, în asemenea cazuri, că Româ
nia este încă o țară în curs de dez
voltare — ii se iau ca 'etalon as
pecte sau repere ale statelor a- 
vansațe economic, uitindu-ae că

-16;

18,12; 20,30.
a Valter ap*r* Sarajevo s 
ciA — •; 12,w, h; w,i*.



SCÎNTEIA — vineri 9 noiembrie 1973 PAGINA 5

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialise Romania

BUCUREȘTI
Mulțumesc cAJdunw Extetenț*  Voastre pentru menajul de fel iritare 

pe care ați avut amabilitate® să ma-1 trimiteți ou ocazia aniversării zilei 
mele de naștere.

de uz casnic la cooperativa mește
șugărească „Flacăra", înființarea u- 
nui restaurant-penslune pentru elevi 
și a unei unități lacto-vegetarie
ne etc.

Dar opiniile, sugestiile și crltiCile 
cetățenilor, puși față-n față cu pro
blemele conducerii și gospodăririi 0- 
rașului, nu s-au oprit doar la rezulta
tele obținute pi-nft acum. Noi șl de
putății am fost criticați și pentru a- 
cele probleme pe care puteam să le 
rezolvăm și care, fie din comodita
tea unora diptre noi, fie din negli
jența întreprinderilor subordonate, 
le-am uitat pe drum. Așa. bunăoară, 
am fost criticați pentru faptul Că in
dustria locală amină realizarea unor 
piese de schimb pentru instalațiile 
sanitare solicitate de oetățenl. pen
tru lipsa de organizare a reparării

19 jucători, printre care" Durbae, 
Nica, DragomirescU, Nicolescu, 
Șerban, Dinu, Mateescu.

★
Seara, rugbișțil români au so

sit la Valence, unde au fost in- 
timpinați de reprezentanți ai 
Federației franceze de rugby.

—Holm, Holmstrom (Suedia) 6—3,
7—6 ; Machan, Taroczy (Ungaria) — 
Ashe (S.U.A.), Țirlac (România) 
7—6, 2-6, 6—3.

• In optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin, la Moscova s-a disputat 
primul meci dintre echipa locală 
MAI și formația Lokomotiv Sofia. 
Handbaliștli sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 28—21, după 
ce la pauză scorul era favorabil cu 
14—13 formației bulgare. Partida 
retur se va disputa la 11 noiembrie, 
la Sofia.

Amlntlndv-mi cu plăcere de vizita dumneavoastră oficială In Italia, 
exprim, cu aCe&t prilej, dorința ca legăturile tradiționale de prietenie 
cM'e Une«? țftrile noastre Sft se dezvelite în continuare în interesul co- 
leborarii dintrtrcel« două popoare, al consolidării păcii in Europa și tn 
întreaga lume. ». k-

GIOVANNI LEONE
Prc|edlnfeîe Republicii Italiene

Constituirea Comitetului Național 
Român pentru organizarea pregătirilor 
în vederea desfășurării Conferinței 

mondiale a populației
La Consiliul de Stat a avut loc, 

Joi după-aminaâ. ședința de consti
tuire a Comitetului Național Român 
pentru organizarea pregătirilor in 
vederea desfășurării Conferinței 
mondiale a populației. care va ftvea 
loc la București, sub egidă Organi
zației Națiunilor Unite. In perioadă 
19—30 august 1974.

Conferința mondială a populației 
va dezbate probleme privind situația 
prezentă fi viitoare a populației 
mondiale, precum și relațiile ei cu 
dezvoltarea economică și bunăstarea 
socială, in contextul fenomenelor 
complexe ale societății umane con
temporane.

La lucrările Conferinței vor par
ticipa reprezentanți Ai Statelor 
membre ale Națiunilor Unite, ai sta
telor membre ale instituțiilor specia
lizate, ai Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică, reprezen
tanții instituțiilor specializate ale 
Națiunilor Unite și ai Agenției In
ternaționale pentru Energia Atomică, 
observatori din partea altor Organi
zații ihtergUvetnamehtale Mu fiegu- 
vernâmeritale, invitați de Națiunile 
Vnitâ la conferință.

Comitetul National Român pentru 
organizarea pregătirilor in vedereâ 
desfășurării Conferinței mondiale â 
populației este alcătuit din :

președinte. EmU BodnaraȘ, vice
președinte al Consiliului de Stat ;

prim-vicepreședinte. Virgil Trofin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ;

vicepreședinți, Gheorghe Cioară, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, prof. Theodor Burghele,

Vizita delegației Grupului brazilian 
din Uniunea Interparlamentară

Delegația Grupului brazilian din 
Uniunea Interparlamentară, condusă 
de senatorul Paulo Francisco Torres, 
președintele Congresului Național și 
al Senatului din Brazilia, care se 
aCă in țara noastră, a făcut jOi o 
vizită in județul Prahova. Parla

UNITATEA FORESTIERĂ DE EXPLOATARE 
Șl TRANSPORT BREZOI, JUDEȚUL V1LCEA, 

A EOSI DECORATĂ CU „ORDINUL MUNCII" CLASA I
Printr-Un Decret al Consiliului de 

Stat a fost conferit Unilâții fores
tiere exploatare șl transport Bre
zei. județul Vilcea. „Ordinul Muncii4 
clasa I. înalta distincție a fost acor
data pentru contribuția deosebită a- 
du* *ă  la dezvoltarea sectorului de 
economie forestieră și participarea 
activă a colectivului de salariați de 
la Unitatea forestieră de exploata
re și transport Brezoi lâ opera de 
construire a socialismului in patria 
noastră, cu prilejul aniversării a 100 
de ani de lâ Înființare.

★
La adunarea festivă care a avut 

loc cu acest prilej, ing. Mirteâ Pe- 
lecudi, directorul unității, a evocat 
momentele semnificative ale istoriei 
de un veac a unității, prima între
prindere industrială de pe meleagu
rile vilcene. subliniind puternica sa 
dezvoltare din ultim \ ani.

In cadrul festivități, cei prezenti 
au subliniat cu îndelungi aplauze 
momentul solemn al inminării „Or
dinului Muncii" clasa I, conferit prin 
Decret al Consiliului de Stat, 
U.F.E.T.-BretoL

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite in muncă au fost distinși 
cu „Ordinul Muncii" clasa a II-a to
varășii : Vasile Căpâțlnă, maistru, 
Sultănică M. Clratea. cireulariat, Ion 
Ghiță. pensionar, și ing. Mircea Pe- 
lecudL director.

La întreprinderea 
„Independența” 

din Sibiu

Utilaje in premieră 
pe țară

Prestigiosul succe« doblndit 
Încă de la jumătatea lunii oc
tombrie de către harnicii con
structor! da mașini aJ ’de
prinderii „Independența" din Si
biu — Îndeplinirea sarcinilor 
da plan pe primii trei ani âi 
cincinalului — e Întărit zl de 
zi prin noi și Importante rea
lizări. In ultimul timp s-«u 
luat o serie de măsuri tehni- 
co-organizatorice, printre care 
construcția unei linii tehnoio- 
gice de mare randament. De 
curlnd, Întreprinderea „Inde
pendența" a livrat combinatului 
de îngrășăminte chimice ..Azo- 
mureș" din Tirgu Mureș prime
le 20 de cristalizatoare din me
tal inoxidabil (in greutate de 
peste 300 tone), utilaj realizat 
pentru prima oară In țară.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii 

ministrul sănătății, președintele Co
misiei Naționale de Demografie ;

secretar, iosef lonescu, secretarul 
Comisiei Naționale de Demografie ;

membri : Lina Ciobanu, președin
ta Comitetului executiv al Consiliu
lui popular al sectorului 2 București, 
Petre Lupu, ministrul muncii. Dumi
tru Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mihai 
Dâlea, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Ion Cosma, mi
nistrul turismului. Ion DatcU, amba
sador, reprezentant permanent al 
Republicii Socialiste România la 
O.N.U., Lucia DobresCu, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Brăila, 
Suzanâ GA dea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Mihilea Gheor
ghiu. președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, George Ma
covescu, ministrul Afacerilor exter
ne, acad. Stefan Milcu, vicepreședin
te al Academiei Republicii Socialiste 
RomâniA, Elena Peter, tehnician la 
Fabrica de încălțăminte „Clujana" 
din Cluj, Alexe PopescU, adjunct al 
ministrului educației și lnvățămintu- 
lui. Elena Poparad. vicepreședintă â 
Consiliului National al Organizației 
Pionierilor, Virginia Russ, reprezen
tant al Republicii Socialiste Românii 
in Comisia populației a O.N.U.. Tra
ian Ștefănescu. ministru pentru pro
blemele tineretului. Ilie Șalapa. di
rector general al Direcției Centrale 
de Statistică.

In prima sa ședință de lucru, Co
mitetul Național Român pentru 
organizarea pregătirilor iri vederea 
desfășurării Conferinței mdndiale a 
populației a luat hotăriri Drivind 
progrâmul său de activitate.

mentarii brazilieni. însoțiți de Cor- 
neliu Mânescu. președintele Grupu
lui român din Uniunea Interparla
mentară, au vizitat Combinatul pe
trochimic de la Brazi, muzeul Peleș 
și stațiunea turistică Sinaia.

De asemenea, au fost inminate „Or
dinul Muncii" clasa a IlI-a și Meda
lia Muncii, conferite unul număr 
de 54 muncitori, tehnicieni, maiștri, 
ingineri, economiști de la Unitatea 
forestieră de exploatare și transport 
Brezoi.

înaltele distincții au fost inminate 
de tovarășul Miron Con slant in eseu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Care, in numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a felicitat călduros pe cei 
distinși, colectivul întreprinderii săr
bătorite.

Au rostit, de asemenea, cuvinte de 
salut tovarășii Vâsile Patilineț, mi
nistrul econoVniei forestiere și mate
rialelor de construcții, și Petre Da
niei, prim-secretar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R.

Exprimi nd calde mulțumiri pentru 
cinstea deosebită acordată colectivu
lui unității, partictpanții la festivi
tate au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

DUMINICĂ, LA VALENCE

rugbi : ROMÂNIA-FRANȚA

HANDBAL feminin

Se apropie „ora mondialelor"
Echipa României ;i-a reluat antrenamentele

Selecționata de rugby a țării 
noastre a plecat, ieri dimineața, 
pe calea aerului. La Paris. în 
vederea meciului pe oare-1 va 
susține duminică 11 noiembrie 
in localitatea Valence, in com
pania reprezentativei Franței. 
Lotul echipei române cuprindeÎN CÎTEVA RÎNDURI

• Tenismanul român Ilie Năstase 
a debutat victorios in proba de 
simplu a turneului internațional 
care se desfășoară la Stockholm in 
cadrul „Marelui premiu — F.I.L.T.", 
în turul doi, Ilie Năstase l-a in- 
■tîlnit pe suedezul Oile Palmer, pe 
care l-a Învins in două seturi : 6—2,
6—2. în prima partidă pentru turul 
trei, americanul Stan Smith l-a e- 
liminat cu 6—3. 6—1 pe sud-africanul 
Ray Moore. Rezultate Înregistrate in 
proba de dublu (turul II) : Năstase 
(România), Connors (S.U.A.) — Mei- 
ler, Pohmann (R. F. Germania) 
6—4, 6—4 ; Smith, Gorman (S.U.A.)

COMUNICAT 
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă 

România a ministrului afacerilor externe 
al Israelului, Abba Eban

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mania. George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Israelului. Abba 
Eban. si soția șa. Shoshana Eban. au 
făcut o vizită oficială in Republica 
Socialistă România, intre 4 si 7 no
iembrie 197.3.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceausescu, 1-A primit 
ne ministrul afacerilor externe al 
Israelului. După convorbire. pre
ședintele Consiliului de Stât l-a rt- 
ținut pe oaspete la dejun. De ase
menea. ministrul de externe israe- 
lian a fost primit de către •președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste Romăhiâ. Ion 
Gheorghe MaUrer.

Oaspeții au vizitat obiective in
dustriale si social-culturale din 
București si ludctul Bralbv*  avind 
Astfel posibilitatea de â cunonstâ 
nemijlocit Uncie aspecte ale muncii 
si preocupărilor poporului roman 
pentru Înflorirea multilaterală a pa
triei Și ridicarea nivelului său de 
viată.

în cursul vizitei au avut loc con
vorbiri oficiale intre miniștrii afa
cerilor externe ai celor două țări cu 
privire la evoluția relațiilor bi
laterale. Totodată, s-a efectuat un 
schimb de păreri nsUpra unor pro
bleme internaționale maiore. inclu
siv reglementarea pe cale politică a 
crizâi din Orientul Mijlociu. Convor
birile s-au desfășurat intr-o Atmo
sferă cordială, sinceră.

S-a exprimat profunda îngrijorare 
a părților fată de perpetuarea si
tuației de încordare din Orientul 
MîilociU. evoluția acesteia din ulti
mul timp, care a duS lă mari pier
deți de vieți omenești, distrugeri 
materiale, generînd. totodată. Pe
ricole la adresa DăCii $1 securității 
internaționale. S-a apreciat fcăJ so
luționarea grabnică a conflictului

Semnarea unei înțelegeri de colaborare în domeniul 
educației fizice și sportului între România și Polonia
Joi s-a semnat, la București. o 

înțelegere de colaborare între Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport din țara noastră și 
Comitetul General al Sporturilor Și 
Turismului din Republica Populată 
Polonă. care prevede extinderea 
conlucrării in domeniul educației fi
zice, sportului de masă și de per
formanță. prin schimburi reciproce 
de antrenori. cercetători științifici, 
echipe și delegații sportive, vizite 
de documentare, etc.

Documentul a fost semnat de Emil 
Drăgănescu. președintele Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică

Plecarea delegației Asociației de prietenie 
sovieto-română

Delegația Asociației de prietenie 
Șovieto-română, condusă de tova
rășul V. G. DikusarOv. prim-SOcretâr 
al Comitetului regional Cernăuți al 
P.C. din Ucraina, care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S., a 
participat la festivitățile organizate 
in țara noastră cu prilejul celei de-a 
58-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a părăsit, joi 
la amiază, Capitala.

D E
(Urinare din pag. I) 

trebuie să Sâ făCft lh iPlfltul el pe 
baza Rezoluției OortBlIlUlUi de S£cuu 
ritate nr. 338 din 22 octombrie a.c„ 
care prevede încetarea focului, re» 
afirmarea Rezoluției 242 dirt 22 no
iembrie 1967 si negocieri Intre păr
țile interesate pentru o paCe iustă 
și durabilă.

Părțile au subliniat, necesitatea 
promovării, In relațiile dintre toate 
statele lumii, a principiilor egalității 
depline în drepturi, respectului in
dependentei și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc.

Părțile au fost de âOord că. tn 
condițiile lumii contemporane, clnd 
se afirmă Un curs nou ih viata In*  

aternatională — îndreptat Spre dez
voltarea colaborării și Înțelegerii in
tră popoare, spre destindere si pace, 
âo impune tot mal mult spiritul tra
tativelor, Soluționarea pe tale po
litică. pașnică a problemelor litigioa
se. în acest seni. cele dbuă părți au 
apreciat Că toate tarile lumii —* 
mari, mijlocii sau mici — Indiferent 
de orinduirea soclal-politică. poten
țialul economic, așezare geografică, 
pot — si aU datoria — să contribuie 
la solutioharea in spirit constructiv 
a problemelor cu care este confrun
tată omenirea, la consolidarea păcii 
și colaborării In lume.

în âcest context. Cei doi miniștri 
de externe au Subliniat Utiiltâteft 
contactelor bilaterale in vederea 
explorării și găsiri’ de Căi Pentru a 
facilita rezolvarea problemelor ma
jore ale vieții internațională ac
tuale.

Ministrul afacerilor externă al Is- 
radului, Abba Ebari, a lhVitat pe 
ministrul afacerilor externe- al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. să facă o vizită oficială 
în Israel. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data urmlnd a fi stabi
lită ulterior pe cale diplomatică.

și Sport, și Boleslaw Kapitan, pre«- 
ședintele Comitetului General al 
Sporturilor și Turismului din Polo
nia.

La Semnare au participat membri 
ai conducerii C.N.E.F.S., prâcum și 
Edward Rokicki, însărcinat cu afâ- 
teri âd-interim al Poloniei lâ Bucu
rești.

★
După-âmiază, cu prilejul semnării 

înțelegerii de colaborare. însărci
natul cu afaceri ad-interim al Polo
niei la București â oferit un Coc
teil.

(Agerpres)

Lă plecare, Oaspeții âu fost 
ââlutâți de Octav LlveieârtU, 
membru ăl Biroului Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., de membri și ac
tiviști ai consiliului.

A fost de față. N. V. Maslennikov, 
ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

P U T A T
televizoarelor la domiciliu. pentru 
apariția unor „goluri" în aprovizio
nare in anumite perioade etc.

Desigur, pentru ca Ideile, propune
rile cetățenilor să-și găsească apli
care fără tărăgănări inutile, pentru 
ca Întreaga activitate a consiliului 
popular să se desfășoare in spiritul 
democrației socialiste, este foarte 
important ca deputății înșiși să aibă 
o atitudine critică, analitică asupra 
activității comitetului executiv, a 
administrației de stat. Noi simțim 
permanent in activitatea noastră cri
tica deputaților. Mai ales in sesiuni, 
cirtd sint prezentate și analizate di
verse probleme, mulți deputați ne 
critică fără mehajâmente, Spre 
exemplu, deputatul Constantin Za- 
haria a Interpelat pe ing. I. Martin, 
șeful centrului de legume șl fructe, 
in legătură cu neritmicitatea exis-

Exact peste o lună vom cunoaște 
rezultatele primelor meciuri (inclu
siv cel al echipei noastre) de la 
campionatele mondiale de handbal 
feminin .Acum, pînă la înce
perea pasionantelor dispute (8 de
cembrie, in patru orașe iugoslave : 
Sarajevo, Zavldovici, Sibenlk și Va- 
razdin), cele 12 formații calificate in 
turneul final pun la punct ultimele 
amănunte pentru a lua un start Cit 
mai bun. Antrenori, jucătoare și 
specialiști sint lh același timp pre
ocupați de calcularea șanselor. Fără 
o ordine de preferință dâstul de 
grâu de âvut in vOdere, dat fiind 
echilibrul valoric — vom mertțidna 
In rlndul marilor favorite reprezen
tativele R. D. Germane (deținătoa
rea titlului). Uniunii Sovietice, Iu
goslaviei, Danemarcei, Ungariei.

Șanse reale de a ocupa unul din 
locurile pe podium au, de aseme
nea, șl handbalistele? noastre. Ele 
vor juca in grupa preliminară B 
(la Zavidovlci), alături de echipele 
Japoniei și Norvegiei. Pregătirile și 
turneele de verificare din ultimul 
timp au asigurat — după cum reiese 
din «pusele ' antrenorului emerit

0 delegație 
de activiști ai P.C.R. 
a plecat la Budapesta

Joi flupă-amiaZă a plecat la 
Budâpâsta o delegație de activiști 
âl B.C.R, condusă de Ștefan Micuță, 
membru supleant al C.C. nl T’.C.R., 
fitim-seCrfilar al Comitetului jude
țean Cluj ăl P.C.R., earâ, In invita
ția P.M.S.U., Vă face 0 vizită in 
schimb de experiență in R.P. Un
gară.

La plecâre, pe aeroportul Otopcni, 
delegația a rost condusă de Iosif 
Szasz, membru supleant Al C.C. al 
p,c.R„ adjunct de șet de settle la 
C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad*  
juntt de șef dă secție lh C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fdăt pretențl membri al Ambâ- 
•adbl R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Jdi dimineața, George Macovescu*  

ministrul ălâcerilor extefne, a pri
mit in audiență pe Curt Leilon. noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Suediei in Republica So
cialistă România, in legătură cu a- 
propiata prezentare â scrisorilor sâle 
de acreditare.

★
Joi dimineața, Gâbrge Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe Giarhbin Niamaa, noul Am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Mon
gole în Republica Socialistă Româ
nia. în legătură cU apropiata pre
zentate a scrisorilor sale de acredi
tate.

*
Tovarășul GeOrge Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit- o 
telegramă de mulțumire din partea 
mihiătrulUi de externe ăl SUediei, 
SVen Ahdertsdn, pânttU felicitările 
adresate cu ocazia numirii sale îri 
această funcție.

*
La 8 noiembrie 1973. Nicolâe Ghe*  

nea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a primit in vizită de 
prezentare pe B. R. Devarajan, re
prezentant âl PrOgrâmUluî Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltară 
(P.N.U.D.) In Româhiă. A participat 
Ftiad K. Mohammed, reprezentant 
ă.i. al P.N.U.D. la București. CU 
acest prilej au fost trecute in revistă 
principalele linii de dezvoltare ale 
cooperării dintre forurile Interesate 
române și acest organism interna
țional.

în continuare, N. Gheneă A ofe
rit un dejun In cinstea celor doi re
prezentanți ai P.N.U.D. La dejun au 
participat Â. S. Chedid, directorul 
Centrului de informare O.N.U. la 
București, M. Ribbing. directorul 
Centrului UNESCO, directori ai pro
iectelor cate se execută lh cooperate 
cU P.N.U.D, tn țara noastră, func
ționari superiori din M.A.E. Discu
țiile $i dejunul au decurs lhtr-o at
mosferă cordială. '

★
Joi seara a părăsit Capitala dele- 

gâțijji_• cdoperâtivei aggicole.de pro
ducție ,\Trieteniâ~vieuTamezd-rb‘ifîâăă,‘ 
dirt Moc Bad — R<î). Vietnam,'• care, 
la invitația cooperativei agricole de 
producție „Prietenia rortâno-vietna- 
meză“ dirt comuna Glngiova, jude
țul Dolj, ă făcut 6 vizită de docu
mentare și Schimb de experiență în 
țara hoastră. *

*
La Sibiu s-au Încheiat, joi, lucră

rile celui de-al Iil-leâ Seminar in
ternațional Salvâmdht, otgânizât de 
Federația Română de Turism Alpin, 
lâ Câ?6 âU participat reprezentanți 
din întreaga țară, precum si invitați 
din Austria, R.F. Germania, R.P. 
Polonă și R.S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

U L
tentă uneori in aprovizionarea ora
șului ; deputatul Tiberiu Iordache a 
interpelat pe vicepreședintele de re
sort, Cofistantin Toma, ih legătură cu 
măsurile luate pentru asigurarea 
condițiilor necesare cuprinderii tu- 
tutor copiilor de vîrstă preșcolară in 
grădinițe cu program prelungit și 
normal : deputății Liviu Ursache, 
Constantin Rău și alții au criticat 
anumite practici din stilul de irtun- 
că ăl Comitetului executiv. etc.

îri Calitate de primar, sint intere
sat ca atitudinea critică a deputaților 
să se manifeste in toate problemele 
de interes generai, ca Întreaga ad
ministrație să simtă controlul aces
tora. Aștept — și, personal, voi încu
raja lntotdeâurtâ acest spirit — ca 
intervenția critică a deputaților să 
fie. in continuare. Și mai activă. în 
toate Împrejurările, nu numai In se
siuni.

C. Popescu — Omogenizarea Ochitei, 
călirea ei in jocuri dintre cele mai 
dificile (in deplasare, cu reprezen
tativele R.F.G., U.R.S.S.. Cehoslova
ciei, Danemarcei). Din păcate, con
ducerea tehnică se vede in situația 
de a nU eonta întru totul pe între
gul efectiv al jucătoarelor de bază, 
accidentări mai vechi sau mai noi 
făcind nesigură recuperarea inte
grală a tuturor acestora, Foarte pro
blematică eata, spre exemplu, folo
sirea Lidiei Stan, candidată nr. 1 la 
postul de portar.

Lotul handbalistelor noastre își 
reiâ azi, după o scurtă pdihnă, an
trenamentele. Selecțlonabllele și an
trenorul lor se Îndreaptă de acum 
cu forțe și ambiții sporite. către... 
„ora mondialelor": Toate preparati
vele urmează A fl Încheiate către 
data plecării in Iugoslavia PInă 
atunci, echipa urmează să susțină șl 
clteva partide internaționale, la 
Ploiești șl București : 24 șl 26 no
iembrie, cu reprezentativa Bulgariei; 
2 Și 4 decembrie, cu selecționata 
Uniunii Sovietice.

I*

20 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

INDEPENDENȚEI CAMBODGIEI

Altefei Sale Regale Prințul NORODOM SIANUK 
Șeful statului Cambodgia

Prelfidintele Frontului Unit Național al Cambodgiei

A XX-a aniversare â proclamării independenței Regatului Cambod
giei ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa în numele Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al 
întregului popor român șl al nostru personal, dumneavoastră și. prin 
dumneavoastră, Frontului Unit Național al Cambodgiei, Guvernului 
Regal de Uniune Națională șl eroicului popor khmer un cald salut prie
tenesc împreună cu cele mal sincere felicitări.

Folosim această ocazie pentru a exprima âentlmentele de solidarita
te ale poporului român cu lupta pe care poporul khmer o duce cu cu
raj și abnegație pentru făurirea Unei Cambodgii libere șl independente.

Sîntem ferm convinși că aceâ&tă luptă Va fi încununată de succes, 
că victoria finală va aparține forțelor patriotice khmere sub conduce
rea Frontului Unit Național al Cambodgiei, astfel ca bravul popor 
khmâr, greu tndercât în acest război, să-și poată îndrepta forțele spre 
dezvoltarea economică, socială a țării, spre ridicarea bunăstării sale 
materiale și spirituale.

Fie Ca relațiile de prietenie și solidaritate dintre țările noastre să se 
tntărească și dezvolte continuu, spre binele popoarelor român și khmer, 
al luptei împotriva imperialismului, âl cauzei progresului șl păcii în 
lume. *

nicolae ceaușescu
j Președintele

Consiliului de Stat 
al PepublMi Sbâlallste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

ConiîllulUi de Miniștri
, al Republicii Socialiste România

Poporul cambodgian 
marchează astăzi îm
plinirea a două dece
nii de la proclamarea 
independenței națio
nale. Moment de răs
cruce in zbuciumata 
istorie a Cambodgiei, 
ziua de 9 noiembrie 
1953 a consemnat vic
toria poporului khmer 
care, asemenea celor
lalte popoare din Indo
china, a dus o luptă 
eroică împotriva asu
pririi colonialiste, pen
tru libertate și inde
pendență. Un an mal 
tirziu, in 1954, confe
rința de la Geneva cu 
privire la restabilirea 
păcii în Indochina iși 
asumă, prin documen
tele sale, gărantareă 
independenței și suve
ranității Cambodgiei 
și proclama obligația 
statelor semnatare de 
a nu se amesteca in 
treburile interne ale 
aCOStel țăfi.

Dar, în perioada ce 
a urmat. Cambodgia a 
fost, după cum se 
Știe, ținta unot pu
ternice presiuni, inclu
siv acte de agresiune, 
în martie 1970 ă avut 
loc. cu sprijinul mili
tar al S.U.A., o lovitu
ră de stat, prin care 
puterea a fost acapa
rată de elemente tră
dătoare, în frunte cu 
Lon Noi. Cu arma în 
mină, mobilizindu-și 
toate resursele pen
tru respingerea u a- 
gresiunii și apăra
rea ființei sale na
ționale, poporul cam
bodgian. sub condu
cerea Frontului Unit 
National (F.U.N.C.) si 
a Guvernului Regal de 
Unitate Națională, a 
declanșat o ampla 
ofensivă pe întreg te
ritoriul țării, elibe- 
rind numeroase cen
tre populate și provo- 
cind grele pierderi ina
micului. în prezent, 
forțele patriotice con

trolează 90 la sută din 
teritoriul național, su
prafață pe care tră
iește 80 la sută din 
populația țării. în zo
nele eliberate au luat 
ființă comitete ale 
F.U.N.C. care desfă
șoară o vie activitate 
economică șl social- 
culturală. Zilnic, știri
le sosite din Cambod
gia informează dâsprb 
acțiunile temerare în
treprinse de patrioțl 
asupra ultimelor bas
tioane ale regimului 
de la Pnom Penh — 
capitala tării si cî- 
teva centre mai im
portante.

Lupta eroică a po
porului khmer se bu
cură de șimpatia și 
sprijinul tuturor po
poarelor și forțelor 
progresiste din lume. 
In acest sens este 
semnificativ, faptul că 
peste 40 dâ state au 
recunoscut pînă in 
prezent Guvernul Re
gal de Unitate Națio
nală, drept singurul 
guVem legal și legitim 
al Cambodgiei, stabi
lind cu acesta relații 
diplomatice.

Profund solidar cu 
cauza dreaptă a po
porului cambodgian, 
a celorlalte popoare 
din Indochina, cu as
pirațiile ldr legitime 
de libertate și inde
pendență, poporul ro
mân urmărește cu 
caldă simpatie lupta 
acestora . pântru apă
rarea ’ dreptului lor 
sacru la autodetermi
nare, lâ dezvoltare 
de Sine stătătoare. 
După cuib este cunos
cut, România s-a nu
mărat printre prime
le state cară âu salu
tat înființarea Guver
nului Regal de Unita
te Națională și l-a 
recunoscut Oficial ca 
linie reprezentant le
gitim al Câmbodgiei. 
La abtuala. Sesiune â

Mesajul primului ministru al G.R.U.N.C. 
' adresat poporului cambodgian

CAMBODGIA 8 (Agerpres). — 
Penn .Nouth, președintele Biroului 
Politic al C.C. al Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei (F.U.N.C.), pri
mul ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), a adresat, la 8 noiem
brie, in ajunul celei de-a 20-a ani
versări a ihdependențel Cambodgiei, 
Un mesaj poporului cambodgian, 
chemindU-1 să-și intensifice lupta in 
sezonul uscat 1973—1974 pentru a 
desâvlrși eliberarea, tării.

Felicitind poporul cambodgian pen
tru victoriile obținute în lupta de e- 
libetare națională in ultimii trei ani 
și jumătate, mesajul subliniază, tot
odată, falimentul regimului de lâ 
Pnom Penh, înfrint pe plan militar 
șl subminat de lupte intestine In ca
drul cărora așa-numitul „înalt con
siliu politic" se prăbușește, iar „gu*-  
vemul special" al lui In Tam se 
dezintegrează.

..în prezent, poporul cambodgian, 
F.U.N.C., G.R.U.N.C,, șl Forțele ar
mate de eliberare națională ale po
porului cambodgian dețin inițiativa

Seara culturală cambodgiana
Pentru a marca cea de-a XX-a 

aniversare a proclamării independen
ței Cambodgiei, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat joi, la Casa de cul
tură a institutului, o seară cultura
lă, In cadrul căreia ziaristul Adrian 
lonescu, director general adjunct al 
Agenției române de presă — Ager
pres — a prezentat conferința inti
tulată „Intllniri cu Cambodgia". 
Asistența â vizionat apoi un film 
documentar cambodgian.

La manifestare au asistat loan

vremea
Timpul probabil pentru 10, 11 șl 12 

noiembrie. în țari: Vremea va fi In 
general frumoasă, cu cer variabil. 
S« vor «emnaJa ploi izolate in nor

Adunării Generale « 
□.N.U., țara noaBtră a 
prezentat, împreună 
cu âlte 30 de state, 
cererfea cU privire la 
includerea pe agenda 
sesiunii a punctului 
intitulat „Restabilirea 
drepturilor legitime 
ale Guvernului Regal 
dă Unitate Națională 
al Cambodgiei la Na
țiunile Unite" și dez
baterea acestei pro
bleme In plenul adu
nării.

O contribuție de cea 
mal mare însemnătate 
la întărirea si dezvol
tarea continuă a re
lațiilor de priete
nie româno-câmbod- 
giene aU adus intll- 
nirile și convorbirile 
fructuoase dintre pre
ședintele Consiliului 
de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae 
CeaUșasdu, și șeful 
statului cambodgian, 
prințul NOrbdom SLa- 
nuk. Dă fiecare dată, 
dialogul româno-cam- 
bodgian lâ cbl mai 
•inalt nivel a prilejuit 
reafirmarea bunelor 
raporturi statornicite 
ihtre țările si po
poarele noastre, a e- 
vidențiat dorința co
mună de a dezvolta 
in. continuare aceste 
legături,Tn interesul 
reciproc, - al cauzei 
păcii Și progresului in 
lume.

Sărbătoarea națio
nală a Cambodgiei 
constituie pentru po
porul român un nou 
prilej de reafirmare a 
solidarității depline 
cu lupta dreaptă a 
poporului cambodgian 
și de a-i adresa 
urarea de a Qbține 
noi succese pe calea 
înfăptuirii aspirațiilor 
sale legitime de li
bertate și indepen
dență națională.

Eugen IONESCU 

absolută asupra inamicului. în vas
tele zone eliberate, totalizind peste 
90 lâ sută din teritoriul național, 
cinci milioane și jumătate de cam- 
bodgieni duc o viață nouă de stăpîni 
reali âi țării lof, de Stăpîni pe desti
nele unei Cambodgii suverane și țn- 
dependente, nesubordonate nici unei 
alte țări*  — arată mesajul.

Mesajul lui Penn Nouth sublinia
ză, de asemenea, prestigiul cresdnd 
pe plan internațional al forțelor pro
gresiste cambodgiene și izolarea tot 
mâl mare pe arena internațională a 
regimului de la PnOm Penh. Che- 
mînd la întărirea vigilenței și deju- 
carea, in această fază decisivă a lup
tei, a oricăror manevre inamice vi- 
zind împărțirea țării, mesajul re
afirmă obiectivele F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C. —• construirea unei Cam
bodgii independente, suverane, paș
nice, neutre, democratice și prospe
re, în condițiile integrității sale te
ritoriale, conform declarației din 23 
martie 1970 a lui Norodom Sianuk, 
șeful Statului Cambodgia, președin
tele F.U.N.C.

Botar, secretar general al Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, oameni de cultură șl artă, 
un numeros public.

A fost prezent, de asemenea, Ngo 
Taing Tykea, Însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al Regatului Cambodgiei 
la București.

(Agerpres) 

dul țării, Vlnt Slab pînă la potrivit. 
Temperatura In creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 3 șl 7 grade, iar maximele in
tre 8 și 18 grade. Ceață dimineața 
și seara. în București : Vreme în 
general frumoasă, cu cer variabil, 
mai mult senin noaptea și dimineața. 
Vlnt in general slab. Temperatura In 
creștere ușoară. Ceață dimineața fi 
•eara.

aggicole.de


viața internațională
Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
SE CER HOTĂRIRI CONCRETE SI URGENTE 

IN DIRECȚIA ÎMPLINIRII DEZIDERATULUI 
OMENIRII-0 LUME FĂRĂ ARME

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele politice 
și de securitate

NEW YORK 8. (Corespondență de la C. Alexandroaie). — In Comi
tetul pentru problemele politice și de seeuritatc al Adunării Generale 
bu continuat dezbaterile asupra problematicii dezarmării cu discursu
rile rostite de reprezentanții Olandei, Perului. Braziliei. R. S. S. U- 
crainene și Marocului. Vorbitorii s-au pronunțat in favoarea adoptării 
unor hotăriri concrete și urgente vizind scoaterea de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a negocierilor de dezarmare din impasul in care 
au intrat de mai mult timp.

Tabloul tratativelor multilaterale 
de dezarmare, arăta reprezentantul 
Olandei, P. H. Kooijmans, este des
tul de sumbru și descurajator. În
trucât nu s-a realizat nici un pro
gres semnificativ in direcția îndepli
nirii dezideratului omenirii — o 
lume fără arme și. în primul rind, 
fără arme de distrugere in masă. 
Lumea este confruntată de două 
probleme de o Însemnătate cardi
nală pentru viitorul ei pașnic — 
subdezvoltarea și superi narmarea. 
încheierea unor acorduri de dezar
mare nu numai că ar spori gradul 
de securitate a lumii, dar ar elibera 
vaste resurse intelectuale, tehnolo
gice și economice, atit de necesare.

J. Perez de Cuellar, reprezentan
tul Perului, arăta că destinderea in 
relațiile internaționale nu a avut 
md un fel de efecte pozitive asupra 
negocierilor din cadrul . conferinței 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva sau asupra curse: Înarmă
rilor. Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru sporirea rolului O.N.U. In dome
niul dezarmării, lucru care s-ar pu
tea realiza printr-o reorients re a 
negocierilor de la Geneva In direcția 
obținerii unor rezultate pozitive.

Reprezentantul Braziliei, Ramiro 
Guerreiro, a-a referit la imperativul

★
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— In Comisia a patra a Adunării 
Generale, care se ocupă de proble
mele decolonizării, a fost prezentat 
un proiect de rezoluție care preco
nizează crearea unui organ de an
chetă al Națiunilor Unite pentru in
vestigarea la fața locului a atrocită
ților săvirșite de trupele colonialiste 
portugheze pe teritoriul Mozambicu- 
lui. Proiectul de rezoluție a fost pre
zentat de un grup format din 14 
etate coautoare.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agetpres). 
•- Comisia a doua a Adunării Ge
nerale, care se ocupă de problemele

dezarmării chimice, arătlnd că sta
tele trebuie să-și asume obligația 
fermă de a nu produce și perfec
ționa asemenea arme In vederea 
idiminării lor din arsenalele statelor. 
La acest obiectiv s-ar putea ajunge 
prin inițierea unui tratat vizind dis
trugerea tuturor stocurilor de arme 
chimice, urmind ca apoi să se înce
teze definitiv fabricarea lor.

H. T. Reșetniak, reprezentantul 
R.S.S. Ucrainene, abordind aceeași 
temă, a subliniat că propunerea sta
telor socialiste, avansată Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, 
constituie o bună bază pentru ajun
gerea la un acord asupra interzice
rii, stocării și distrugerii armelor 
chimice.

Reprezentantul Marocului, M. Mra- 
ni Zentar, vorbind despre obiecti
vele conferinței de securitate euro
peană, a declarat, între altele, că 
toate trupele străine și bazele mi
litare aflate pe teritoriile altor state 
trebuie retrase în interiorul grani
țelor naționale și că înainte de a se 
cere dezarmarea totală a popoarelor 
trebuie să li se asigure respectarea 
drepturilor lor fundamentale in con
formitate cu principiile Cartei O.N.U. 
și dreptului internațional.

economice, a adoptat miercuri o re
zoluție in conformitate cu care sediul 
viitoarei universități a Națiunilor 
Unite — instituție a cărei creare a 
fost aprobată anterior — urmează să 
fie stabilit in capitala Japoniei.

Intensă activitate diplomatică 
in legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

CAIRO 8 (Agerpres). — Intr-o con
ferință de presă, organizată miercuri 
scana la Cairo, la încheiere® vizitei 
sale în capitala egipteană, secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a 
declarat că a putut constata că înce
tare® focului este respectată. Potri
vit agenției France Presse, el a apre
ciat că, intr-o primă etapă, un pro
gres poate fi realizat prin stabilirea 
liniilor de încetare a focului pe pozi
țiile existente la 22 octombrie, ex- 
prlmlndu-și, totodată, speranța că 
problemele de fond vor fi abordate 
in consecință pină la sfirșitul acestui 
an.

Secretarul de stat al S.U.A. a sosit 
joi la Riad, cea de-a cincea etapă, și 
ultima a turneului său In mai multe 
țări arabe.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Joseph 
Sisco, secretar de stat adjunct al 
S.U.A., și Harold Saunders, membru 
al Consiliului Securității Naționale, 
oare l-au Însoțit pe Henry Kissinger 
la Cairo, au avut, miercuri seara, 
îndată după sosirea lor la Tel Aviv, 
o întrevedere cu premierul israelian 
Golda Meir. După cum anunță un 
comunicat oficial israelian, în cursul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme discutate la Cairo de către 
Henry Kissinger și Anwar Sadat.

La convort>iri au luat parte vice- 
premierul israelian, Yigal AUon, mi
nistrul apărării, generalul Moshe 
Dayan, precum șî alte înalte oficia
lități israeliene.

★
Guvernul israelian 8-a reunit, joi, 

în sesiune extraordinară, pentru a 
stabili poziția pe care urmează s-o 
adopte in legătură cu propunerile a- 
vansate in cadrul convorbirilor de la 
Cairo dintre secretarul de stat ame
rican, Henry Kissinger, șl președin
tele R.A. Egipt, Anwar Sadat — 
transmit agențiile France Presse și 
Reuter.

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Assad, l-a pri
mit pe Yasser Arafat, președintele

Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, precum 
și pe alțl membri ai acestui comitet, 
relatează agenția M.E.N.

ALGER 8 — (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). In cadrul Inten
sei activități diplomatice ce se des
fășoară la Alger în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat, pre
ședintele Houarl Boumediene a avut. 
Imediat după sosirea sa din turneul*  
de cinci zile în țările din această 
zonă, întrevederi cu președintele Ni
gerului, Hamani Dlori, aflat în vizită 
în capitala algeriană. Președintele 
Algeriei a avut, de asemenea, con
vorbiri cu Hamdl Mouknass, minis
trul de externe al Mauritaniei, șl Ah
med Abdulle, membru al Consiliu
lui Revoluționar Suprem din Soma
lia, care se află la Alger ca purtători 
de mesaje adresate lui Houari 
Boumediene de șefii celor două state.

AMMAN 8 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei s-a reîntors la 
Amman, după un scurt turneu, care 
a inclus vizite succesive în patru 
țări arabe — Arabia Saudită, Emi
ratele Arabe Unite, Kuweitul șl 
Siria.

TUNIS 8 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Tunisiei, Hedi Nouira, a 
avut o întrevedere cu asistentul se
cretarului de stat american pentru 
afacerile africane, D^vid Newsom.

★
Reîntors la Tunis după vizitele în

treprinse la Cairo și Tripoli, unde a 
avut consultări cu oficialități egipte- ' 
ne și libiene, Mohamed Masmoudi, 
ministrul afacerilor externe al Tuni
siei, a fost primit de președintele 
Habib Bourguiba.

ABIDJAN 8 (Agerpres). — Coasta 
de Fildeș a hotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu Israelul, a anunțat 
joi președintele Houphouet Bolgny.

lucrările Conferinței 
și cooperare

GENEVA 8 (Agerpres). — In ca
drul organelor de lucru ale Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa au continuat dezbaterile cu 
privire la principiul integrității teri
toriale, la propunerea elvețiană pri
vind reglementarea pașnică a dife
rendelor și la măsuri de ordin mili
tar pentru creșterea încrederii și sta
bilității in Europa.

0 FLAGRANTĂ VIOIĂHE

A ACORDULUI DE EA PARIS
Avioane saigoneze au bom

bardat orașul Loc Ninh aflat 
In zona controlată de G.R.P.

al RepubUcll Vietnamului 
de Sud

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 
de presă Eliberarea informează că, 
la 7 noiembrie, ora 10,00 (ora locală), 
avioane saigoneze au bombardat ora
șul Loc Ninh, situat in interiorul zo
nei aflate sub controlul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud.

Mai multe bombe au fost aruncate 
asupra cartierelor rezidențiale Ninh 
Phuc și Ninh Hoa, ucigînd nume
roase persoane aflate într-o piață 
publică și provocînd pagube mate
riale.

Intr-un mesaj adresat delegației 
militare a administrației saigoneze, 
generalul maior Hoang Anh Tuan, 
conducătorul delegației militare a 
G.R.P. in Comisia mixtă militară bi
partită, a denunțat acest grav act 
ilegal al administrației saigoneze, 
care constituie o violare flagrantă a 
Acordului de la. Paris.

pentru securitate j 
în Europa ( 
în ceea ce privește cooperarea in- 

dustrială si tehnlco-ștlintifică au I 
continuat schimburile de păreri cu | 
privire la formele și metodele de 
cooperare.

De asemenea, s-au examinat as- I 
pecte privind dezvoltarea cooperării 
culturale, a studiului limbilor străi- I 
ne șl contactelor umane. I

------------------ I 

TEHERAN---------------------- |

Conferința | 
Internațională | 
a Crucii Roșii |
TEHERAN 8 (Agerpres). — Șahin- I 

șahul Iranului, Mohammad Reza | 
Pahlavi Aryamehr, a inaugurat, joi, 
lucrările celei de-a 22-a Conferințe ■ 
Internaționale a Crucii Roșii, de la I 
Teheran, la care participă reprezen- ■ 
tanțl ai unui mare număr de socie- 
tăți naționale de Cruce Roșie, al I 
Ligii Internaționale (organul fonda- | 
tor al societăților naționale) și Comi
tetului Internațional al Crucii Roșii, | 
de. la Geneva. Din România participă I 
o delegație condusă de general-colo- " 
nel Mihai Burcă, președintele Con- - 
siliului Național al Societății de I 
Cruce Roșie.

In alocuțiunea inaugurală, șeful 
statului iranian 6-a referit la sarci- I 
nile noi și multiple ce revin în pre- | 
zent Crucii Roșii, pronunțîndu-se 
pentru lărgirea și întărirea activită- | 
ții umanitare a acestei organizații.

Lucrările reuniunii din capitala " 
Iranului vor dura pină la 15 noiem- ■ 
brie.

agențiile
gMMMHBBHrtaaaaaaaaa"0 

de presă 
transmit:

I. B. Tito va face o vizită 
in U.R.S.S. Agenția Tanlug In- 
formează că, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va face, in cursul acestei luni, o 
vizită de prietenie în Uniunea So
vietică.

Convorbire M. Kohl-E. 
Bdhr. Michael Kohl» ministru am
basador extraordinar șl plenipoten
țiar al R.D. Germane, și Egon Bahr, 
ministru cu însărcinări speciale al 
guvernului vest-german, au avut, 
joi, la Berlin, o convorbire în pro
bleme actuale ale relațiilor dintre 
R.D. Germană și R.F. Germania. In 
cadrul discuției s-a convenit asupra 
desfășurării, la finele acestei luni, a 
unor tratative privind realizarea unui 
acord cultural.

Convorbiri 
vest-germano — italiene

BONN 8 .(Agerpres). — La Bonn 
a avut loc. joi, o Întrevedere 
între cancelarul vest-german. Willy 
Brandt, si premierul italian. Ma
riano Rumor. Convorbirile celor doi 
șefi de guvern s-au axat pe exami
narea situației din Orientul Apropiat. 
De asemenea, după cum a declarat 
un purtător de cuvint al guvernului 
vest-german. cancelarul federal și 
primul ministru italian au făcut un 
schimb de vederi in probleme pri
vind securitatea europeană, relațiile 
țărilor membre ale C.E.E. cu S.U.A., 
precum și în chestiuni referitoare la 
aprovizionarea cu petrol.

In t lin ir ea de joi a șefilor guverne
lor vest-german și italian este, după 
cum menționează agenția Reuter, 
prima de la instalarea lui Mariano 
Rumor in această funcție. Primul 
ministru al Italiei se află la Bonn 
pentru a participa la lucrările 
celui de-al 19-lea Congres al 
Uniunii Europene Creștin-Demo- 
crate (U.E.C.D.).

IRLANDA DE NORD

Noi pași spre 
politică a

BELFAST 8 (Agerpres). — In ciu
da incidentelor de stradă, a atacu
rilor armate și atentatelor care con- 
tipuă să fie înregistrate in nume
roase localități din Ulster. pentru 
prima dată în ultimii patru ani o 
soluție politică a conflictului care 
separă membrii celor două comuni
tăți confesionale din Irlanda de 
Nord este pe punctul de a fi adop
tată. La sfirșitul celei de-a opta re
uniuni a partidelor unionist, al fos- • 
tului premier Brian Faulkner, la
burist social-democrat — principala 
grupare politică a minorității cato
lice — și a partidului interconfe- 
sional al alianței, a fost dată pu
blicității o declarație comună care 
informează despre realizarea unui 
„larg acord" în privința repartizării 
responsabilităților in cadrul viitoru
lui organ executiv al provinciei. In 
cursul întrunirii a fost abordată 
problema spinoasă a repartizării 
locurilor între cele trei partide, 
chestiune evitată multă vreme, din 
teama ca pozițiile aparent ireconci
liabile ale unioniștilor și interlocu
torilor lor să nu provoace ruperea 
negocierilor.

In sfirșit. cel de-al treilea punct 
pozitiv al declarației comune publi
cate constă în acordul participanți- 
lor la negocieri asupra programului

o soluționare •> 

conflictului
economic și social elaborat in cursul 
reuniunilor precedente.

Observatorii de la Belfast apre
ciază că acest organ ar putea să-și 
înceapă activitatea înainte de sfirși
tul lunii în curs. Speranțele lor par 
îndreptățite, dacă luăm drept ter
men de comparație atitudinea relativ 
ireconciliabilă a protestanților și ca
tolicilor manifestată în primăvara a- 
cestui an. cînd se credea că un dia
log constructiv între cele două părți 
este aproape imposibil. Patriojj mozambicani înaintea unei noi acțiuni de luptâ

Vizita unei delegații 
a C.C. al P.C. din 
Venezuela in Cuba j 
HAVANA 8 (Agerpres). — O de

legație a Comitetului Central al Par- I 
tidului Comunist din Venezuela, for- I 
mată din Guillermo Garcia Ponce și * 
Pedro Ortega Diaz, membri ai Bi- . 
roului Politic al C.C. al P.C.V., a I 
făcut o vizită în Cuba,' intre 2 și 7 B 
noiembrie — anunță agenția Prensa 
Latina. Cu acest prilej, delegația I 
comuniștilor venezueleni a foat pri- I 
mită de Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din ■ 
Cuba, și a purtat convorbiri cu I 
membri ai conducerii acestui partid ■ 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C. din Venezuela și P.C. din Cuba. I 
In cadrul întilnirilor a fost abordată, | 
de asemenea, evoluția situației poli
tice din America Latină, relevă | 
agenția.

La 4 decembrie, fn Da
nemarca vor fi organizate 
alegeri legislative antici- 
pQtO, a anuntat primul ministru 
danez. Anker Joergensen. Hotărirea 
a fost luată ca urmare a respingerii 
de . către parlament (Folketing) a 
unui proiect de lege propus de gu
vernul social-democrat privind taxe
le fiscale asupra veniturilor. Guver
nul minoritar social-democrat con
dus de premierul Anker Joergensen 
a fost constituit în urma alegerilor 
legislative din octombrie 1972.

La Pekin au continuat conv°r-
birile dintre Ciu En-lal, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Slaka Stevens, președintele Repu
blicii Sierra Leone, informează e.- 
genția China Nouă.

SĂGEATA PREȚURILOR URCA
înregistrind o creș

tere constantă, lună 
de lună, indicele pre
țurilor in Franța a 
sporit in septembrie, 
potrivit datelor comu
nicate zilele acestea, 
cu 0,9 la sută. ceea 
ce ii determină pe 
specialiști să aprecie
ze că anual acest in
dice tinde să se apro
pie de 10 la sută. In 
consecință. revista 
„L’Express" serie _ in 
ultimul său număr : 
..Astăzi Franța și-a 
reluat locul de frunte 
In cavalcada inflațio
nistă din Europa".

Cauzele accelerării 
ritmului inflaționist 
sint multiple si com
plexe. După cum afir
ma Valery Giscard 
d'Estaing. ministrul e- 
conomiei si finanțelor, 
intr-o convorbire tele
vizată. două treimi 
din acești factori sini 
de natură externi. fi
ind determinați in 
principal de faptul că 
intr-un singur an pre
țul materiilor prime a 
crescut cu 62 la sută. 
O soluție in acest 
sens. consideră re
vista citată mat sus. 
ar consta in revalori
zarea francului, avind 
drept urmare dimi
nuarea preturilor la 
mărfurile importate. 
Dar un asemenea re- 
mediu nu e acceptat 
nici de guvern si nici 
de cercurile indus
triale.

Pentru omul de pe 
stradă dezbaterile In
tre specialiști au insă

un interes foarte re- 
strlns. Gospodina con
fruntată zilnic cu eti
chetele din piață nu 
așteaptă explicații, ci 
măsuri concrete. Cu 
atit mai mult cu cit 
in aceeași lună sep
tembrie preturile pro
duselor alimentare au 
depășit cu mult me
dia de creștere gene
rală. atinaind indicele 
de 1,3 la sută.

In urmă cu o săptă- 
mină. ministrul eco
nomiei și finanțelor 
a anunțat citeva mă
suri privind blocarea 
prețurilor in ce pri
vește comerțul cu a- 
mănuntul la leaume 
și fructe, la carnea de 
vită și la încălțămin
te. Dar intr-o decla
rație radiofonică fă
cută in aceeași seară, 
primul ministru. Pier
re Messmer, recunoș
tea că este vorba de 
„o măsură foarte limi
tată, care urmărește 
doar să facă fată unei 
situații devenite inac
ceptabile in sectoare
le respective" și nici
decum de ..importan
tele măsuri pe care, 
fără îndoială, va tre
bui să le luăm".

Care vor fi aceste 
măsuri ? O serie de 
comentatori cred că ar 
putea fi vorba de o 
blocare a preturilor și 
a salariilor, ceea ce 
riscă să ducă la o re
cesiune economică cu 
consecința sa fireas
că : creșterea șomaju
lui. In acest sens este 
interpretată o frază

adresată ziariștilor de 
către ministrul de fi
nanțe : ..Peste un an 
condeiele dv. vor fi cu 
mult mai preocupate 
de problema forței de 
muncă".

După cum aprecia
ză numeroase ziare 
franceze. recentele 
măsuri au un carac
ter temporar si un rol 
mai curind psihologic, 
guvernul sperind să 
obțină din partea ce
lorlalte tari ale Pie
ței comune adoptarea 
unui plan concertat 
de luptă împotriva 
inflației.

Pină atunci insă 
răbdarea si... portofe
lul consumatorilor 
sint puse la area în
cercare. Ritmul acce
lerat al inflației pro
voacă neliniștea unor 
pături largi ale popu
lației. După o serie de 
greve ale funcționari
lor, joi a avut loc o 
întrunire a principa
lelor centrale sindi
cale. la care au par
ticipat reprezentanții 
partidelor de stingă, 
avind drept scop a- 
doptarea unui front 
comun de luptă împo
triva scumpirii vieții.

Iama care începe se 
anunță ca un anotimp 
al revendicărilor so
ciale. ilustrind îngri
jorarea unanimă fată 
de săoeata ascenden
tă a prețurilor.

Paul 
DIACONESCU

Pari»

Noi măsuri restrictive adoptate in diverse țări 
ale lumii m legătură cu penuria de energie

Din diverse capitale ale lumii, agențiile de presă 
continuă să transmită știri despre măsuri de econo
misire și raționalizare adoptate in vederea prevenirii 
efectelor penurie! de energie. Folosirea rațională a re

surselor energetice, economisirea fiecărui watt, a fie
cărui litru de benzină apar pregnant ca o preocupare 
la scară mondială. Spicuim din multitudinea ultime
lor telegrame sosite la redacție :

Mai răcoare in locuințe, 
mai puțină risipă 

de energie 
la reclamele luminoase

S.U.A. La 7 noiembrie, președin
tele Nixon a anunțat un program 
de raționalizare a produselor pe
troliere. recomandind : încurajarea 
reconversiunii industriale spre 
cărbune, reducerea temperaturii în 
instituțiile guvernamentale la 
18—20 de grade și la 20 de grade 
în apartamente : limitarea numă
rului de zboruri șl a vitezei avioa
nelor comerciale : limitarea vitezei 
autoturismelor la 80 km pe oră ; 
restricții privind reclamele lumi
noase ; impunerea de taxe supli
mentare asupra consumului exce
siv de gaz și electricitate etc.

Printr-o hotărire a marilor com
panii aeriene americane au fost 
suspendate 160 de curse zilnice, iar 
societatea de transporturi aeriene 
TWA prevede suspendarea din 
serviciu a 500 de funcționari, cu 
începere cțe la 1 decembrie.

In caz de nevoie, 

interzicerea 
circulației auto

R.F. GERMANIA : Comisia e- 
conomică a Bundestagului a În
ceput la 7 noiembrie dezbaterile 
asupra proiectului de lege referi
tor la garantarea aprovizionării cu 
energie. In baza legii, guvernul fe
deral va fi Împuternicit să intro
ducă, fără aprobarea parlamentu
lui, restricții de consum pentru o 
perioadă de sase luni și să inter
zică temporar, in caz de nevoie, 
utilizarea vehiculelor motorizate. 
Legea conține, de asemenea, pre
vederi asupra obligației industriei

petroliere și comerțului cu produse 
petroliere de a .furniza informații 
autorităților în legătură cu situația 
stocurilor.

Un grad mai puțin = 
4 la sută economie 

de combustibil I
• BELGIA : Stocurile de carbu

ranți și combustibili de origine pe
trolieră sint rechiziționate în Bel
gia incepind din dimineața de 7 
noiembrie. ■ Hotărirea are ca scop 
protejarea aprovizionării consuma
torilor. Ministrul afacerilor eco
nomice a adresat populației un 
apel la moderarea consumului de 
combustibil. „Reduceți încălzirea 
locuințelor voastre cu numai un 
grad — a spus el — și aceasta va 
însemna o economie de 4 la sută 
la combustibil". El a arătat că in 
instituții, școli și clădiri ale servi
ciilor publice termometrele nu vor 
depăși 20 grade Celsius.

• NORVEGIA : Ultimele măsuri 
adoptate de guvern privind redu
cerea consumului de combustibil 
și benzină sint destinate să ducă 
Ia reducerea cu 10 000 de tone a 
consumului zilnic.

• FRANȚA : Prețul benzinei a 
fost majorat cu 10 centime. Iar cel 
al combustibilului pentru încălzitul 
locuințelor cu 7,4 centime ner litru.

• ITALIA : Se preconizează în
chiderea auto-scrvlce-urllor pentru 
carburanți In zilele de simbătă și 
duminică, precum si triplarea taxe
lor pe autostrăzi In zilele de săr
bătoare. Se ia. de asemenea, fn 
considerare etatizarea importului 
de produse petroliere.

• DANEMARCA : A fost majo
rat cu 50 Ia sută prețul combusti
bilului folosit in gosnodărîl si cu 
5 Ia sută prețul benzinei.

• SPANIA : Incepind din 8 oc
tombrie a fost interzis exportul de 
petrol. Prețul benzinei a fost ma
jorat cu 19 la sută.

• FINLANDA : Au fost intro
duse restricții in ce privește reex
portul produselor petroliere.

• GRECIA : Guvernul grec a 
hotărît să majoreze prețul cu a- 
mănuntul la produsele din petrol 
cu 14 pină la 36 la sută.

Campanie națională 
de economisire 

a energiei
JAPONIA : A fost interzisă cir

culația vehiculelor particulare pe 
autostrăzi. Auto-service-urile vor 
fi închise duminica și în zilele de 
sărbătoare. A fost limitată funcțio
narea centralelor electrice. Nouă 
mari companii producătoare de 
energie urmează să-și reducă cu 
5—7 la sută livrările către În
treprinderile industriale. Va fi 
declanșată, de asemenea, o cam
panie națională pentru economi
sirea energiei prin întrerupe
rea, mai devreme, a ilumina
ției cu neon, prin stingerea lu
minii in birouri ori de cîte’ori este 
posibil și prin reducerea timpului 
de vizionare a programelor tele- 
viziuniL

• INt)IA t Prețui benzinei a 
crescut cu 70 la sută.

• CANADA : Prețul petrolului 
livrat In Statele Unite va crește în 
mod sensibil incepind de la 1 de
cembrie. Pe de altă parte. în zona 
orientală a Canadei, care se apro
vizionează din import, a fost auto
rizată majorarea prețului ‘ benzinei 
și al combustibilului pentru încăl
zitul locuințelor cu 2 cenți per 
galon.

• SUEDIA : în urma măsurilor 
întreprinse pe linia raționalizării 
consumului de energie. fiecare 
gospodărie nu are dreptul să sto
cheze mai mult de 25 litri de ben
zină.

Fiecare automobil: 
320 km pe lună

MAREA BRITANIE: In eventua
litatea raționalizării, se vorbește 
despre limitarea distantelor pe 
care automobilele vor avea voie să 
le parcurgă într-o lună la 200 mile 
(320 km). Alte economii urmează 
a fi obținute prin : restricții la ilu
minarea străzilor și magazinelor, 
reducerea orelor de emisiune ale 
televiziunii, reducerea temperaturii 
in cadrul sistemelor de încălzire 
centrală, impunerea unei limite de 
viteză de 50 mile (80 km) pe oră. 
Se ia in considerare crearea unui 
minister nou care să răspundă de 
dirijarea generală a politicii ener
getice.

Ca 30 Ia sută mai puțini kilowați
pentru tona

Scăderea în întreaga lume a 
resurselor energetice a declan
șat, în numeroase țâri, un pro
ces de căutare febrilă a unor 
procedee de economisire a 
consumului de electricitate în 
industrie — cel mai mare „de
vorator' de curent electric. 
Astfel, de pildă, recent, „Alu
minum Company of America" a

de aluminiu
anunțat că a pus la punct o 
nouă tehnologie pentru obți
nerea aluminiului care nece
sită un consum de energie cu 
30 la sută mai redus decît îna
inte — ceea ce, ținînd seama 
de faptul câ industria alumi
niului înghite o cantitate foarte 
ridicată de electricitate, este 
de natură să reprezinte o eco
nomisire substanțială.
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în Republica Federală Ger
mania au continuat manifestări
le prilejuite de aniversarea a 
300 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Cantemir. Astfel, la 
Institutul de muzicologie al 
Universității din Koln a fost 
deschisă o expoziție cu docu
mente privind viața și opera 
marelui cărturar și umanist ro
mân. Cu acest prilej, profeso
rul Viorel Cosma, de'la Con
servatorul „Ciprlan Porumbes- 
cu“ din București, a prezentat 
expunerea „Dimitrie Cantemir 
— personalitate muzicală de 
prestigiu universal", exemplifi
cată cu imprimări din creațiile 
muzicale ale lui Cantemir.

Au participat directorul in
stitutului, R. Huschen, membri 
marcanți ai corpului didactic al 
universității, studenți.

Toate partidele reprezen
tate în Bundestagul vest- 
german au căzut de ®cord asu~ 
pra aspectelor esențiale ale ratifi
cării tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare, prezentat, joi, în 
prirriă lectură in fața Camerei infe
rioare a Parlamentului R.F. Germa
nia. Ministrul de externe, Walter 
Scheel, a declarat, printre altele, că 
tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare, limitînd cursa înarmărilor, 
servește politicii de destindere. In 
cursul dezbaterii de joi. documentul, 
la care R.F. Germania a aderat în 
1969, a fost remis comisiilor compe
tente, Înainte de a fi prezentat ple
nului Bundestagului în cea de-a doua 
și a treia lectură.

In căutarea unei noi for
mule de alcătuire a guver
nului turc. După intrevederea p® 
care a avut-o miercuri seară eu pre
ședintele Fahri Kortltilrk, în cadrul 
căreia l-a informat pe șeful statului 
că a eșuat îp eforturile sale de a for
ma un guvern de coaliție, președin
tele • Partidului Republican al Po
porului, Bulent Ecevit, a declarat re
prezentanților presei că a fost desăr
cinat de această misiune. El a pre
cizat că președintele va iniția noi 
consultări cu principalele personali
tăți politice ale țării, în vederea de
semnării. unui nou premier.

în cadrul Expoziției interna
ționale de turism și echipament 
hotelier „Xenia ’73“, deschisă la 
Atena, Ministerul Turismului 
din România prezintă standuri 
cu fotografii pliante și produse 
de artizanat din zonele de inte
res turistic și folcloric din țara 
noastră. Standurile românești 
se bucură de un deosebit in
teres din partea publicului. Răs- 
punzind acestui interes, repre
zentantul Ministerului Turis
mului a organizat o conferință 
de presă in cadrul cdreia a vor
bit despre dezvoltarea și per
spectivele turismului in Româ
nia. La conferință au participat 
reprezentanți ai Oficiului de 
turism și ai agențiilor turistice 
din Grecia, specialiști, scriitori 
și ziariști de turism. Au fost 
proiectate apoi filme documen
tare despre comorile turistice 
ale României.

Peste 10 000 de persoa
ne au rămas fără adăpost 
in urma inundațiilor provocate de 
ploile puternice căzute în ultimele 
zile in Sri Lanka. Zona cea mai a- 
fectată. arată surse oficiale din Co
lombo. cuprinde împrejurimile capi
talei.
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