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PĂMÎNTUL 
să fie gospodărit 
cu răspundere, 
lucrat cu folos 
pentru societate

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, si tovarășa 

Elena Ceausescu vnr face n vizită 
oficială in Republica Elenă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT 
DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ BRAZILIANĂ, 

condusă de senatorul Paulo Francisco Torres

Gospodărirea Judicioasă a fondu
lui furie .ar, apărarea. conservarea si 
exploatarea cu randament maxim a 
fiecărei palme de Pămint reprezinlă 
o înaltă îndatorire patriotică, a tu
turor lucrătorilor de pe oeoare si. asa 
cum prevede Legea fondului fun
ciar aceasta constituie o impor
tantă obligație a fiecărui cetățean. 
In ultimii ani. in marea majoritate 
a județelor tării au fost întreprinse 
importante măsuri pentru punerea 
mai deplină in valoare a patrimoniu
lui funciar, pentru redarea a noi 
Păminturi în circuitul agricol. Po
tențialul productiv al solului este 
dus tot mai bine in valoare prin 
măsurile întreprinse de organele de 
pari id $i agricole, de unitățile coo
peratiste si de stat. „Grija deo
sebită pentru a folosi in cultură 
fiecare palmă de pămint este cu- 
vintul de ordine al lucrătorilor și 
specialiștilor din agricultura ju
dețului Olt“, aprecia ing. Vasile 
Ciuciu. directorul general al direc
ției agricole. Sint. intr-adevăr, mul
ta unități unde pămintul este bine 
utilizat, unde organizarea teritoriului 
se respectă cu strictețe. Este cazul 
cooperativelor agricole Drăghiceni, 
Dobrosloveni, Stoenești. Drăgănești- 
Olt, Leieasca, Verguleasa etc. La a- 
ccs:e unități, preocuparea pentru gă
sirea unor soluții optime in vederea 
creșterii eficienței fondului funciar 
•e materializează prin rezultate de 
producție și economice bune. La coo
perativa agricolă Cezieni, de pildă, 
printre rfndurile noii plantații de vie 
în anii 1 și II, neintrate pe rod. pe 
105 ha au fost cultivați pepeni și 
cartofi, ceea ce a adus un venit de 
500 01)0 lei. Beneficiile realizate in 
numai doi ani se ridică la mai mult 
de jumătate din valoarea totală a in
vestiției pentru înființarea plantației. 
„Pămintul este avutul nostru cel mai 
de preț.. Nu ne putem permite să 
irosim nici un centimetru pătrat* 4 — 
ne spune ing. Tudor Dănacu, pre
ședintele cooperativei agricole. Aces
te lucruri, cunoscute de orice bun 
gospodar, ni Ie explica inginerul, in 
mijlocul plantației de vie, frămin- 
tind in miini un pumn de pămint și. 
privind cernoziomul negricios, parcă 
voia să adauge : „Un pumn de pă
mint egal un pumn de mălai J“

In județul Olt s-au întreprins nu
meroase acțiuni pentru redarea in 
circuitul agricol a suprafețelor afec
tate de apă. In zona Găneasa—Brin- 
coveni—Greci au fost executate de
secări pe circa 12 000 ha de teren. 
Alte lucrări. în zona Grădinari—Dra- 
novăț (8 000 ha), sint în curs de exe
cuție. Ample lucrări de desecare vor

Obiective 
industriale 
intrate în 

exploatare 
înainte 

de termen
CLUJ (Corespondentul ..Scin- 

teii“, Alcx. Mureșan). — Colec
tivul Trustului de construcții in
dustriale Cluj a realizat In 10 
luni 86,7 la sută din planul de 
Investiții pe acest an. Au fost 
date in funcțiune 67 obiective in
dustriale și capacități noi, din
tre care unele in devans — și a- 
nume cele din orașele Cimpia 
Turzii, Aleșd, Bistrița, Satu- 
Mare, Oradea etc. Odată cu e- 
forturile pentru finalizarea u- 
nor Investiții, au fost începute 
lucrările pe alte șantiere noi, 
printre care cele ale întreprin
derii de materiale izolatoare din 
Simleu-Silvaniei. ale noii secții 
de la Fabrica de sticlărie Turda, 
*le întreprinderii de textile ex- 
tralate Năsăud.

REȘIȚA (Corespondentul 
„Scinteii". Nicolae Cătani). — 
La Exploatarea minieră din o- 
rașul de la Dunăre. Moldova 
Nouă, a intrat in funcțiune un 
nou și important obiectiv : fa
brica de oxigen. Producția ei 
este destinată Întreprinderii mi
niere din localitate. Noua uni
tate, realizată de către construc
torii trustului de construcții »i 
montaje miniere a început li
vrarea primelor cantități de o- 
xigen. Capacitatea Întreprinde
rii permite aprovizionarea cu 
oxigen și a altor unități eco
nomice din apropiere. 

fi începute in anii următori pe circa 
20 000 hectare, din care o bună 
parte prin muncă patriotică, in zona 
Redea—Bucinișu. Dincolo de efectul 
economic al acestor lucrări se poate 
desprinde prețuirea de care au par
te aceste păminturi, pe care oamenii 
sir.t hotăriți să le muncească cu hăr
nicie. Străbătind județul, intr-una 
din localități, Piatra-sat. stăm de 
vorbă cu un octogenar oltean care, 
privind lunca, ne spunea : „Vedeți, 
aici, pină anul trecut, era o baltă de 
citeva zeci de hectare pe care hă- 
lăduiau giștele satului. Acum a ră
mas numai acest canal. Pe terenul 
scos de sub ape s-a obținut cca mai 
mare producție de porumb din coo
perativă* 4.

Pe lingă aspectele pozitive in fo
losirea fondului funciar se observă 
încă numeroase anomalii. „Despre 
pămint nu trebuie și nici nu se poate 
vorbi la modul general !" — este de 
părere dr. ing. Constantin Olaru, 
secretarul științific al stațiunii expe
rimentale Caracal. Chiar pe terenu
rile stațiunii se întilnesc o serie de 
inculcări flagrante ale legilor și nor
mativelor in vigoare privind folosirea 
pămintului. Pentru construcția unei 
conducte de apă necesare Fabricii de 
conserve Caracal au fost distruse o 
serie de culturi și un drum pentru 
care au fost necesare cheltuieli su
plimentare de refacere de peste 
50 000 Iei. Din cauza proastei între
țineri a unui canal de scurgere din

oficială î<n Republica Elenă, la in
vitația președintelui Republicii 
Elene, Ghlorghios Papadopoulos, și 
a soției sale. Deapina Papadopoulos.

iluminatul si încălzi
tul a peste 60 000 de 
apartamente. O ase
menea performantă a 
fost posibilă ca ur
mare a raționalizării 
consumurilor de com
bustibili pe baza unor 
grafice judicios stabi
lite. a îmbunătățirii

calității intervențiilor 
mecano-energetice. In 
ansamblu. întreprin
derile bucurestene au 
redus consumurile cu 
165 000 tone combusti
bil conventional si cu 
90 milioane kWh e- 
nergie electrică.

(Agerpres)
(Continuare in pag a IV-a)
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BUCUREȘTEANUL,

ieri, 9 noiembrie

Știți cit este de... grăbit și ce acoperire 
faptică are această grabă a bucureștea- 
nului ? Care sint anotimpurile lui prefe
rate, cit de mult iubește tot ce clădește 
pentru el și pentru țară ? Pentru a afla 
toate acestea, și multe altele, vă invităm 
să citiți reportajul din pagina a V-a.

S-a impus de Ia o vreme, 
in limbajul publicisticii, ter
menul de animator al vieții 
culturale. Cei mai mulți 
critici, atunci ci nd amintesc 
implicațiile sociale ale unei 
asemenea funcții morale, e- 
numeră o seamă de îndato
riri de serviciu. Se înțelege 
că această enumerare nu 
exclude... greșelile in apre
cierea fenomenului cultural.

Sensul acestei investituri 
publice nu se poate reduce 
numai la atît. Oare dacă ne 
abținem de la publicarea 
unor materiale de simplu 
elogiu făcut din... filantro
pie. sau dacă refuzăm să 
tipărim scrieri negativiste, 
se cheamă că ne-am făcut 
datoria de animatori ai vie
ții literare ? Cazurile de 
mai sus sint desigur extre
me ; munca de animator a 
unui conducător de revistă 
începe de fapt, după ce, in 
prealabil, a evitat și trecut 
astfel de „praguri44 elemen
tare. In realitate, această 
„muncă" e mai mult o ches
tiune de morală. In fond 
este vorba, in acest caz, de 
morala muncii și nu de 
priceperea propriu-zisă a 
uniui redactor sau a unui 
secretar de redacție. Dar 
căderea in extremele ară
tate' poate dăuna deopotri
vă celor care însuflețesc 
viața culturală, cit și celor 
care se văd „promovați" in 
reviste și publicații. Noi, cel 
care „animăm44 viața lite
rară, no:, cei care dezbatem 
problemele ei cotidiene.

trebuie să ne situăm pe po
ziții .constructive atunci 
cind analizăm modalitățile 
de promovare a scriitorilor 
și publiciștilor.

In acest context, cred că 
esențială este întronarea u- 
nui spirit democratic in 
viața publică literară. Asia

concept trebuie să înțele
gem analizarea dialectică a 
unui fenomen sau altul. 
Știm foarte bine că, în epo
ca noastră, forma de expri
mare și chiar destinația u- 
nor arte se schimbă sa-u 
sint In curs de primenire 
perpetuă. In secolul nostru,

Ei trebuie să privească a- 
ceastă realitate dintr-un 
unghi nou, ba chiar să-și 
schimbe, in multe privințe, 
însuși obiectul artei lor.

Situația este similară și 
în literatura timpului nos
tril. datorită faptului că in 
materie de redare imagis-

Responsabilitatea 
animatorului de cultură

însemnări de HUSZÂR Săndor

înseamnă crearea unui cli
mat literar cu adevărat viu 
și combativ, in care — prin 
confruntarea părerilor, a 
punctelor de vedere artis
tice și a dezbaterilor — să 
ajungem mai aproape de 
realitatea valorică a unor 
fenomene, autori sau volu
me.

E de la sine înțeles că 
termenul de democrație este 
incompatibil cu concesiile 
de ordin ideologic. Prin tra
ducerea în fapt a acestui

de exemplu, pictura a de
pășit narativismul literar și 
se caută pe sine, caută te
renul cel mai favorabil 
manifestării specificului 
său. Evident că, după in
ventarea fotografiei in cu
lori — ca să. invoc numai 
un singur considerent — nu 
se mai poate picta ca îna
inte. Dacă pictorii vor să 
răspundă menirii lor de ar
tiști-cetățeni trebuie să 
scruteze realitatea mai pro
fund decit niște fotografi.

ti că a realității au apărut 
diverse modalități, incit 
scriitorul este chemat să 
practice o introspecțiune a- 
nalitică. Fenomenul nu se 
datorează numai prezenței 
cinematografului și televi
ziunii, ci a survenit chiar 
in interiorul 'literaturii. E- 
xistă azi in lume un număr 
apreciabil de scriitori dis
puși să zugrăvească stările 
instinctuale ale omului mo
dem, catalogat fără drept 
de apel un individ pe cale

Intre 21 și 24 noiembrie 1973, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu vor face o vizită

ÎN ÎNTREPRINDERILE CAPITALEI

Economii de energie electrică 
și termică echivalente cu necesarul

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, vineri, 9 noiembrie, dele
gația Grupului brazilian din Uniu
nea Interparlamentară, condusă de 
senatorul Paulo Francisco Torres, 
președintele Congresului Național 
și al Senatului din Brazilia. Din 
delegație fac parte senatorul Joao 
Renato Franco, deputății Jose Bo
nifacio Lafayette de Andrada, Will
mar da Silva Guimaraes, Antoni^ 
Paes de Andrade, Joel Ferreira da 
Silva, Dimo Jurandyr Pires Ferre
ira, Jose Augusto Amarai de 
Souza.

Oaspeții au fost însoțiți de Fe-

pentru 60000 apartamente
ÎN CALEA RISIPEI X COMBUSTIBIL Șl ENERGIE

Dacă energia elec
trică si cea termică e.- 
conomisite anul aces
ta. in decursul a 10 
luni, de unitățile e- 
conomice din Bucu
rești. ar putea fi în
magazinate. atunci 
s-ar crea rezerve care 
ar putea să asigure

Decit un car de bune intenții, 
mai bine o acțiune practică, de zi cu zi

Zilnic, in întreprinderile in care lucrează, oamenii se reintilnesc cu 
instalații, utilaje, aparate care le-au devenit familiare, pe care le cu
nosc, folosind o expresie des uzi tată, „ca pe propriul lor buzunar* 4. Și 

.... totuși, obișnuința ii face uneori să treacă,cu ușurință peste risipa mică, 
sau mare" care are To<f’chiar sub ocHl' lor.'De'multe ori. nimeni nti-se ~ 

. sinchisește că un ventil scaoă abur, că un bec ărde degeaba, că un 
cuptor este ținut la temperatura maximă, deși nu are nimic înăuntru, 
în alte împrejurări, oamenii depistează canalele prin care se risipesc 
combustibilul și energia, dar conducerile unităților în cauză, forurile 
de resort ale acestora, mulțumite că se realizează planul și că nu se de
pășesc consumurile normate, nu se grăbesc să ia măsuri. Iar kilowații- 
oră se scurg printre degete și flăcările mistuie fără rost combustibil. 
La citeva situații de acest gen ne referim in ancheta de față, cu spe
ranța că vor fi înlăturate în cel mai scurt timp.

Primul interlocutor, Ing. Remus 
Cudla, din cadrul Inspectoratului te
ritorial Bacău pentru controlul gos
podăririi combustibilului și energiei, 
ne aduce la cunoștință un fenomen de 
risipă intîlnit la COMBINATUL PE
TROCHIMIC DIN BORZEȘTI :

— Pare de necrezut, dar Ia acest 
combinat, pe măsură ce volumul (le 
gaz metan utilizat in procesul chimi
zării crește, randamentele de indus
trializare scad. Astfel, în urma elec- 
trocracării gazului metan, randamen
tul de chimizare a acestuia ajunge 
abia la 15 la sută, iar restul de 85 la 
sută este transformat în negru de 
fum, un produs secundar, căruia nici 
după 5 ani de studii și discuții nu i 
s-a găsit o utilizare economică co
respunzătoare, ci. pur și simplu, este 
ars.

Aprofundăm calculele cu ajutorul 
interlocutorului nostru și aflăm că 
numai reziduurile energetice de la 
uzina chimică, supuse distrugerii 
prin ardere, echivalează anual cu 
1100 tone combustibil convențio
nal ; pentru obținerea lor se con
sumă în fiecare an 955 000 mc gaz 
metan, din care s-ar putea obține cir
ca 970 tone fibre de relon. A fost gă
sită și soluția pentru evitarea acestei 
mari pierderi : reziduurile de com
bustibil să fie arse intr-un cazan cu 
abur. în scopul obținerii energiei ter
mice utile. Dar planul de măsuri 

A
de degenerare. Mai ourios 
este faptul că ni se propun 
astfel de „imagini41 natura
liste intr-o epocă de spec
taculoase prefaceri, de pro
gres tehnico-științific, de 
creații uluitoare datorate 
geniului uman. Dacă ne-am 
propune să fixăm propor
țiile celor două imagini — 
aceea a realității epocii 
noastre și cea a reprezen
tării ei figurate in literatură 
— ar trebui să punem sem
nul egalității. Cu atît mai 
stranii vor părea străduin
țele unor scriitori de a în
fățișa tarele umanității, de
pășind infinit ca pro
porție calitățile aces
teia. Mă refer la roma
nele polițiste, care incă nu 
abundă la noi, irisă pătrund, 
răzbesc și iși formează pu
blic ; la unele romane fan
tastic de neștiințifice și 
chiar la unele seriale ale 
televiziunii. Dacă am cin- 
tări viața după „modelele" 
propuse de unele filme ale 
televiziunii am putea spune 
că nu mai avem prea multe 
de făcut aici, pe pămint. Or. 
realitatea din jurul nostru 
este incă foarte „terestră44.

Ni s-ar putea răspunde că 
nu toate romanele polițiste 
Sint niște „subproduse" cul
turale ; e adevărat, romane 
polițiste a scris și Diirren- 
matt, iar Dostoievski a fost 
un maestru in descrierea
(Continuare 
in pag. a VII-a) 

derico Carlos Carnauba, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten*  
țiar al Braziliei la București.

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Voi tec, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Cornelia Mănescu, 
președintele Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară.

în cadrul întrevederii, președin
tele Consiliului de Stat s-a între
ținut cu parlamentarii brazilieni 
asupra unor probleme ale vieții 
internaționale și ale relațiilor 
româno-braziliene.

In timpul convorbirii s-a expri
mat dorința ca relațiile dintre 
România și Brazilia, în diferite 
domenii, să cunoască o dezvoltare

continuă să stea în sertarele condu
cerii combinatului, in timp ce im
portante cantități de gaz metan se 
irosesc.

Tot la Uzina chimică din Borzești. 
in cadrul secției de purificare a ace- 
tilenei, toate gazele considerate rezi
duuri energetice se ard la faclă (a- 
nual. circa 6 950 000 mc gaz metan). 
S-a făcut propunerea pentru mon-

Cîteva observații 
din două mari 

întreprinderi

tarea unui cazan de 10 tone abur pe 
oră la 8 atmosfere, in care să se uti
lizeze reziduurile energetice amintite. 
Dar nici pină acum nu s-a întocmit 
documentația respectivă. Cauza ? Cu 
o ușurință condamnabilă, de neînțe
les. ing. Zamfir Stancu, director co
ordonator al combinatului, afirmă : 
„Prefer să depășim consumurile la 
gaz metan, decit să nu ne realizăm 
unele linii tehnologice aflate in con
strucție. Sîntem obligați să facem e- 
conomii de investiții". Și. astfel, lu
crările care privesc recuperarea re
surselor energetice secundare de gaz 
metan sint radiate, an de an. de pe 
agenda preocupărilor conducerii com
binatului. deși există suficiente do
vezi că această problemă poate fi re
zolvată fără prea mari eforturi.

Dacă nici oonducerea Combinatu
lui petrochimic din Borzești nu se 
interesează îndeaproape de valorifi
carea utilă a tuturor resurselor e- 
nergetice. de ce să ne mai mirăm că 
întreprinderea „Electrocentrale" Bor- 
zești (director ing. Ilarion Botez), 
tot de ani de zile tărăgănează apli
carea în practică a soluției privind 
alimentarea rafinăriei Onești cu a- 
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Mari probleme care preocupă umanitatea:

CARBURANȚII
----------------------------- ----------------------—

ascendentâ, în interesul celor două 
popoare, al colaborării internațio
nale.

în acest context, s-a subliniat 
rolul ce revine parlamentarilor 
din cele două țâri în promovarea 
colaborării și adîncirea prieteniei 
româno-braziliene, în activitatea 
consacrată păcii, cooperării și în
țelegerii internaționale.

în numele membrilor delegației, 
senatorul Paulo Francisco Torres 
a mulțumit președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea ce li s-a 
rezervat de a fi primiți de șeful 
statului român.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

buri la 10 atmosfere, in loc de 13 
atmosfere, ca in prezent. Aceste 3 at
mosfere de energie termică în plus 
inseamnă, in fiecare an, consumul 
rără rost W 435 000 in e 'gaz metan.

Este clar deci că pe platforma chi
mică Borzești principala cauză a ri
sipei de combustibil și energie este... 
inerția. Inerție care costă însă și este 
păgubitoare atît pentru unitățile de 
aici cit și pentru economia națio
nală. Iată de ce credem că a 
sosit timpul ca și aici gazul me
tan ce se' irosește să-și găsească o 
utilizare corespunzătoare, cu randa
mente maxime în folosul producției, 
al eficienței economice.

...Este ora 10 dimineața ; pe un 
timp noros am intrat. împreună cu 
ing. Ioan Călin, șeful secției energe
tice a ÎNTREPRINDERII „23 AU
GUST4 DIN CAPITALA, in secția II 
de prelucrări mecanice. De la un 
întrerupător central am stins zecile 
de tuburi fluorescente care iluminau 
feerio hala. Muncitorii, aplecați asu
pra mașinilor la care lucrau, și-au 
văzut mai departe de treabă, fără * 
trăda prin vreun gest că diminua
rea fluxului luminos i-ar fi deranjat 
Intr-un colț mai „umbrit* 4, la un 
strung, iluminație de studio fotogra
fic. Explicația celui care lucra la a- 
cest loc de muncă : „n-am găsit la 
magazie un bec mai mic și mi «-a 
spus că pină la anul nu se vor. face 
alte aprovizionări cu becuri44. Intr-un 
ungher din hala de tratamente ter
mice. în dreptul unei ferestre cit un 
perete întreg, ardea singuratic, inu
til. un bec. Tot aici, piese mari erau 
îndesate in cuptoare de tratament 
termic de dimensiuni mici, din care 
cauză ușile cuptoarelor respective nu 
se puteau închide și lăsau să se stre
coare afară mii și zeci de mii de 
calorii ; și aceasta, în vreme ce un 
cuptor mare. încălzit „la roșu", stă
tea degeaba.

— Desigur, se pot da și sancțiuni, 
dar neajunsurile pe care le-ați con
statat țin în primul rind de resor
tul conștiinței fiecăruia — ne spune 
însoțitorul. De pildă, la sectorul de 
tratamente termice, totul se poate 
rezolva printr-o bună organizare : 
piesele mari să fie programate a fi 
tratate termic în cuptoarele mari, 
iar cele mici — în cuptoarele mici. 
Cel mai adesea însă, piesele trec la 
tratament în cuptorul liber în mo
mentul respectiv.

Cit de păgubitoare sint asemenea 
practici aveam să ne convingem ana-

Cornellu CÂRLAN 
Ion MANEA

(Continuare in pag. a VH-a)
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[FAPTULi 
[DIVERS,
I Start
| cinegetic
IO rente bund pentru tofi vi- | 

ndtorit. fncepind de duminică, . 
11 noiembrie, te deschide sezo- I 
Inul de vîndtoare la fazani, iar I 

peste o săptămlnă. la iepuri. * 
Sezonul durează pind Ia 10 ia- I 
nuarfe 1974 (la iepuri) si 31 I

I ianuarie 1974 (la fazani). In I 
scopul ocrotirii fondului cine- i 
petic, pe uncie terenuri cu un I

I efectiv mic de iepuri, tdnarea | 
acestora va fi iimlfatd. In 
tcMmb. acolo unde eristă un I

I număr mare de cocoți, sezonul I 
de vîndtoare la fazani va pu- • 
tea fi prelunpit pină la 28 I 
februarie. Deci, de duminică, I

Itoți vinătorii se vor alinia la | 
„startul*  cinegetic. $i. intrucit . 
la vîndtoare nu re urează suc- I 
Ices, le dorim cit moi multe I 
„ținte" miscdfoare și„. tolba 1 
plină. j

| Iarăși viteza!

IA venit sezonul rece si. odată I 
cu el, pe șosele — poleiul. Un

, „amănunt" care, după cum se I 
Iștie, obligă pe șoferi, o dată în I 

plus, la prudentă : in asemenea • 
condiții nu se mai poate circula I 
cu orice viteză ! La volanul au- I 

Itoturismulul 3—B—157, conducă- I 
torul auto Ion Ion, in ciuda stă- . 
rii drumului, apăsa pe ac ce le- I 

Irator. In apropierea orașului I 
Predeal insă, datorită vitezei 
excesive și șoselei care era I 
acoperită cu un strat de polei, I 

Inu s-a mai putut înscrie corert I 
intr-o curbă și a intrat in auto- i 
basculan’a 31—CT—1019, care I

I circula din direcție opusă. Rezul- | 
tatul a fost tragic. Conducătorul 
auto si pasagerii loan Pernea și I

IOvidiu Demetrescu, toti trei an- I 
gaiati ai Centralei industriale • 
siderurgice București, și-au i 
pierdut viața.

Negustorii 
de umbrele
IDc la o vreme. Adam Subo- I 

ny și Iosif Speriosu începuseră 1 
sd la la rind localurile din Ti- I 
misoara. cheltuind ca niște na- I

Ibabi. ..Totul e sd Știi să te des- I 
curci in viată" — le spuneau . 
ei, cu un aer de superioritate, I

I celor care ii întrebau de unde I 
au atiția bani, lntr-una din zi
lele trecute însă cei doi ..des- I

Icurcâreți" au intrat la... in- I 
curcătură. Oraanelc de miliție l 
i-au surprins pc cind încercau 
să vindă nu mai puțin de 300 
dc umbrele de damă și .clLC 
mărfuri. în valoare de 76 000 
iei. procurate de Id turiști stra*  ' 
ini. A urmat ceea ce era fi
resc : toate mărfurile au fost 
confiscate, iar cci doi~ negustori I 
ambulanți W așteaptă acum... I 
ciștiaurile prevăzute de leae. I

Salvamont

Conștiinciozitatea și exigența- 
trăsături distinctive ale
spiritului revoluționar

...Acum 15 ani la Combinatul dc 
prelucrare a lemnului din Brăila se 
fabricau primele plăci aglomerate dc 
lemn din România. Dar brăilenii au 
consemnat in ..cartea de muncă" a 
combinatului un succes de dată re
centă: îndeplinirea sarcinilor pe pri
mii trei ani ai cincinalului in numai 
doi ani și opt luni : in timpul astfel 
ciștigat, se va obține o producție 
globală și marfă suplimentară de 
peste 80 milioane Ici. 3 milioane mp 
de PAL. precum și mobilă in valoa
re de 18 milioane lei.

— Ceea ce nu înseamnă că am a- 
1uns la limita posibilităților noas
tre. ne soune tovarășul Ionel Scar
let- secretarul comitetului de partid 
din combinat. In numele unei false 
Înțelegeri, a îngăduinței așa-zise o- 
menești, se mai face uneori rabat 
exigenței, ne mai 
călăuzim faptele 
după vorba că 
„oameni sintem, 
deci mal și gre
șim". De ace"a, 
căutăm — chiar 
dacă nu cu frun
tea încruntată și 
chiar dacă in fo
cul discuțiilor se 
mal supără cincka — să fim 
mereu nemulțumiți mai ales cu 
noi înșine. Firește, nemulțumire in 
sensul bun al cuvintului.

O vizită în combinat ilustrează 
preocupările și căutarea creatoare a 
noi surse de perfecționare a produc
ției,\ spiritul de exigență, neimpăca- 
rca cu lipsurile. Pentru consolidarea 
și dezvoltarea acestei stări de spirit, 
a unei atmosfere prielnice intransi
genței partinice converg toate for
mele dc activitate ale Organizațiilor 
de partid, toate pîrghiile muncii po
litico-educative. Iată citeva exemple.

Activul comisiei economice a în
treprins un studiu minuțios asupra 
modului de realizare calitativă a 
produselor. In timpul investigației 
făcute in fabrici și secții a reieșit 
că mai persistă defecțiuni care dimi
nuează indicii calitativi prevăzuți. 
Astfel, la plăcile aglomerate, pe pri
mele 10 luni ale anului s-a realizat 
un indice de calitate de circa 70 la 
sută față de 76 la sută planificat: de 
asemenea, valoarea rebuturilor a în
sumat peste 150 000 lei: defecțiuni di
ferite s-au înregistrat la mobilă, pre
cum si la secția chibrituri. In fața a- 
cestei situații, comitetul de partid a 
convocat o plenară cu activul. Dis
cuțiile privind calitatea produselor 
s-au purtat deschis, fără ocolișuri, 
numeroși participanți luind atitudine 
împotriva părerii după care „n-ar fi 
cazul să ne ingriiorăm deoarece lip
surile constatate sint minore, ba 
mai mult, chiar inerente procesului 
de producție". Comuniștii au dove
dit și de această dată că nu se pot 
consola cy o asemenea idee, de- 
m’onstrlnd că orice cedare de la exi
gență înseamnă a admite nu numai 
perpetuarea unor lipsuri, ci și a crea

condiții pentru amplificarea lor. De 
aceea, in planul de măsuri adoptat 
s-au prevăzut acțiuni concrete, res
ponsabilități distincte, termene rigu
roase și realiste menite să determine 
întărirea disciplinei în muncă, spori
rea răspunderii si exigenței fiecărui 
comunist. îndeplinirea exemplară de 
către flecare a atribuțiilor ce-l re
vin.

Potrivit hotăriril adoptate de ple
nară, în toate organizațiile de bază 
s-au ținut adunări generale des
chise, in cadrul cărora au fost dezbă
tute pe larg defecțiunile semnalate. 
Bunăoară, in adunările celor trei or
ganizații de bază de la atelierul de 
mobilă s-a apreciat că. desl în acest 
an volumul remedierilor și al retușu
rilor la diferite piese de mobilier 
este de numai 28 000 lei (circa 0,1 la

Din experiența - pozitivă - a muncii politice de la Com
binatul de prelucrare a lemnului-Srăila pentru dez
voltarea atitudinii înaintate față de sarcinile economice

Viața de partid

sută din valoarea producției anuale 
a atelierului), totuși nici asemenea 
abateri „mărunte" nu trebuie îngă
duite. Comuniștii s-au arătat nein- 

x duplecați in criticarea actelor de in
disciplină ale unor muncitori ca Spi- 
rache Tudose. Costică Iorga și alții 
care, deși sint buni meseriași, iși în
găduiau să lipsească nemotivat ori 
să refuze diferite lucrări pretextind 
că nu sint... pe măsura priceperii 
lor.

Acționind pentru sporirea spiritu
lui dc responsabilitate muncitorească 
față de soarta producției, comitetul 
de partid pe atelier a atras la aceas
tă activitate și colectivul celor 50 de 
agitatori. Discuțiile sincere, de la om 
la om. purtate de agitatorul Gheorghe 
Bacalu, mai ales cu tinerii, s-au do
vedit fructuoase, la aceasta contri
buind în mare măsură faptul că a- 
gitatorul însuși este un bun exemplu 
in muncă și în viața personală, om 
energic, bun organizator al procesu
lui de producție, exigent față de el 
însuși și ferm față de orice abateri 
ale altora. S-a intensificat, de ase
menea, preocuparea pentru creșterea 
forței de înrâurire a opiniei colecti
vului de muncă, astfel incit ea să 
exercite un permanent control co
lectiv asupra fiecărui membru al’ 
său. Așa s-a procedat, de pildă, în 
cazul muncitorului Ichim Aron, care 
iși închipuia că este ;,de neinlocuit". 
că poate folosi succesele anterioare 
ca un paravan pentru a-și acoperi

lipsurile. A fost pus în discuția bri
găzii, iar critica acesteia, aspră dar 
dreaptă, a avut un efect „electrizant"
— dună propria-l mărturisire — a- 
supra comportării sale in producție 
și in afara ci.

Cu bune rezultate a fost folosită și 
gazeta de perete, prin publicarea u- 
nor articole scurte, cu conținut con
cret. la obiect, vizind îndeosebi pe 
cel care se fac vinovați de lipsuri. 
Aici s-a publicat, de pildă, recla
mat ia unei cumpărătoare din Plo
iești care-și manifesta nemulțumirea 
p :ntru o defecțiune la o garnitură de 
mobilă furnizată de atelierul brăi- 
loan. Pornind de la acest caz, a fost 
provocată o discuție cu conducerea 
atelierului, cu birourile organizațiilor 
de bază ; la stația de amplificare a 
fost citită de citeva ori scri

soarea, subliniln- 
du-se consecințele 
ce le pot avea și 
alte defecte de 
fabricație, chiar 
dacă nu sint fla
grante. asupra 
calității mobilei, 
a prestigiului fir
mei, in ultimă in
stanță asupra 

cumpărătorului. In legătură cu aceas
ta, a fost difuzat, săptăminal, un ciclu 
de emisiuni intitulate sugestiv „Calita
tea — o problemă de conștiință", 
menite să combată toleranta față de 
orice manifestări negative, chiar mă
runte aparent. Concomitent, la cabi
netul de științe sociale a avut loco 
masă rotundă cu tema „Comuniștii
— model de atitudine înaintată, de 
disciplină liber consimțită".

Din arsenalul muncii politice de 
masă nu a fost omisă, desigur, bri
gada artistică de agitație. Cele două 
formații își desfășoară activitatea pe 
baza unor programe scurte, întocmi
te chiar de autori din combinat — 
programe pe care le prezintă săptă
minal, prin alternanță, în sectoarele 
productive. Astfel, în cadrul specta
colului prezentat la secția chibrituri 
s-a luat atitudine împotriva celor 
care, din neatenție, grabă sau indis
ciplină. dau produse de slabă cali
tate : cu alte cuvinte, brigada doreș
te să se situeze ferm pe o poziție 
de „neimpăcare cu împăcarea", cum 
plastic spune un vers din acest pro
gram.

Acțiunile întreprinse, rezultatele 
obținute sint socotite ca parte in
tegrantă dintr-un program educativ 
ce se va dezvolta și perfecționa con
tinuu. prin statornicirea, permanen
tizarea unor activități ce și-au do
vedit eficienta, precum si prin gă
sirea altor forme și mijloace ale 
muncii politice de masă care să ser
vească mai bine țelului propus : con
solidarea disciplinei de partid, creș
terea spiritului de conștiinciozitate și 
exigență in muncă.

Valerin SrtOW 
corespondentul „Scînteii'

Un nou complex comercial timișorean Foto : E. Dlchlseanu

pionieresc
Formațiile Salvamont _de.

relatam nu demult la

Formațiile Salvamont dc la 
Sibiu (despre a căror activitate 
relatam nu demult la aceasta 
rubrică) au găsit noi aderenți. 
Stimulați de activitatea celor 
mari, un grup de copii sibieni 
s-au constituit de curind in pri
mul cerc pionieresc de Salva
mont din țară. Creat cu ocazia 
recentului Simpozion interna
țional Salvamont, desfășurat la 
noi in țară (cu prilejul că
ruia pionierii au primit insig
nele și au fost afiliați aso
ciației Salvamont) cercul pio
nieresc iși propune susține
rea acțiunilor de salvare în
treprinse de echipele Salva
mont din Sibiu. In ce ne pri
vește, nu ne rărrune decit sa 
urăm membrilor săi. toți foarte 
buni cunoscători ai traseelor tu
ristice din împrejurimi, succes 
in viitoarele acțiuni de salvare.

Stimulați de activitatea 
mari.

La Stîna de Vale

Cînd pisica 
nu-i acasă...

...se știe cine joacă pe 
masă. Deși, de fapt, nici 
nu este obligatoriu pe ma
să. Se poate și sub pot.

Nu credețL ? Păi, al lăți a- 
tunci că 4 (adică patru) sa
lariate, din București, Su
ceava, Satu-Mare și Lugoj, 
s-au întilnit șl s-au cunos
cut la Băile Herculane unde 
încearcă să-și petreacă un 
concediu de odihnă plăcut, 
în pavilionul 12, camera 11. 
De ce „încearcă" și chiar nu 
și-1 petrec in mod plăcut ? 
O scrisoare ne explici, 
pe-ndelete, motivele :

1. Camera-1 spațioasă, 
luminoasă, dar e situată 
deasupra bufetului ex
pres... (iar la bufet oame
nii sint adeseori veseli, cite- 
odată foarte veseli, iar u- 
neori chiar prea foarte ve
seli).

2. Ferestrele sint dispuse 
spre locul de parcare a 
mașinilor... (Iar mașinile, 
respectiv motoarele, frinele 
și țevile de eșapament sint 
adeseori zglobii, citeodată 
foarte voioase, iar uneori 
chiar poea foarte exube

rante).
3. Noaptea, cind bufetul

e Închis," iar șoferii nu mai 
încearcă puterea eșapa
mentelor de la mașini, își 
încep vizitele nocturne 
cițiva... șoricei. Nu
pe masă, ci pe sub paturi. 
Infirmind proverbul.

Ce-l drept, pavilionul e 
prevăzut cu un paznic de 
noapte, in persoana unei 
pisici, dar aceasta își des
fășoară activitatea pe rind, 
la fiecare garsonieră. Iar u- 
neorl, pe motivul ..sint ple
cat la inventar", stă șl toar
ce după sobă.

în încheiere, cele patru 
semnatare, amabile, ne In
vită să ne petrecem conce
diul in această cameră, mă
car o noapte. Mulțumim 
frumos pentru /drăgălașa 
invitație, dar acum sdntem 
puțin cam ocupați. Vom 
face uz de invitație ceva 
mai tîrziu. Poate, prin vreo ' 
coincidență, între timp se 

■mai schimbă^ cite ceva din 
plăcuta ambianță descrisă. 
Doar nu-i prea greu, nu ce
re o muncă de Hercule. Șl

chiar dacă — în definitiv e 
greu de găsit niște Herculi 
la Herculane ?

Ca Diogene...
De ce a ajuns cititorul 

Vaslle Călleanu din comu
na Crucea, județul Su
ceava, ca Diogene 7 Ne-o 
spune chiar el. intr-o scri
soare — arătind că, deși 
postura e atit de celebră, el 
personal nu o prea aprecia
ză. Vasăzlcă, omul a clădit 
o casă nouă : a chemat, 
cum e și firesc, electricianul 
să facă instalația. Acesta l-a 
spart zidurile, i-a fixat tu
burile, apoi le-a astupat și, 
cind se pregătea să răsu
cească comutatorul, in prag 
i-a apărut alt electrician, 
care ..i-a demonstrat" că in- 
stalația-i greșită ! Noul In
stalator a spart și el pere
ții, a cotrobăit prin zid, pe 
urmele celuilalt, după care 
și-a luat geanta și... dus a 
fost. De atunci Vaslle Căi- 
leanu umblă cu lampa (de 
gaz) în mină, ca Diogene. 
Cu deosebirea că e mai 
pretențios decit filozoful 
antic : Diogene căuta un 
om, el caută un al treilea 
electrician ca sa-i facă ce 
i-a desfăcut al doilea, du- 

^pă ce' i-a '■greșit; lucrarea 
prlmdl. Dar caută .unul a- 
devărat. intruciț cei de la 
I.R.E. Vatra Domei ‘„.nu 
prea se văd. Parcă s-ar fi 
ascuns — ca -Diogene in bu
toi.

Așteptați 
centenarul

Pleclnd din Tirgoviște, 
unde a funcționat ca ospă
tăriță. Elena Dragomir din 
Rm. Viloea a cerut, la ple
care. serviciului personal 
al T.A.P.L., pe lingă alte 
acte, șl cartea sa de mun
că. I s-a spus insă — după, 
cum ne relatează în scri
soarea trimisă redacției — 
că șeful serviciului e bol
nav.

— Șl eu ce trebuie să 
fac ? — a întrebat ea.

— „Să-i urați grabnică 
Însănătoșire". Șl pînă se 
împlinește urarea să aștep
tați.

Solicitanta, fiind insă din

Rm. Vilcea, a plecat acasă, 
cu speranța că mult dorita 
carte de muncă 1 se va tri
mite prin poștă. De atunci, 
din 1971, așteaptă. Și aș
teaptă și azi. Numai că, in 
loc să stea cuminte și sa aș
tepte liniștită a 86-a ani
versa”" a zilei de naștere a 
lui Sfîntu-Așteaptă, s-a a- 
gitat in fel și chip — cu te
lefoane, scrisori, deplasări 
la Tirgoviște, in zile de con
cediu fără plată... în sfir- 
șit, șeful serviciului s-a În
sănătoșit, așa că a primit 
și ea prin poștă cartea 
de muncă. Dar, stupoare : 
incompletă I Este retrimisă 
la Tirgoviște pentru recti
ficări, după care... iarăși 
telefoane, iarăși concedii 
fără nlată, iarăși...

— Nu mai știu cum tre
buie procedat — ne scrie 
cititoarea.

Pentru noi, lucrurile sint 
foarte simple. Nu știm de 
ce vă impacientați, doar 
este cunoscut că graba stri
că treaba. In definitiv, pină 
la centenarul Sflntului Aș
teaptă nu mai este mult. 
Atunci i se va putea orga
niza și o masă festivă. Ca 
la T.A.P.L.-Tîrgoviște.

De ce să nu facă 
baie ți prăjiturile?

„Cînd face baie vecinul 
de sus apa ce se strecoară 
pe lingă sifonul de scurgere 
Inundă toate prăjiturile de 
jos. Aceasta, deoarece sub 
cada vecinului e localul co
fetăriei nr. 102 din Brăila. 
„Șefa de unitate — altmin
teri un magazin apreciat 
de cumpărători pentru mo
dul civilizat în care sint 
serviți — a făcut zeci de 
referate pe la forurile com
petente" — ne asigură in 
scrisoarea sa cetățeanul Ion 
Păduraru din Brăila — dar 
apa care țîșnește la anu
mite ore din plafon con
tinuă să spele torturile, 
mesele și pe... clienți.

Ce e de făcut ? Să 1 se 
interzică vecinului să mai 
facă baie ? Imposibil. Să se 
amenajeze în cofetărie un 
sistem de captare a apei ? 
Asta ar fi prea de tot. Să 
se coreleze programul băii 
cu cel al cofetăriei ? Ideea

e bună, dar nerealizabilă. 
Să trimită direcția comer
cială județeană un zidar 
Înarmat cu o mistrie șl cu 
puțin ciment ? Asta pare a 
fi peste puteri.

Atunci ? Atunci, dacă e 
bale — bale să fie. Vă re
comandăm să folosiți bine 
prilejul și să spălați mal cu 
nădejde prăjiturile. Frcca- 
ți-le bine cu peria, cu să
pun „Cheia", pinâ face clă- 
buc sănătos. Puteți trimite 
șl un carton de prăjituri, 
astfel Îmbăiate, la direcția 
comercială.

Să vă trăiască 
nspcțica...

O fetită 51-a pregătit 
ghiozdanul, uniforma și este 
gata să treacă pentru pri
ma oară pragul grădiniței. 
Nu poate să pășească insă 
pentru că...

Despre ce este vorba ? 
Ne scrie, cititorul Ga- 
vrilă Buza din Drobeta 
Turnu-Severin : in certi
ficatul de naștere al feti
ței, numele mamei a fost 
consemnat Buzea, în loc de 
Buza, și Floarea in loc de 
Floare. Două vocale în plus 
„dăruite", fără să le fie ce- 
rUttf,’ de funcționării consi
liului? popular dift comuna 
Dudeștll Vechi, județul Ti
miș. Două vocale care îl 
poartă de doi ani pe dru
muri, intre tribunal, consi
liul popular județean și co
muna amintită. Nici hotă- 
ririle tribunalului, nici dis
pozițiile consiliului popular 
județean nu au putut stră
punge fortificațiile de la 
primăria din Dudeștii 
Vechi.

Ai, dragă tovarășe Buza, 
puțintică răbdare. Fetița o 
să crească, se va face — o 
dorim din toată inima — 
fată frumoasă, se va mărita 
șl ea, va fi la casa el, va 
avea copii și, dacă prin
tre ei, va fi și o fată, o va 
putea numi corect, ca s-o 
primească la grădiniță. 
Vezi deci că timpul repa
ră toate ? Cu o condiție : 
aveți grijă ca pe nepoțică 
să n-o înregistreze tot la 
Dudeștii Vechi.

Dumitru MINCULESCU

Omul cu 
mașina

Fără reparații, fără accident, 
fără abateri de la regulile de 
circulație. De cinci ani de zue, 
Petrică Ion, tinăr conaucator 
auto la autobaza din Sinmcoiaul 
Mare, a parcurs perle $0 
km (o medie lunară de 11000 
km). De ce numai cinci ani ? 
Simplu. Pentru că P.l. are 
doar... cinci am de șofer.e ia 
activ. Cum se vede, performan
țele sale datează chiar de la în
ceputul meseriei. Lucru explica
bil cind această meserie este 
îndeplinită cu dragoste ?: pasiu
ne. Ce se va intîmpia mai de
parte ? Desigur, nu putem anti
cipa. Dar faptul că a pornit „cu 
dreptul- lasă să se întrevadă — 
ți noi i-o dorim din toată mi
ma — că lucrurile vor merge in 
continuare... ca pe roate 1

De-a trenul...
In gara C.F.R. Zalău stațio- 

nează zilnic două garnituri de 
tren, care, cel puțin după cum 
rezultă din tăblițele lor indica
toare. circulă amindouă pină 
la Jibou. Pe două linii parale
le, ambele garnituri iși așteaptă 
liniștite pasagerii. In schimb, 
călătorii grăbiți, după un 
meni de ezitare, se urcă 
intr-una ba in alta, după 
ii vine fiecăruia mai la indcmi- 
nă. Dar. de plecat, pleacă doar 
una dintre cele două garnituri. 
Care anume ? Niciodată nu se 
știe. Consecința ? Mai in fieca
re zi. o scrie de călători rămin 
In gară, (lntr-una din zile, in 
această situație erau nu mai 
puțin de 35 la număr). Evident, 
o situație nedorită, pentru care 
invităm oraanele dc resort să 
schimbe macazul : joaca dc-a 
trenul e pentru copii, nu pen
tru oameni mari !

Rubrica redactata de 
Dumitru T1RCOB 
Gheorqbe DAVID t 
fi corespondenții „Scînteîi"

ma
la 

cum

Așa după cum ne amin
tim. Denultima duminică a 
lunii octombrie a fost una 
din zilele frumoase ale a- 
cestei splendide toamne. 
Pentru cei mai multi din
tre noi a fost o zi de o- 
dihnă. de recreare, de pro
menadă sub razele blinde 
ale soarelui : Dentru unii 
a fost o zi obișnuită de 
lucru. Pentru eroii anche
tei noastre, duminica din 
21 octombrie a început ca 
o zi obișnuită — obișnuită 
pentru preocupările si g.n- 
durile fiecăruia dintre cei 
patru tineri — dar s-a în
cheiat cu un final drama
tic. neobișnuit pentru ‘ re
gulile scrise si nescrise ale 
modului nostru de viată. 
Am stat de vorbă cu toti 
patru si împreună am re
constituit filmul zilei res
pective. Vă propunem să 
urmărim, pe scurt, diferi
tele ipostaze in care s-au 
aflat aceștia în citeva mo
mente ale acestei zile.

Ora 11. Ora deșteptării 
pentru Ștefan Constantin 
(17 ani si jumătate, ajutor 
de vinzător la hala Traian). 
Mănincă ceva in fugă, fu
mează o tiearâ si pornește 
„pe stradă".

Pe strada Gospodăriei, la 
nr. 2. Luca Marin (16 ani 
si jumătate, muncitor ne
calificat la I.T.B.) se fitiie 
(n.n. — expresia îi aoar- 
tineF prin curte.

La aceeași oră. in ca
mera nr. 27 a căminului 
întreprinderii „Energo- 
constructia". tînărul insta
lator Gheorghe Albescu 
stă aplecat asupra unui e- 
xercitiu de algebră. în 
sfirsit, a descoperit de ce 
nu-i dădea rezultatul : 
greșise un semn ! Pentru 
el. duminica aceasta în
seamnă zi de repetare a 
materiei. E Ia seral si nu 
întotdeauna ritmul Intens 
de pe șantier ii permite să 
repete in cursul săntă- 
minii.

Pentru Felicia M. ora 11 
e ora de virf in activitatea 
gospodărească : a făcut 
piața, a făcut curat, acum 
pregătește mincarea. Se

grăbește. Soțul lucrează 
pină la prinz și apoi, după 
amiază, vor merge la plim
bare cu cei doi copil ai 
lor.

Ora 16... Ștefan Constan
tin e tot „pe stradă".

...Părinții lui Luca Ma
rin au plecat la o nuntă in 
vecini. în sfîrsik poate să 
facă si el ce vrea. Pentru 
început intră la film să-l 
vadă pe Y 17 cum acțio
nează.

...Gh. Albescu si-a ter
minat lecțiile. Se bărbie
rește mulțumit. Acum poa
te merge in oraș la un 
frate.

...Felicia M. merge la 
cofetărie să cumpere ceva. 
A renunțat la plimbare. 
Rodica. fetita ei de 3 ani si 
lumătate. are putină fe
bră...

Ora 18,30. ...St. Constan
tin (declară el) intră cu un 
amic in restaurantul „Va
lea Mieilor". Pentru in
caput comandă cite o bere 
de fiecare.

...L. Marin a ieșit de la 
film. Face citeva „tururi" 
prin apropiere să mai 
„vadă lumea".

...Gh. Albescu se plimbă 
cu fratele lui prin oraș.

îngrijorată. Felicia M. se 
pregătește să plece la lu
cru. Febra fetitei a cres
cut. E adevărat, e dumi
nică. ar putea sta acasă, 
dar a promis că va lucra 
pe macaraua de la rampa 
de descărcare. In noaptea 
aceea trebuie să sosească 
materiale ne șantier si nu 
pot fi imobilizate vagoa
nele. Se plătesc bani gre! 
pentru locații. Tocmai de 
aceea a si acceptat să lu
creze in ziua ei liberă — 
si încă de noapte. înțele
gător. solul — coleg de 
șantier — i-a sdus să 
meargă fără grijă, va ve
ghea el asupra copilului.

Ora 20.30. ...St. Constan
tin a ieșit din restaurant. 
N-a băut decit 4 sticle. A 
trecut și pe la o nuntă 
I s-a părut lui sau vreo 
citeva „băbătii" au șușotit 
că « amețit ? Las*  că se

duce el acasă, se îmbracă 
frumos și le demonstrează 
apoi. Acu’ șl maică-sa — 
că e amețit ! Noroc cu un
chiul care-1 invită să-i 
guste tulburelul. Eh, ce 
știu femeile...

...Luca M. a venit acasă. 
Nu-i place programul de 
la televizor, la o sticlă cu 
vin și merge să se’ cin
stească cu niște puști pe

Ce-ar fi dacă ar da o fugă 
pină acasă ? Ii spune re- 
cepționerului. Omul e de 
acord să o invoiască pen
tru o oră. Oricum, n-are 
de lucru și b mai bine să 
vadă femeia ce e cu copi
lul, să se liniștească. Plea
că grăbită, are nlțeluș de 
mers pinâ la mașină.

Ora 21. Gh. Albescu a 
coborit din 42 și se în-

te grăbești ?• Pe noi nu ne 
vezi ?...

— Vedeți-vă de treabă, 
sint femeie căsătorită, cu 
doi copii...

— Aaa... Zău ?„.
In clipa următoare, cade 

fulgerată de pumnii huli
ganului. Indignat, Gheor
ghe Albescu protestează. 
Un pumn bine țintit prin 
surprindere ii zdrobește

Profittnd de momentele de 
groază prin care trecea fe
meia, a băgat-o in curte la 
el și a îmbrlncit-o in casă. 
Incepind să-1 priceapă țn- 
tențiile, femeia a început 
să țipe. Vizavi era o nun
tă... îndirjit de rezistența 
tinerei, L. M. a lovit-o 
pină a leșinat. A apărut 
apoi șl celălalt agresor, 
împreună cu cei trei puști.

DOI TINCRI SC ÎNDREPTA U 
SPRE CASA...

si mishe zile n-au mai venit la lucru
Ce invăjăminte se pot trage din episoadele unei întîmplări triste dintr-o seară 

de octombrie ?

care i-a văzut el pe stradă. 
Mă rog. nici el n-are decit 
16 ani și jumătate, dar, 
oricum, e de două ori cit 
ei și-i place să le demon
streze că-i mai grozav. Dc 
altfel, toți il știu de frică 
și au „respect" pentru 
pumnii lui. Ce ochi o face 
Tudoricâ a’ lui Zeciu cind 
l-o vedea cu sticla !...

...Gh. Albescu se urcă in 
autobuzul 42 și pleacă spre 
cămin.

...Felicia M. e de o oră 
și jumătate ,pe macara. A 
terminat de descărcat pri
mul transport. Gindu-i 
zboară tot la fetiță. Oare 
o mal avea febră ? Poate 
că e nevoie să cheme un 
doctor ? Se duce la recep- 
ționer. Următorul trans
port e programat să so
sească la noapte, la ora 3.

dreaptă spre cămin. Iată 
insa că un individ ii aține 
calea :

— Bă, tipu’, la servește 
băiatu’ c-o țigară...

Dâ să-l ocolească. Dar 
„băiatu’" — nimeni ' altui 
decit Ștefan Constantin, 
căruia tulburelul unchiului 
l-a dat un plus de sigu
ranță — 11 apucă de piept 
Din spate mai apar patru 
umbre amenințătoare :
Luca Marin și trei puști. 
Tinărul instalatof începe 
să se scotocească de țigări. 
Scoate pachetul. Rmjind 
satisfăcut, Șt. C. aprinde 
un chibrit. Nu, nu pentru 
ca 6ă-și aprindă țigara, ci :

— Ia să-ți văd mutra, 
fratele meu...

Dinspre șantier se apro
pie o siluetă grăbită.

— Hei, don’șoară, unde

nasul și-l face să-și piardă 
cunoștința.

Și-a revenit in urma lo
viturilor de picior pe care 
i le dădea «agresorul. Fata 
dispăruse. I s-a părut lui 
sau parcă eriri macaragista 
dc la șantier ?

Nu, nu i s-a părut, era 
chiar ea. In timp ce bes
tialitatea lui Șt. Constan
tin se revărsa asupra tinâ- 
ruluî instalator. Felicia M. 
a fost ajutată să se ridice 
do jos de către Luca Ma
rin.

— Repede duduie. ăsta 
te omoară. Hai cu mine în 
curte la unchiu-meu, acolo 
ești în siguranță.

Năucită, biata femele l-a 
mulțumit și s-a lăsat con
dusă. Dar bunul samari
tean s-a dovedit a fi de o 
perversitate incredibilă.

— A, face pe mironosi
ța ? Los-o la mine 1

Iar pumni și lovituri de 
picior. Dar ploaia de lovi
turi n-a infrint voința Fe- 
liciei M. de a-și apăra 
demnitatea. De ciudă, hu
liganii au tîrit-o afară din 
curte. Turbați de rezisten
ta victimei, s-au năpustit 
din nou cu picioarele asu
pra ei. Curind strigătele 
femeii s-au transformat în 
gemete, gemetele in hor
căituri... Și. totuși. Șt. Con
stantin, principalul agre
sor, continua să lovească ! 
A auzit un vecin, muncitor 
la I.O.R. Agresorul a sărit 
și asupra lui. dar a fost 
pus pe fugă. Celălalt agre
sor a încuiat poarta și s-a 
culcat liniștit. După ce 
și-a mal calmat nervii, Șt. 
Constantin a ajuns și el a-

casă, a băut o cafea, a fu
mat o țigară și s-a culcat 
făpă grijă... Pentru ei ziua 
se sfirșise. Au adormit 
fără remușcări... Dar pen
tru victime ?

Stimați cititori, ceea ce 
citiți nu e o poveste ima
ginată de autor, nu sint 
secvențe desprinse . din
tr-un film de groază ; to
tul s-a întimplat aevea.

Supunem atenției opi
niei publice și organelor 
în drept nu numai actul de 
violență, de neingăduit in 
orice societate civilizată, ci 
și replica palidă pe care 
oameni învestiți cu atribu
ții în acest domeniu au 
dat-o în cazul de față. Dar 
să ne întoarcem la mo
mentul cind victima a fost 
scoasă din ghearele agre
sorilor. Povestește Feli
cia M. :

— M-am trezit după o 
vreme intr-o curte. Nu mai 
știam nimic de mine. O fe
meie mi-a adus pantofii din 
stradă. Nu puteam să vor
besc, mă înecam cu singe. 
Omul acela de inimă (n.n. — 
Vasile Slave, 9tr. Prevede
rii nr. 8) m-a urcat in ma
șina lui și a plecat cu mine 
la miliție. Mai întii la circa 
19 ; deși tovarășul de aici 
m-a văzut cum arătam, am 
fost trimisă la circa 9, pe 
motiv că nu aparțineam de 
ei. La circa 9, ni s-a spus 
să venim mîlne șl să fa
cem o reclamat ie scrisă, că 
la ora aceea n-are ce 
să-mi facă.

Femeia era literalmente 
desfigurată, avea o puter
nică hemoragie, nici măcar 
nu putea să vorbească de
oarece avea gura zdrobită, 
iar Intervenția organelor de 
ordine s-a rezumat la a fi 
trimisă de la unul la altul 
pe motiv de competență și, 
in final, la a o sfătui să 
vină a doua zi și să facă 
o reclamație.

în starea în care se afla, 
Felicia M. a reușit să în- 
găime adresa și să-1 roage 
pe șofer s-o conducă acasă, 
în puterea nopții, soțul a 
condus-o la spitalul de ur
gență, de aici a fost trimisă

la institutul stomatologic 
unde i s-au acordat pri
mele îngrijiri medicale 
și 1 s-a dat un conce
diu medical de 7 zile. Di
mineața a mers și la mi
liție și a dat declarația 
scrisă. E adevărat, cu multa 
operativitate, ofițerul și 
procurorul care au preluat 
aucheta l-au identificat pe 
agresori. S-a făcut chiar și 
o reconstituire...

Gheorghe Albescu a avut 
o odisee asemănătoare, ge
nerată de felul cum unele 
organe medicale au înțeles 
să-și îndeplinească atribu
țiile. După cum ne poves
tea, miliția l-a trimis la 
medicul legist ; acesta l-a 
făcut o adresă către clU 
nica „Colțea". La clinică 
1 s-a spus să vină a doua 
zi dimineața. A venit dar 
a fost îndrumat la... poli
clinica „Colțea". Aici, cu 
toate că avea adresă ofi
cială, 1 s-a răspuns că nu 
aparține de teritoriul a- 
rondat acestei instituții 
medicale, așa că să facă 
bine și să meargă la „VI- 
tan“. De la „Vitan" a fost 
trimis la......Titan". Alte ri
dicări din umeri, iar Ia mi
liție, Iar la medicul legist, 
o nouă trimitere la clinica 
„Colțea"... Trei . zile a 
pierdut pe drumuri pentru 
un certificat medical, care 
putea fi eliberat intr-un 
sfert de ceas !

Acum huliganii sînt t- 
restațl PENTRU TENTA-' 
TIVA DE VIOL. Felicia M. 
se află în concediu medical 
de 3 săptămini. Gura zdro- * 
bită s-a vindecat oarecum, 
nasul o să fie operat ceva 
mai tîrziu, traumatismul 
cranio-cerebral este în curs 
de tratament Are dureri 
îngrozitoare de cap, dar 
acestea nu se văd. Gh. Al
bescu urmează să facă «i 
el o operație la nas.

Supunem meditației or
ganelor îndreptățite cazul 
de mai sus.

Emil MARINACHB
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Fină la sfîrșitul acestui an — după 
cum se știe, hotăritor Dintru înde
plinirea cincinalului înainte de ter- 

— au mai rămas mai puțin de 
două luni. Este o perioadă „fierbin
te". de maximă concentrare a forțelor 
in toate domeniile de activitate eco
nomică, in scopul încheierii cu succes 
a anului în curs și pregătirii condi
țiilor pentru trecerea la realizarea 
ritmică. încă din primele zile, a pla
nului pe anul 1974. Care sint, privite 
din acest unghi de vedere, imperati
vele actuale in domeniul comerțului 
exterior ?

înainte de orice este necesară in
tensificarea efor
turilor pentru în
deplinirea inte
grală a planului 
de export. Și a- 
ceasta, in primul 
rind. in acele u- 
nităti productive 
și de comerț ex
terior în care, 
deocamdată, rea
lizările la export 
sint inferioare 
prevederilor ,Ja 
zi", din cauza 
neasigurării la 
timp a fondului 
de marfă planifi
cat Este cazul 
unor întreprinderi 
din industria con
strucțiilor de ma
șini, dar nu nu
mai al lor. Iată 
de ce, preocupa
rea sporită pen
tru fabricarea și 
expedierea, in cel 
mai scurt timp, a 
produselor desti
nate partenerilor 
din străinătate — 

’ prin organizarea 
corespunzătoare a 
producției șl a muncii, îmbunătățirea 
indicilor de folosire a mașinilor șl 
utilajelor, a gradului de utilizare a 
timpului de lucru, prin asigurarea 
unei aprovizionări ritmice, cu mate
rii prime și materiale și a sincro
nizării cooperării interuzinale — tre
buie să caracterizeze activitatea co
lectivelor din unitățile restante, dar 
și a celor din celelalte întreprinderi, 
care mai au de îndeplinit impor
tante sarcini de export.

Am făcut această subliniere pen
tru că Ia fel se pune problema și 
In unitățile in care realizările Ia ex
port au devansat prevederile planu
lui. In această ordine de idei este 
remarcabil, desigur, faptul că între
prinderea de anvelope „Victoria" 
din Florești (Prahova) a depășit pla
nul de export pe trei trimestre cu 
aproape un milion Iei valută ; că 
multe alte unități industriale, prin
tre care Combinatul siderurgic din 
Reșița, Combinatul petrochimic de 
Ia Brazi, întreprinderea. de mașini 
electrice București au înregistrat re
zultate pozitive la export, rezultate 
care depășesc prevederile. La fel de 
important este însă ca succesele ob
ținute să fie consolidate șl amplifi
cate, fabrieîndu-se, in continuare, 
mărfuri de calitate superioară,’ in
tens solicitate de clienții de peste 
hotare, cu un înalt grad de prelu
crare, deci cu o valoare ridicată — 
livrate fie in avans, în contul con
tractelor încheiate, fie expediate pe 
adresa unor parteneri cu care se 
perfectează, acum, noi tranzacții, pe 
baza cererilor lor suplimentare. Mi
nisterele. centralele industriale, uni
tățile cu activitate de comerț ex
terior trebuie să acorde maximă a- 
tenție derulării mărfurilor la export, 
printr-o urmărire zilnică a livrări
lor. iar decadal să analizeze modul 
de realizare a exporturilor, luind 
măsuri operative atunci cind acestea 
se impun.

Nu mai puțin actuală este și ur

mărirea încasării la timp, de la par
tenerii externi, a contravalorii măr
furilor livrate. Ceea ce se cuvine a 
fi precizat, o datâ și încă o dată, este 
că nu facem export de dragul ex
portului. ci numai și numai in in
teresul dezvoltării mai rapide a in
dustriei. agriculturii, a tuturor do
meniilor de activitate economică șl 
socială, suport sigur de creștere a 
venitului național, a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. încasarea 
valutei care se cuvine pentru măr
furile exportate, asigurarea fondu
rilor statului destinate plăților ex
terne constituie un obiectiv primor

URGENTE IMPUSE
DE SFÎRȘITUL ANULUI:

■ Livrările pentru export — aduse la zi
■ Contracte ferme pentru 1974

dial al oricărei operațiuni de ex
port. Desigur, nu aducem în dis
cuție o noutate, ci un adevăr una
nim cunoscut. Dar dacă lucrurile 
stau așa. de ce intr-un șir de între
prinderi de comerț exterior soldul 
facturilor neîncasate se menține de 
luni și luni la un nivel ridicat, iar 
in altele, acest adevărat „indicator 
al spiritului comercial" — care este 
soldul facturilor neincasate la ter
men — marchează o situație nemul- 
țumitoare ? în toată această activi
tate complexă de export si de în
casare ritmică și integrală a con
travalorii mărfurilor livrate trebuie 
să se pornească de la cerința im
perioasă potrivit căreia, pe baza spo
ririi rapide a exportului (ca volum 
și eficiență), se asigură țării mijloa
ce sporite pentru achitarea obliga
țiilor internaționale, pentru reali
zarea de noi importuri cerute de 
economia națională ; cu alte cuvin
te, se asigură un ritm mai rapid.de 
dezvoltare economică a tării, ’de 
Creștere a bunăstării poporului.

Dar — așa cum este cunoscut — 
în răstimpul care a mai rămas pină 
la sfîrșitul anului, la fel de impor
tant este să se creeze toate condi
țiile in vederea realizării exempla
re a exportului și importului stabili
te pentru 1974, în primul rind, aco- 
perlndu-sc cu contracte exporturile 
prevăzute pentru anul viitor. Refe- 
rindu-ne strict la activitatea de 
export, se cuvine amintit că multe 
unități economice au încheiat un vo
lum de contracte externe care acope
ră o bună parte din producția desti
nată exportului in anul viitor ; la fel 
de adevărat este insă că in alte 
întreprinderi și centrale industriale — 
mai ales din industria construcțiilor 
de mașini, industria chimică — a- 
ceastă acțiune nu se desfășoară cu 
intensitatea necesară, iar rezultatele 
înregistrate pină acum sint nesatis
făcătoare. Evident, aceasta este 
o stare de lucruri temporară ; neîn- 
tirziat, răminerea in urmă trebuie 

înlăturată, iar experiența pozitivă — 
cunoscută și extinsă. De pildă, me
rită remarcat faptul că întreprin
derea de comerț exterior „Mașincx- 
portimport" a contractat, pină la în
ceputul lunii octombrie pentru 1974, 
un volum dublu de strunguri — față 
de nivelul înregistrat in perioada co
respunzătoare a anului 1972. pentru 
acest an, și de șase ori mai multe 
scule pentru 1974, față do anul cu
rent. Unitățile la care stadiul con
tractării mărfurilor destinate expor
tului pentru anul 1974 este, deocam
dată. nemulțumitor sînt cunoscute. 
Conducerile acestor unități trebuie să 

știe că nu mai este vreme de aș
teptat, câ realizarea in bune condi
ții a exportului în anul viitor im
pune o programare judicioasă și o 
organizare științifică a producției. 
Sint cerințe cărora nu li se poate 
răspunde decit cunoscindu-se din 
vreme — de pe acum — ce mărfuri, 
cind și cui trebuie livrate ; adică, 
cunoscindu-se acele date care carac
terizează contractele încheiate cu 
partenerii de peste hotare, tot mai 
exigenți, mai fermi.

Și nu este vorba de contracte ex
terne perfectate oricum. în orice 
condiții, pentru orice produse, ci de 
contracte care să se refere la măr
furi cu un înalt grad de prelucrare, 
deci cu o valoare și o eficiență eco
nomică sporite, pentru care să 6© 
obțină prețuri cît mai avantajoase 

po plnțn externă. Producătorii șl ex
portatorii din fiecare ramură econo
mică sint. deci, confruntați cu alte 
două probleme de maximă însemnă
tate : pe de o parte, aceea de a în
treprinde măsuri hotfirite, de largă 
amplitudine, in vederea înnoirii și 
modernizări! producției pentru ex
port, necesar fiind ca, în gama sor
timentală oferită partenerilor străini, 
ponderea să revină produselor de 
mare tehnicitate, a căror realizare 
presupune un volum ridicat de ma
noperă complexă : pe de altă parte, 
de a cunoaște cu precizie, in fiecare 
moment, prețurile practicate pe piața 

internațională — 
cerință devenită 
imperativ cu a- 
tit mai mult azi, 
cind asistăm la o 
reală „furtună" a 
preturilor, mai a- 
les la materii pri
me. la care 6e 
Înregistrează, în 
perioade scurte, 
curbe cu to
tul spectaculoa
se. Sint proble
me de maximă 
actualitate căro
ra trebuie să li 
se acorde o deo
sebită atenție in 
fiecare întreprin
dere și centrală 
industrială. de 
către fiecare mi
nister, în vede
rea creșterii vo
lumului și efi
cientei exportu
rilor pe măsura 
posibilităților de 
care dispun.

Iată, succint 
înfățișate, sarci
nile de prim or
din care revin,în 

cele două luni care au mai rămas 
din acest an. unităților angajate in 
activitatea de comerț exterior. 
Nici un moment nu trebuie să se 
uite că de îndeplinirea exemplară 
a prevederilor planului la ex
port pe anul 1973 depinde în mă
sură covirșitoare echilibrarea balan
ței de plăți externe a țării, succes 
care, printr-o activitate bine pregă
tită și desfășurată la un nivel și mai 
Înalt in anul viitor, poate fi conso
lidat și amplificat. Stă in puterea 
fiecărui colectiv din întreprinderile 
producătoare și exportatoare să-și 
sporească contribuția la atingerea a- 
cestui obiectiv esențial al comerțu
lui exterior stabilit de Conferința 
Națională a partidului din iulie 1972.

Dan MATEESCU

Finlanda aplică 
preferințe vamale 

generalizate la importul 
din România

De la 1 noiembrie a.c.. Finlan
da a inclus România pe lista 
țărilor beneficiare ale sistemu
lui finlandez de preferințe va
male generalizate in favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare. 
După cum se știe, preferințele 
vamale generalizate au fost deja 
aplicate la importul din Româ
nia de către Austria, Japonia, 
Australia și Noua Zeelandă, iar 
de la 1 ianuarie 1974 aceste pre
ferințe vor fi acordate țării 
noastre și de către cele 9 țări 
membre ale Comunității Econo
mice Europene (Franța, R. F. 
Germania, Italia, Belgia, Luxem
burg, Olanda, Anglia, Danemar
ca și Irlanda).

Sistemul finlandez de prefe
rințe vamale generalizate se 
aplică la majoritatea produse
lor manufacturate și la unele 
produse agricole. El constă din 
scutirea completă de taxe vama
le a importurilor în Finlanda 
din țările furnizoare ale produ
selor la care se acordă prefe
rințe.

Aplicarea de către Finlanda a 
sistemului generalizat de prefe
rințe la importul din România 
este de natură să faciliteze 
creșterea și diversificarea ex
porturilor românești pe piața 
finlandeză, contribuind la dez
voltarea, in avantajul reciproc, 
a schimburilor economice din
tre cele două țări.

Escavatoarele hidraulice, pro
duse la „Progresul" din Brăila, 
se exportă cu succes parteneri
lor de peste hotare. Tocmai de 
aceea, colectivul marii între
prinderi depune acum eforturi 
stăruitoare pentru a asigura sa
tisfacerea tuturor cererilor, in 
condiții calitative superioare 
(fotografia de jos, stingă). O 
creație de prestigiu a industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnică o reprezintă 
calculatorul „Felix", solicitat la 
export de către multe țări (fo
tografia de jos, dreapta).

„Interesul pentru cooperarea 
cu România este determinat 

de ritmul său înalt de dezvoltare* 1
apreciazâ Peter WALKER,

secretar de stat pentru comerf și industrie al Marii Britanii

După cum s-a anunțat, săptămîna treoutâ ne-a vizitat țara Peter 
Walker, secretar de stat pentru comerț și industrie al Mani Britanii. 
In cadrul unei conferințe de presă, oaspetele a avut amabilitatea sa 
ne răspundă la citeva întrebări. Iată ce ne-a declarat, la început, se
cretarul de stat :

— Am avut privilegiul de a fi 
primit de președintele Nicolae 
Ceausescu, la sfîrșitul celei de-a 
doua zile a vizitei mele, de a punta 
convorbiri — în cadrul acestui in
terval de timp — cu miniștri ro
mâni. Acord o foarte mare impor
tantă vizitei și discuțiilor avute in 
România. De ce ? Pentru că aseme
nea acțiuni corespund necesității 
dezvoltării relațiilor economice și 
comerciale dintre cele două țări.

— Scopul călătoriei dv. fn 
România l-a constituit, după cite 
știm, examinarea unor proble
me privind legăturile comercia
le între cele două țări și coope
rarea economică. Cum apreclațl 
rezultatele vizitei ?

— Intr-adevăr, acesta este scopul 
vizitei și el este determinat de 
faptul că economia engleză s-a 
dezvoltat foarte mult în ultimii ani, 
firmele noastre avind nevoie, mai 
mult ca oricind, de a lansa co
menzi pe piața externă $1 de a ex
porta. De aceea, căutăm parteneri 
capabili să coopereze, să fabrice 
produse de complexitate tehnică cît 
mai ridicată. Interesul pentru diferite 
cooperări cu România este determi
nat de nivelul atins de țara dumnea
voastră. de ritmul înalt de dezvol
tare, de cerințele tot mai mari pe 
care le impune dezvoltarea accelera
tă a economiei românești. Drept ur
mare, discuțiile avute la București 
au avut menirea să stabilească dome
niile în care se va putea dezvolta 
cooperarea în viitor. Așa, de pildă, 
am constatat că există posibilități de 
a colabora in sectorul energiei nu
cleare, al mașinilor-unelte, al indus
triei extractive și miniere, al celei 
hidraulice, al industriei de foraj în 
adîncul mărilor — domeniu în care 
Marea . Britanie deține o tehnică 
foarte avansată — și, desigur, in in

dustria aeronautică unde am coope
rat și in trecut șl unde mai putem 
face multe in viitor. De asemenea, 
există posibilități de cooperare și în 
producția bunurilor de consum.

— Cum considerați, domnule 
ministru, că se va realiza pro
gramul de liberalizări privind 
exportul românesc in Marea 
Britanie, avind în vedere anga
jamentul luat de țara dv. pentru 
lichidarea restricțiilor pină la 
31 decembrie 1974 ?

— De fapt, în prezent, sînt puține 
restricțiile La exportul românesc in 
Marea Britanie. eliminindu-se In 
mod succesiv contingentările. Poate 
că la exportul românesc de textile 
există anumite greutăți. Thrind sea
ma că mal sint încă diferite restric
ții. obiectivul nostru pe plan mon
dial este de a liberaliza comerțul și 
vom acționa in acest sens. De altfel, 
Încă de La intrarea sa in Piața comu
nă, Marea Britanie a militat pentru 
dezvoltarea comerțului mondial, pen
tru a putea privi și „în afara" aces
tui organism, pentru a intensifica 
relațiile economice cu țările socia
liste. — Care sînt, după părerea dv., 

perspectivele pentru sporirea, in 
continuare, a volumului schim
burilor economice intre cele 
două țări ?

— In primul rind am căzut de 
acord cu miniștrii români că vom 
păstra o legătură directă, pentru a 
Identifica o mai mare varietate de 
interese românești. Deși a crescut 
mult, in ultimii doi ani. volumul co
merțului exterior între cele două 
țării, acesta este încă departe de 
ceea ce poate fi. Rezervele sînt mul
tiple ; mai intîi, ele au rezultat din 
examinarea negocierilor care au avut 
loc recent ; apoi, ne-am luat obliga
ția de a media pentru intensifica
rea relațiilor dintre firmele engleze 
și cele românești ; în sfirșit, vom 
cpntinua contactele șl negocierile 
pentru a găși noi. <?ăi de colaborare. 
Se cere, totodată; atenuată întîrzie- 
rea care mai persistă in luarea unor 
decizii. Vrem, de asemenea, să încu
rajăm societățile mixte șl să trecem 
la acțiuni concrete în acest domeniu. 
Mai pot menționa că am inițiait efla- 
borarea unei liste de produse șl de 
firme cu care partea românească este 
interesată să coopereze. Toate aceste 
acțiuni se întreprind în scopul spori
rii schimburilor și. evident, al inten
sificării exportului românesc.

— Cu ce impresii părăsiți 
România ?

Impresiile mele personale se iden
tifică cu convingerea că România a 
ajuns la un grad de dezvoltare indus
trială și tehnică care oferă multiple 
posibilități pentru extinderea coope
rării. Cred că ritmul rapid de dez
voltare, personalul calificat și resur
sele de care dispune țara dv. vor asi
gura României, in viitorii 10 ani, un 
loc de frunte în ierarhia națiunilor 
dez, a’tate.

Interviu realizat de ’
George POPESCU

PROSPECT COMERCIAL

„PRODEXPORT'
în strada Gabriel 

Peri nr. 5 din Bucu
rești se află sediul în
treprinderii de comerț 
exterior „Prodexport". 
în legătură cu activi
tatea acestei unități 
de comerț exterior, 
am avut o convorbire 
cu ing. AUREL AN- 
TONIU, directorul în
treprinderii.

— Recent s-au îm
plinit 25 de ani de 
la înființarea I.C.E. 
„Prodexport". Este un 
moment care invită la 
reflecții bilanțiere...

* ‘ este
care 

noastră a 
îmbunătățiri 

La început, 
intreprinde-

— Intr-adevăr, 
o perioadă in 
unitatea 
cunoscut 
radicale, 
exportul 
rii se limita la un nu
măr restrins de pro
duse agroalimentare 
(in mare parte semi
fabricate). ponderea 
jn volumul total al 
activității deținind-o 
importul mărfurilor 
alimentare. în prezent, 
activitatea de export 
este preponderentă, no
menclatorul acestuia 
inregistrind schimbări 
calitative și cantitati
ve esențiale. Această 
evoluție ascendentă a 
exportului nostru re
flectă noile posibili
tăți create de dezvol
tarea impetuoasă a a- 
griculturii socialiste, 
eforturile făcute de 
colectivele din fabri
cile și centralele pro
ducătoare de mărfuri 
alimentare pentru a- 
daptarea producției la 
cerințele pieței ex
terne.

— Care sînt produ
sele ce caracterizează 
exportul actual al

I.C.E. „Prodexport" ?
— Voi da doar cite

va .
cative. Din țară 
portatoare de 
România a 2__ ...
începiad din 1960, ex
portatoare ; 
lași an. țara 
devine------- ---------
consacrat de ulei de 
fioarea-soarelui, in ul
timii trei ani deținind 
locul I in exportul 
mondial. Al doilea 
grup mare de produse 
pe care vreau ' ’ 
menționez este 
produselor din 
Conservele și 
ratele de came 
portă de către . 
export" in peste 40 de 
sortimente. apreciate 
de consumatorii din 
R.F.G., Olanda. S.U.A.. 
Anglia, Suedia. Liban 
și alte țări. Exportăm, 
de asemenea, prepa
rate de carne (inclusiv 
din came de vi nat), 
conserve de pește, pro
duse de vinat (vju și 
Împușcat), pește ocea
nic, ouă. pisări tăia
te. oi vii si altele).

— Pe piața bunuri
lor de consum in ge
neral ți a celor ali
mentare in special se 
inregistează o puter
nică concurență. In a- 
ccste condiții, ce se 
întreprinde pentru îm
bunătățirea competi
tivității ?

— Avem in vedere, 
mai întii. diversifica
rea în permanență a 
produselor destinate 
consumului individual 
de pe piețele din diver
se țâri, in funcție de 
cerințele acestora.- De 
altfel, peste 50 la sută 
din produsele din car

exemple semnifi- 
’ ă im- 

zahăr, 
devenit,

din ace- 
__  noastră 
un exportator

să-l 
cel al 
carne, 
prepa- 
se ex- 
„Prod-

ne amintite au o „vîr- 
stă" de sub cinci ani, 
înlocuind treptat pro
dusele demodate ca 
formă de prezentare 
și proprietăți organo
leptice. In același 
timp, se acordă o a- 
tenție deosebită asi
gurării unei calități 
ireproșabile și îmbu
nătățirii modului de 
prezentare. Cea mai 
buna confirmare a a- 
cestor progrese o con
stituie acordarea Me
daliei de aur produsu
lui Corned-beuf la 
ediția din 1971 a ex
poziției „Mon Selec
tion" din Bruxelles si 
a Medaliei de aur pro
duselor gulaș de vită, 
gulaș de vită cu ciu
perci. beuf â la Stroga
noff și conserve de șun
că, la expoziția din Ge
neva 1972. Dar aseme
nea recunoașteri inter
naționale ale calității 
produselor românești 
exportate de ..Prodex- 
Dort“ nu sint semni
ficative decit dacă li
vrarea acestor produ
se asigură o eficien
ță economică spori tâ. 
Pot afirma in acest 
sens câ pentru noi 
criteriul fundamental 
de introducere in fa
bricație a unor pro
duse destinate expor
tului este obținerea 
unui curs de reveni
re cit mai bun. a u- 
nei eficiente economi
ce superioare. în a- 
ceastă direcție acțio
nează fiecare lucrător 
al I.C.E. „Prodexport". 
Întregul nostru colec
tiv.

Radu HOR1A

Derularea ritmică a mul
tora dintre produsele des
tinate exportului sau pro
venite din import depinde 
nemijlocit de buna orga
nizare și funcționare a 
transporturilor pe calea fe
rată, ceea ce implică răs
punderi atit din partea ex
peditorilor, cit și din par
tea unităților cu sarcini in 
acest domeniu. Am abordat 
această temă, pornind de la 
întreprinderea „Romtrans" 
din București, care se ocu
pă cu expedițiile interna
ționale de mărfuri pe căile 
ferate, rutiere și aeriene. 
Aici aflăm că circa 45 la 
sută din tonajul global al 
mărfurilor care fac obiec
tul comerțului nostru exte
rior se derulează pe calea 
ferată. „Romtrans" — acest 
dispecerat central al trans
porturilor internaționale — 
dispune, pe întreg cuprin
sul țării de 50 de puncte 
de lucru. Preocupările în
tregului colectiv pentru 
desfășurarea in cit mai 
bune condiții a transportu
rilor internaționale se con
cretizează in cele 6 milioa
ne de lei beneficii realiza
te peste plan, anul acesta, 
de întreprindere.

Totuși, o examinare aten
tă, pe filieră, a mișcării 
mărfurilor sub egida ,,Rom- 
trans" arată că încă nu se 
poate spune că totul mer
ge......ca pe roate". Am în
treprins investigații la fața 
locului, care au pus in e- 
vidență și anumite puncte 
nevralgice pe graficul de
rulării mărfurilor. Prin 
BAZA ..ROMTRANS" DIX 
ORADEA se rulează zil
nic circa 30 de vagoane și 
20 —25 camioane cu mărfuri 
pentru export și din im
port Corespondentul nos
tru in județul Bihor, Du
mitru Gâță, care a urmă
rit recent desfășurarea ex
porturilor și importurilor 
prin acest important nod 
feroviar și rutier, ne-a re
latat despre munca neobo
sită a salariaților de aici 
pentru manipularea cil 
mai rapidă a mărfurilor, 
reducerea timpului de in- 
cârcare-descărcare. de sta
ționare a vagoanelor si au
tocamioanelor pe liniile de 
garare. La biroul grupaj-

export se află Insă un 
dosar voluminos, pe care 
cineva a scris cu litere 
majuscule „registrul măr
furilor în suferință". In do
sarul respectiv se tine evi
dența mărfurilor care... zac 
fără temeiuri serioase la 
baza din Oradea. Registrul 
cuprinde, pină acum, 340 
de cazuri, fiecare cu „isto
ria" sa proprie — mărfuri 
expediate fără documente 
sau însoțite de acte întoc
mite cu erori, nesfirșite 
„războaie ale telexurilor" 
inoperante ș.a. Traian las,

corespondentul „Scinteii", 
Constantin Simion, am pri
mit 1 o incredibilă „listă 
neagră". Am aflat astfel 
că aici s-a găsit un vagon 
încărcat cu țevi de oțel 
pentru export, care nu se 
știe de unde vine și unde 
pleacă. Comunicăm, pe a- 
oeastă cale, furnizorului, 
spre identificare, toate da
tele de care dispunem : nr. 
vagonului 215Ș-1473719-2, 
sosirea in Curtici la 19 oc
tombrie a.c. cu trenul 21401. 
De asemenea, un vagon în
cărcat cu sare, de la Dej,

pcciive ; Ia 431 vagoane a 
trebuit să se rearanjeze în
cărcătura ; 410 vagoane au 
sosit fără documente, în- 
tirziindu-se astfel plecarea 
lor, în medie, cu 3—5 zile.

Chiar și atunci cînd va
goanele urmează a fi expe
diate complet goale — con
stituind, de data aceasta, 
ele insele marfa destinată 
exportului — anomaliile in 
transporturi persistă. Ade
seori, vagoanele acoperite, 
pe 4 osii, realizate la în
treprinderea de vagoane 
din Drobeta Turnu-Severin,

cesarul de osii cu ecarta- 
ment larg."

Cine sint viiîbvațîi ? Cine 
suportă daunele acestor 
„deraieri" nejustificate de 
la bunul mers al transpor
tului unor mărfuri expor
tate sau importate ? Aces
te întrebări le-am adresat 
directorului general al în
treprinderii „Romtrans", 
Radu Pencea. Iată răs
punsul : „Responsabilitatea 
pentru aceste defecțiuni și 
întîrzieri nejustificate, care 
duc la depășirea termenu
lui de îndeplinire a con-

O PROBLEMĂ CARE NU A DECLANȘAT ÎNCĂ 

PREOCUPAREA NECESARĂ:

Cit timp nin mărfurile din HM 
internațional in vagoanele căilor ferate?

șeful biroului import de la 
„Romtrans" Oradea, a a- 
preciat că, La 25. octombrie, 
circa 100 tone mărfuri Im
portate, sosite in țară la 
Episcopia Bihorului de a- 
proape două săptămini. nu 
puteau fi expediate către be
neficiari. Cauzele? între al
tele. ni se spune, din... „lip
să de vagoane"! Și totuși in 
stația amintită, după cum 
preciza Octavian Benca, 
șeful regulatorului C.F.R. 
Oradea, zeci de vagoane re
partizate in acest scop aș
teptau de trei zile complet 
goale... Aceasta, in timp 
ce beneficiarii așteaptă 
produsele solicitate.

La STAȚIA C.F.R.- 
CURTICI, la aceeași dată, 
zeci de vagoane Încărcate 
cu mărfuri nu puteau por
ni spre destinatari. De la

și alte șase vagoane pline 
cu geam tras, de la Tirnă- 
veni, au sosit fără docu
mente însoțitoare, fără nu
mele și adresele destinata
rilor ; in urma telegrame
lor date, actele cîtorva 
s-au găsit pe la Simeria... 
Iar șirul' „cazurilor-gemene" 
ar putea continua. Exa
minarea activității de tran
zit din stația Curtici, in 
perioada 1 ianuarie — 25 
octombrie 1973, pune in e- 
vidență un cras bilanț al 
neglijenței și nepăsării : 
356 de vagoane care au 
prezentat la sosire defec
țiuni tehnice sau nereguli 
din punct de vedere co
mercial, cauzate in timpul 
staționărilor și reviziilor pe 
parcursul re! iei C.F.R., au 
impus operațiuni de trans- 
bordarc a mărfurilor res-

ajung cu intîrziere la be
neficiarul extern. După ce 
au plecat din unitate, va
goanele și-au făcut „obi
ceiul" păgubitor să facă o 
„escală" la punctul de 
frontieră al regionalei 
C.F.R.-Iași. „O dată ple
cate de Ia noi, vagoa
nele trebuie să ajungă in 
mod normal, la beneficiar, 
in ccl mult 4—5 zile — 
preciza Constantin Diaco- 
nu, inginerul șef al Între
prinderii. tn discuția avută 
cu corespondentul din ju
dețul Mehedinți, Virgil Tă- 
taru. Nu puține au fost ca
zurile, în acest an. cînd a- 
ceste vagoane au stat cile 
două și trei săptăminl la 
punctul de frontieră. Cau
za ? întreprinderea de osii 
și boghiuri din Balș nu ne 
asigură cum se cuvine ne-

tractelor de transport, la 
prelungirea duratei medii 
de staționare a mărfurilor 
la frontieră, la risipă de 
materiale și bani, revine 
atit organelor C.F.R., cît și 
unor furnizori și beneficiari 
interni, unor întreprinderi 
de comerț exterior, inclu
siv „Romtrans". In ceea ce 
ne privește, cred că ano
maliile amintite se dato
rează in mare măsură 
modului birocratic în care 
continuăm să lucrăm si 
neglijenței și superficiali
tății unora dintre salariații 
noștri. Bunăoară, cum să 
se mai descurce cineva, 
omenește vorbind, dacă In 
practică se întocmesc do
cumentele de însoțire a 
mărfurilor după vreo 60 de 
sisteme de lucru, conform 
preferințelor fiecărei între

prinderi de comerț exterior 
in parte ?“

Este pe deplin posibilă 
lichidarea acestor neajun
suri. în acest scop, reamin
tim organelor C.F.R. că le 
revin citeva obLigații ele
mentare : să supravegheze 
in permanență, de-a lungul 
rutei interne, mersul docu
mentelor însoțitoare ale 
mărfurilor, ca și al mijloa
celor de transport ; să asi
gure integritatea mărfurilor 
printr-o manevrare- atentă 
în stațiile de triaj și de 
descompunere : să Dună la 
dispoziție vagoane apte 
pentru circuitul în trâficul 
internațional ș.a. La rindul 
lor, unitățile producătoare 
de mărfuri pentru export 
trebuie • să organizeze în 
mod corespunzător aranja
rea și ancorarea mărfurilor 
în vagoane; să asigure 
setul complet al documen
telor de transport și în
scrierea corectă a datelor 
în aceste documente. In 
sfirșit, o conlucrare mai 
strînsă tntre „Romtrans" 
și întreprinderile de comerț 
exterior ar duce, desigur, la 
o îmbunătățire sensibilă a 
activității în domeniul 
transporturilor.

Am reținut o serie de 
măsuri in curs de aplicare 
sau în atenția forurilor 
competente și de speciali
tate. Astfel, s-a intensificat 
pregătirea cadrelor care 
lucrează in acest domeniu, 
asigurindu-se școlarizarea 
acestora la locul de muncă, 
in primul rind la punctele 
cu activitate intensă. Tot
odată, prin Centrul de per
fecționare a cadrelor din 
Ministerul Comerțului Ex
terior se elaborează un nou 
ghid al expeditorului inter
național. precum și un act 
normativ unic, general 
de lucru între „Rom
trans" și beneficiari.

Vom reveni, desigur, 
pentru a releva ce schim
bări în bine au intervenit 
ca urmare a aplicării de 
măsuri de către toate or
ganele care concură la în
deplinirea acestei activități 
importante, legate de co
merțul nostru exterior.

Viorel POPESCU

rapid.de
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înaintarea României pe calea 

edificării Societății socialiste multi
lateral dezvoltate aste indisolubil 
legată de creșterea rolului condu
cător al partidului. Aceasta consti
tuie o legitate obiectivă, o cerință 
esențială a progresului societății 
socialiste, pe care oamenii muncii 
o verifică zi de zi prin propria lor 
experiență.

Ansamblul proceselor specifice 
structurii și funcționării societății 
noastre relevă pregnant faptul câ 
partidul este centrul vital al între
gului nostru sistem social. Realitate 
fundamentală a societății românești 
contemporane, acest rol Iși are iz
voarele in deplina încredere pe 
care l-o acordă poporul. In unani
ma lui adeziune la programul 
elaborat de partid, in justețea po
liticii partidului, concretizată In 
marile transformări revoluționare 
din anii socialismului. Creșterea 
numerică a clasei muncitoare, pa
ralel cu mutațiile calitative petre
cute în rlndurilc acesteia, continua 
întărire a unității moral-polltice a 
poporului, procesul de omogenizare 
a societății noastre au consolidat 
baza socială a partidului, conferind 
noi temeiuri creșterii rolului său 
conducător. în același timp, marea 
complexitate a sarcinilor proprii 
noii etape, necesitatea imprimării 
unei eficiențe superioare activității 
de conducere a societății, precum 
și a concentrării eforturilor in ve
derea valorificării superioare a 
avantajelor socialismului, a poten
țialului uman și material al socie
tății, accentuează imperativul diri
jării unitare a întregii activități 
economico-sociale spre obiective 
precis determinate, spre, direcții 
notărîtoare pentru accelerarea pro
gresului societății, prevenindu-se 
orice dispersare a forțelor, orice 
irosire a energiilor. Toate acestea 
fac să sporească răspunderile ce re
vin partidului în toate comparti
mentele și ia toate nivelurile vieții 
sociale, impun accentuarea carac
terului științific al conducerii so
cietății.

Izvorltă din cerințele obiective 
ale progresului societății noastre, 
creșterea rolului conducător al 
partidului sc înfăptuiește ca rezul
tat al activității sale laborioase 
pentru soluționarea complexelor 
probleme teoretice și practice ale 
construcției socialiste, pentru per
fecționarea continuă a organismu
lui social, pentru atragerea maselor 
la o participare activa In rezolva
rea problemelor obștești.

O însemnătate deosebită pentru 
exercitatea rolului conducător al 
partidului are convocarea în mod 
regulat, la termenele statutare, a 
congreselor partidului, dezbaterea 
în conferințele naționale a pro
blemelor esențiale ce le ridică 
construcția socialismului In peri
oadele dintre congrese. în același 
timp, dezvoltarea rolului partidului 
ca forță politică conducătoare a 
societății noasfe sc reflectă în fap
tul că cele mai importante proble
me. de ansamblu sau viztnd anu
mite sectoare ale vieții economice 
șl sociale sînt dezbătute sistematic 
în cadrul plenarelor Comitetului 
Central, precum și în ședințele Co_ 
miletului Executiv, Prezidiului Per
manent, Secretariatului C.C. al 
P.C.R.. elaborindu-se hotărîri con
crete, programe precise de acti
vitate.

Formele și metodele prin care se 

reallrencl. In diferite sectoare ale 
societății, ro.ul conducător al parti* * 
dului cunosc n evoluție continuă, 
potrivit condițiilor și sarcinilor spe
cifice fiecărei etape. In acest sens, 
concluzii teoretice șl practice de in_ 
semnfitate majoră decurg din fun
damentarea științifică de către to
varășul Nicolae Ceaușcsvu a roiului 
partidului in actuala fază de dez
voltare a societății noastre : ..Noi 
considerăm că în RomAnla. In etapa 
făuririi societății socialiste multila
teral deivoltate 91 a trecerii spre 
comunism, rolul de forță politică 
conducfitonre al partidului so va 
afirma cu tot mal multă putere. 
Pornind de la această necesitate 
Istorică, partidul se identifică tot 
mai mult cu năzuințele și preocu-

S Filarmonica de stat „George 
nescu" (la Ateneul Român) :

Concert simfonic. Dirijor : Mlhai 
Brediceanu — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul de operetă :Spune Ini
mioară, spune — 19,30.
A Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
A Teatrul de comedie : Fata 
Morgana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Casa de mode — 20.
A Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. 
Washington — 19,30, (sala , Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giuleștl : Liola — 19,30. 
• Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Lumea cit o fi... — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 10,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19.30. 
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ioțj Vaslleșcu" Reflectorul re
vistei — 19,30. '
a CirfcuL „Bucut-eȘtl" : Gala acro
baților — spectacol internațional 
— 19,30.

„Probleme teoretice de bc

CREȘTEREA ROLULUICONDUCĂTOR
AL PARTHI - LEGITATE

A DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII NOASTRE
părlle maselor populare, ale întregii 
societăți. Tocmai de aceea activul 
de bază șl toți membrii partidului 
trebuie să participe la dezvoltarea 
economico-socială nu din afară, ci 
nemijlocit dinlăuntrul tuturor orga
nismelor economice, sociale șl de 
stat ale țării. Creșterea și afirma
rea roiului conducător al partidului 
trebuie să se exprime în integrarea 
sa tot mal organică în activitatea 
și viața întregii societăți". Iată, 
definită in mod sintetic, una din 
trăsăturile fundamentale ale dialec
ticii exercitării rolului conducător 
al partidului în perspectiva înain
tării spre comunism.

Care sînt însă căile și modalitățile 
principale prin care se realizează 
integrarea tot mai organică a parti
dului în viața societății noastre ?

O mare însemnătate prezintă, In 
această privință. însăși creșterea 
numerică și calitativă a rindurilor 
partidului, care la sflrșitul anu
lui trecut cuprindea peste 2 280 000 
membri — resDectiv mai mult 
de 20 la sută din Dopulatia 
activă a țârii. Concentrînd în rîn- 
durile sale pe cei mai înaintați 
muncitori, țărani, intelectuali, avînd 
organizații în toate unitățile econo
mice și sociale, in toate colectivele 
de muncă, partidul iși face simțită 
prezența dinan-izaloare in toate ce
lulele societății, desfășoară. ‘ prin 
membrii săi, o intensă activitate 
politică, ideologică, organizatorică, 
lărgindu-și continuu legăturile cu 
masa largă a oamenilor, muncii, 
mobilizîndu-i în opera de construc
ție socialistă.

/

Capacitatea partidului de a rea
liza fuziunea organică cu poporul 
este potențată de făptui cA politica 
sa exprimă în cel mal înalt grad 
interesele vitnlo șî năzuințele a*  
cestuia, precum și de cadrul Insti
tuțional democratic in care se 
dezvoltă ansamblul relațiilor sociale 
In România socialistă. Formele va
riate ale democrației politice, eco
nomice șl sociale asigură partici
parea activă a matelor la conduce
rea treburilor obștești, fluxul neîn
trerupt de idei și experiență de la 
partid la popor și de la popor Ia 
partid.

După cum este cunoscut, măsu
rile luate în ultimii ani pentru 
adîncirea demorrațlet socialiste au 
determinat intensificarea partid- 

părli maselor ]a dezbaterea publică 
a principalelor proiecte de legi, la 
activitatea organismelor de condu
cere qolectivă. la adoptarea deci
ziilor, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului — manifestare 
elocventă a principiului suverani
tății poporului. Experiența construc
ției socialiste în România ilustrează 
grăitor că, departe de a reprezenta 
tendințe paralele, separate și cu 
atît mai puțin contradictorii, creș
terea rolului conducător al parti
dului șl adîncirea democrației re
prezintă aspecte și elemente com
ponente organic îngemănate ale 
procesului unitar de dezvoltare a 
societății noastre. Pe măsură ce 
adîncirea democrației stimulează 

‘inițiativa și energia creatoare ale 
maselor, se întărește și mai mult 
poziția partidului de forță condu
cătoare a societății, ca rezultat ne
mijlocit al creșterii aportului ma
selor la înfăptuirea politicii parti
dului.

Cerința integrării organice în 
viața socială impune fiecărei or
ganizații de partid să nu-și limi
teze rolul în a emite hotărîri sau 
dispoziții, sau chiar la a da îndru
mări sau a controla desfășurarea 
activității ; comunistul nu poate ac
cepta postura de observator „de pa 
tușă" sau ,.inspector". Funcția lui 
este de participant activ la acțiu
nile întreprinse de colectivul din 
care face parte, de militant care 
pune umărul unde e mai greu și ■ 
mobilizează prin exemplul său pe 
cel din jur.

Integrarea tot mal organică a 
partidului in viața socială se reali
zează. totodată. In etapa actunlft, 
prin împletirea tot mal strinsi a 
activității de partid, de stat și ob
ștești, Această împletire îmbracă 
in țara noastră o scrie de forme 
instltuționallzate. a căror eficiență 
a fost dovedită de practica socială ; 
rezultate pozitive a dat îndeplini
rea concomitentă de către unele 
cadre de partid (la nivel central, 
județean, municipal, orășenesc sau 
comunal) a unor funcții șl pe linie 
de stat Pe baza hotărlrllor Confe
rinței Naționale, au fost create noi 
organisme de conducere avînd un 
dublu caracter — de partid și de 
stat : Consiliu] Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, Const*  

liul pentru problemele organizării 
econom ico-sociale, Consiliul central 
de control muncitoresc al activi
tății economice șl sociale. Ca ur
mare a aplicării principiului rota
ției cadrelor, activiști cu funcții de 
conducere alternează periodic acti
vitatea în organele de partid cu 
cea In organele de stat. S-a extins 
aplicarea principiului includerii re
prezentanților organelor de partid 
în organismele de Stat, economice 
și sociale la diferite niveluri; inclu
derea secretarilor organizațiilor de 
partid în consiliile oamenilor mun
cii s-a dovedit o măsură utilă, care 
a imprimat un caracter mai con
cret rolului conducător al- organi
zațiilor de partid. La rindul lor, 
organizațiile de masă și obștești 
sînt reprezentate de drept în di
verse organisme economice și de 
start. Totodată, atît la nivel central, 
cit și local, se inițiază acțiuni co
ordonate pe baza unor planuri uni
tare, iar anumite hotărlri în pro
bleme de importanță majoră sînt 
adoptate în comun.

Fără a duce la ștergerea delimi
tărilor firești dintre activitatea or
ganelor de partid și de stat, cărora 
le revin atribuții, Însărcinări și 
funcții specifice și folosesc metode 
adecvate naturii șl rolului lor, îm
pletirea activității organismelor de 
conducere socială își are temeiul 
obiectiv în existența economiei So
cialiste- unitare, omogenizarea struc
turii sociale și unitatea moral-po^ 
litiefi a poporului, adîncirea demo

crației socialiste și participarea tot 
mal intensă a oamenilor muncii la 
conducerea vieții sociale — toate 
determlnlnd necesitatea dirijării 
unitare a eforturilor întregului po
por spre înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid.

Unul din avantajele împletirii 
activității de partid și de stat con
stă în aceea câ înlesnește simpli
ficarea și raționalizarea aparatului 
de conducere, eliminarea parale
lismelor și suprapunerilor, contri
buie la sporirea eficienței și opera
tivității In muncă. în aceste con
diții au o deosebită Însemnătate 
creșterea spiritului de autoexigență 
ai cadrelor, perfecționarea pregăti
rii lor do specialitate șl lărgirea 
orizontului politico-ideologic, con
tinua întărire a legăturii cu ma
sele ; Indiferent de sectorul tn care 
sînt repartizate, ele trebuie să fie 
animate de conștiința înaltei lor 
responsabilități sociale, să acționeze 
ca mllltanți șl organizatori pentru 
Înfăptuirea riguroasă a politicii 
partidului, caracterizați prin com
bativitate șl spirit revoluționar.

Desigur, continua perfecționare a 
formelor prin care se asigură creș
terea rolului conducător al parti
dului nu exclude cîtuși de puțin 
adevărul fundamental că acest rol 
so exercită și se va exercita întot
deauna prin oameni, prin membrii 
partidului De aceea, pentru Între
gul proces de creștere a acestui rol 
are o însemnătate imensă, cu ade
vărat hotăritoare, preocuparea par
tidului pentru ridicarea conștiinței 
comuniste a membrilor sfii, pen
tru Îmbunătățirea pregătirii lor 
politico-ideologice. pentru dezvolta
rea competenței profesionale a co
muniștilor, astfel ca aceștia să se 
afirme pretutindeni ca mllitanți ho- 
tărițl și, totodată, ca buni cunoscă
tori ai problemelor specifice locu
lui de muncă, In vederea înfăptuirii 
în cele mal bune condiții a politicii 
partidului.

Ansamblul măsurilor adoptate în 
ultimii ani pe linia perfecționării 
conducerii vieții sociale, a meto
delor de organizare șl activitate a 
partidului se îmbină cu orientarea 
spre însușirea și aplicarea tot mai 
largă de către organizațiile de 
partid a principiilor științei condu
cerii societății. In condițiLle actuale, 
cînd imprimarea în tot mai mare 
măsură a unui caracter științific 
muncii politico-organizatorice con
stituie una din principalele premise 
ale creșterii rolului conducător al 
partidului, datoria fiecărei organi
zații de partid este de a-șl însuși 
metodele moderne de cercetare a 
vieții șl fenomenelor sociale, de a 
adopta decizii judicioase pe baza 
studierii atente a noilor tendințe, 
a cerințelor evoluției sociale, de a 
se bizui pe o riguroasă fundamen
tare științifică în planificarea ac
tivității, controlul îndeplinirii ho- 
tărlrilor. ca și în politica de cadre, 
combătînd cu fermitate manifestă
rile de empirism, practicile ruti
niere. spiritul de improvizație. Fi
rește însă că aplicarea diferitelor 
metode de prospectare a realită
ților nu poate fl în nici un caz ■ 
înțeleasă ca o diminuare a legă
turii directe, strînse. cu viața, cu 
terenul, cu oamenii. Toate acestea 
reprezintă cerințe esențiale ale afir
mării plenare, pe toate verigile sale, 
de sus pînfi 1os. a rolului parti
dului de forță conducătoare a so
cietății.

Dr. Marin NEDELEA

t V
PROGRAMUL I

9,00 Lumea copiilor a Meșter 
Faur, mlinl de aur (IV) « 
„Bănuțul de aur" • Mighty 
Mlghtor (VI).

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevL

10,00 Telex.
10,05 Selecțiunl din emisiunea 

„Cintare patriei".
10.30 Bucureșliul neaunoBCUt : „O 

nouă surprlzfi la Curtea Ve
che".

10.45 Muzică populară.
11,10 Teatrul scurt : „Pasiune plus 

rațiune".
12,00 Telejurnal.
10,00 Telex.
16.05 Caleidoscop cultural-artls- 

tlc.
16.25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune in limba germană.
18.15 Cintece șl dansuri populare 

cu ansamblul Casei de cul
tură din Cimpulung-Muscel.

18.40 Teleglob : Kenya — film do
cumentar.

19,00 Documentar TV : »,Chihlim
barul".

19,20 1001 de seri : Creionașul fer
mecat.

19.30 Telejurnal * Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

20,00 Cintecul săptămtnll : „La
noi". Interpretează Marga
reta Plslaru.

20,05 52 de inițiative In 52 de săp- 
tăminL

20.15 Teleenciclopedla.
21,00 Film serial „Mannix".
21.50 La Sala Rondă — spectacol 

de divertisment cu public, 
organizat la hotelul „Inter
continental" din București.

22.30 Telejurnal — Sport.
22.50 Cintece de. petrecere

PROGRAMUL II

19,00 Film serial „In umbra lupi
lor". Episodul II — „Misterul 
Laurel".

17,05 Universitatea TV : a Amfi
teatru politic : Dinamism șl 
eficiență In economia româ
nească • Istoria civilizații
lor : Civilizația aztecă a Is
toria științei șl tehnicii ro
mânești : Meșteșugari popu
lari.

17.40 Telex.
17.45 Cintece șl jocuri populare

in Interpretarea artiștilor
amatori din sectorul .7 — 
București.

18,06 Vîrstele peliculei — magazin 
bilunar de cultură cinema
tografică.

cinema
e „100 de lei- : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Operațiunea „Atomul marcat"; 
CAPITOL — 9,30; 11,15; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• Ultimelo șase minute i PATRIA
— B; 11,30; 14; 16,30; 19; 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, doamni Campbell; 
SALA PALATULUI — 17,15 (se
ria de bilete — 4760) ; 20.15 (seria 
de bilete — 4761), LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45,
FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30;
16; 18.30; 21.
• NuAta : CENTRAL — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
A Ultimul tren din Gun Hill : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Program de desene animate ; 
DOINA — 9.45; 11.
• Neantul Șolmăteștllor ; DOIN4
— 1’2,15'; T15,45 ‘ 19,15.
• Nici un moment de plictiseală;
lumina — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.

— Despre o anume fericire 1 CR1- 
viȚA — «: 11,ÎS; u.w: H: »■»: 
10,39, MIORIȚA - • : 11.H: ».»;
• 'Mafia' «îi>» 1 EXCELSIOR - «1
11 111 U.K; IB; IB.is: Mț‘
LOOIA - i; 11.111 13.101 1«; IB'BOi 
l' tlrero.lea Inrepe vineri : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
10.301 îs: 10.15.
a Doi pe un balansoar ; GLO
RIA - 9: ii,îs; îs.so: 18.45: 10,îs; 
20,30, MODERN — 9; 11.15; 13.30;
A’Adio,’ arme ! : TIMPURI NOI
— 9,45—19 in continuare.
• Lupta după victorie t POPU
LAR — 18,30; 19.
• Șapte zile ; PROGRESUL — 18; 
18; 20-• Paradisul : BUZEȘTI — 9;
11.15? 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11.15; 13,30; 15.48; 18;
20,15.
A Alb*  ca zăpada șl cei șapte 
pitici ; FLAMURA — 0! 11.15;
13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Conspirația > VIITORUL —15,30; 
18; 20,15.
A Cu cărțile pe față i VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18,18; 20.30, 
TOMIS — fl; 11,15: 13.30; 15,43;
16,15: 20,30.
• Valter apăr*  Sarajevo : DACIA
— 0; 12.30; 16; 10,16.
a Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor t FLOREASCA — 15.30; 
18; 20.15, ARTA — 15.30: 18; 20,15, 
BUCEGI — 15.30; 18; 20.15.
• Cu toate acestea i FERENTARI
— 15,30; 18: 20,15.
• Y 17 acționează : MOȘILOR — 
16,30; 18; 20,15.
a Legenda negrului Charley t 
LIRA — 15,30; 10; 20,15, COTRO- 
CENI — 15.30; 18: 20.15.
• Tu și eu : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
A Pisica junglei l UNIREA — 
15,45; 18; 20,15.
a Stare de asediu : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI
— 11; 15,30; 18; 20,15.
A O afacere pe cinste : PACEA'
— 15,30; 17,45; 20, FLACARA —
15,30; 17,45; 20.
A Cei șase urși șl clovnul Clu- 
bulka : VITAN — 16; 18; 20.
A Acea pisică blestemată : MUN
CA — 16,30; 18; 20.15.
• Infailibilul Raffles : COSMO8
— 15,30: 18; 20,15.
A Dreptul de a iubi : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.

teatre

In sprijinul celor ce studiază în învățămîntul de partid PĂMINTUL
în ansamblul măsurilor adoptate 

de partid In ultimii ani pentru mo
dernizarea invățămintului, o impor
tanță deosebită a avut crearea ca
binetelor de științe sociale din școli. 
Activitatea celor peste 7 500 cabi
nete de științe sociale din invăță- 
mintul general, liceal și profesional, 
precum și a celor circa 70 cabinete 
din învățămîntul superior aduce o 
contribuție substanțială la perfec
ționarea procesului de Însușire de 
către elevi și studenți a principiilor 
fundamentale ale învățăturii mar- 
xist-leniniste, a politicii științifice 
a partidului nostru.

Cel doi ani de existență a cabi
netelor de științe sociale ne îngă
duie să facem îmbucurătoarea con
sta tare că majoritatea lor covlrși- 
toare au devenit adevărate labora
toare, in care se desfășoară nu nu
mai procesul de invățămint pro- 
pr.u-zls, ci șl alte activități didac
tice, cum ar fi cercurile profesio
nale pe diferite specialități ale dis
ciplinelor de științe sociale, consul
tațiile, îndrumarea studiului indivi
dual. Se cuvine subliniat câ acțiu
nea Întreprinsă de Ministerul Edu
cației și inspectoratele școlare ju
dețene privind redistribuirea apara
tură existente Intre școli și facul
tăți. elaborarea de seturi complete 
de planșe, diapozitive și filme di
dactice a ameliorat considerabil 
dotarea cabinetelor. Intr-o serie de 
județe, cum ar fi : Mureș, Caraș- 
Severin, Arad, B'.hor, inspectoratele 
școlare, cu sprijinul cabinetelor ju
dețene de partid, au pus ]a dispo
ziția școlilor caiete cu scheme și 
grafice privind dezvoltarea socîai- 
economicâ a județului și a localită
ților din cuprinsul său, ceea ce a 
permis sporirea caracterului concret 
al lecțiilor, dezbaterea aprofundată, 
convingătoare, a acelor realități și 
realizări apropiate elevilor.

Desigur, acest sprijin multilate
ral este foarte important pentru 
creșterea calitativă a activității ca
binetelor de științe sociale. HoUri- 
tor insa in transformarea lor în 
instrumente active, de perfecționare 
a procesului Instructiv-educativ 
este efortul propriu al fiecărui co
lectiv didactic. Simpla prezență a 
unul bogat fond de materiale în 
rafturile seu pe pereții cabinetelor 
de științe sociale nu duce de la sine 
la ameliorarea procesului de Învă
țăminte

O experiență pozitivă dețin, după 
părerea noastră, cabinetele de ști
ințe sociale de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie și Institutul 
de medicină și farmacie din Capi
tală. Aici sint elaborate materiale 
ilustrative oare acoperi Întreaga 
problematică cuprinsă în programa 
de Invățămint ; pe măsură ce apar 
probieme noi, materialele ilustrati
ve sint Îmbogățite și împrospătate 
continuu. Tot la cabinetul de ști
ințe sociale se Întocmesc bibliogra
fii pe teme, mici sinteze de date 
statistice pe probleme de larg Inte
res, cum ar fi: capitalismul con
temporan, revoluția știlnțificâ-tehnl-

X____________ ____________________________  

că, dezvoltarea noilor state inde
pendente etc. ; cabinetul de științe 
sociale oferă condiții din cele mai 
bune pentru a studia cărți șl re
viste de specialitate sau audia con
sultații imprimate pe bandă de 
magnetofon ; de asemenea, aici se 
pot viziona diapozitive șl diafilme 
didactice. Mal mult decît atita, ca
tedrele de economie politică de la 
Institutul politehnic, Institutul de 
construcții, ambele din București, 
cit Si cea de la Universitatea din 
Brașov, au trecut la modelarea ma
tematică a unor procese economice, 
cum ar fi reproducția socialistă, 
eficiența economică privită prin

CABINETUL DE ȘTIINȚE SOCIALE
laborator al perfecționării activității

politico-educative in școli și facultăți
prisma productivității muncii, in
vestițiilor, introducerii tehnicii noi 
etc., au realizat filme didactice pe 
diferite teme, care li ajută pe stu- 
dențl să înțeleagă mai bine esen
ța fenomenelor și proceselor econo
mice, să desprindă concluzii de 
certă valoare educativă-practică. 
Putem spune, pe drept cuvint, câ 
în aceste unități de invățămint a 
dispărut. In bună măsură, caracte
rul „expozițional" al cabinetelor de 
științe sociale ; ele nu mal sînt con
cepute ca niște sanctuare, al căror 
pereți sint tapetați, mai mult sau 
mal puțin estetic, cu imagini și 
planșe, cj au un rol activ in Însăși 
orientarea procesului de invățămint.

Remarcînd aceste reușite, nu pu
tem trece cu vederea că atît dota
rea, cit și organizarea cabinetelor de 
științe sociale rămîn incâ o proble
mă deschisă pentru numeroase uni
tăți de invățămint. Ele mai au mul
te de făcut, in primiri rind, pentru 
asigurarea unei cit mal depline 
funcționalități. Dacă In ceea oe pri
vește cabinetele de științe sociale, 
aparțlnlnd unor școli din mediul ru

ral, nivelul de dotare mai scăzut 
este, intr-o oarecare măsură, expli
cabil, nu la fel stau lucrurile cind 
este vorba de cabinetele de la unele 
licee de specialitate. In definitiv, 
nimic altceva nu lipsește colective
lor profesorale de la Liceul econo
mic nr. 1 sau Liceul de prelucrare 
automată a datelor din București 
pentru a-și pune la punct cabine
tele de științe sociale decît doar 
un plus de interes și responsabilita
te pentru soluționarea acestei pro
bleme cardinale a perfecționării 
predării științelor sociale.

In ultimul timp s-au organizat 
mai multe acțiuni menite să ajute 

la promovarea și generalizarea ex
perienței valoroase în domeniul or
ganizării și funcționării cabinetelor 
de științe sociale. Revista de peda
gogie a consacrat un număr special 
acestei probleme. Recent a fost or
ganizat un simpozion pe tema „Exi
gențe noi în metodica predării 
științelor sociale", ale cărui lucrări 
au fost publicate in întregime in
tr-un supliment al revistei „Forum". 
Și, desigur, asemenea acțiuni se vor 
mai organiza. Trebuie insă subli
niat că simpozioanele și mesele ro
tunde, schimburile de experiență nu 
pot suplini lipsa de Inițiativă a 
unor cadre didactice care așteaptă 
ca totul să le vină „de la centru" 
Cabinetele de științe sociale iși vor 
realiza menirea numai in măsura 
in care fiecare unitate de inviță- 
mint va fructifica pe deplin posibi
litățile de care dispune, constltuin- 
du-se intr-un puternic nucleu de 
inițiativă, de spirit creator.

O discuție pe marginea cabine
telor de științe sociale nu poate 
ocoli Întrebarea : care este eflclen-

ța activității lor ? Planșe utilizează 
învățămînlul nu de ieri sau alaltă
ieri. iar diapozitivele sau filmele se 
regăsesc intr-o gamă variată în ar- 

- senalul tuturor disciplinelor. Creș
terea funcționalității cabinetelor de 
științe sociale implică tocmai inte
grarea lor organică în procesul de 
predare și seminarizare, realizarea 
pe baza acestora a unor lecții bo
gate în conținut, de Înalt nivel 
științific și accesibile în același 
timp.

Desigur, utilizarea materialului 
intuitiv e numai unul din proce
deele prin care se poale ridica va
loarea cognitivă și formativă a lec-

■

țlei de științe sociale. Dacă asociem 
ideii de cabinet pe cea de moder
nizare, de sporire a eficienței pre
dării, a caracterului științific și a 
forței de convingere, ide^a cabine
tului ca laborator de -creație se 
conturează mai clar. Dintre multi
plele aspecte pe care le presupune 
procesul modernizării, cabinetul 
prezintă deosebite disponibilități in 
direcția restructurării relației pro- 
fesor-elev, in sensul antrenării ele
vului la „descoperirea" cunoștin
țelor, participării intense La ^pro- 
prla sa formare. O asemenea rela
ție, promovată mai ales in dome
niul științelor sociale, contribuie 
indiscutabil la dezvoltarea gindlrii 
creatoare a tinerilor, la creșterea 
capacității de interpretare a feno
menelor economice-sociale, a spiri
tului critic. Modalitățile practice 
de Înfăptuire a acestui obiectiv — 
problematizarea, lecțiUe-dezbaterl, 
Învățarea prin descoperire etc. — 
pot fi realizate cu bune rezultata 
tocmai in cabinetele de științe so
ciale, care au posibilitatea să pună 

din timp la dispoziția elevilor și 
Studenților materiale, date, infor
mații a căror cunoaștere este abso
lut necesară pentru realizarea coo
perării fructuoase dintre profesor 
și elev în procesul predării lecției.

Subliniem aceste lucruri, la În
demnul acelor constatări care ara
tă că o carență a multor lecții de 
științe sociale rezidă tocmai in ca
racterul abstract și declarativ al 
predării ; or, cabinetul de științe 
sociale, cu întreg arsenalul de mij
loace de care dispune, are menirea 
de a imprima mai mult realism, mai 
multă viață lecțiilor, de a facilita 
raportarea permanentă a tezelor 
teoretice la experiența de viață a 
auditoriului, de a-i furniza un in
strument operațional de orientare și 
acțiune socială, de a realiza per
manent legătura dintre teorie și 
practică.

Cabinetele de științe sociale au 
deopotrivă inalta menire de a fi, pe 
lingă laboratoare de perfecționare 
a predării științelor sociale, și cen
tre puternice ale muncii politico- 
educative. Din această perspectivă 
ele trebuie să ofere cadrul desfă
șurării unor largi informări politl- 

z ce și dezbateri ideologice cu elevii, 
studenții sau cadrele didactice, cît 
și pentru întilniri cu activiștii de 
partid și de stat, cu personalități 
ale vieții culturale etc. Practica a 
generat o experiență deosebit de 
diversă la liceele din Brașov, Pu
cioasa, Liceul nr. 24 din București șl 
altele ; la Liceul nr. 1 din Reșița, in 
cadrul cabinetului, sub îndrumarea 
profesoarei de specialitate, și-a 
desfășurat activitatea un interesant 
cerc de ateism. Tot aici se inten
ționează organizarea în acest an de 
învățămînt a unui curs facultativ 
de sociologie generală, cu scopul de 
a-i iniția pe elevi in problematica 
atît de captivantă a acestei disci
pline.

Cele cîteva aspecte Înfățișate în 
rindurile de față sugerează preg
nant concluzia că, in nici un caz, 
cabinetul de științe sociale nu poate 
răniîne un instrument auxiliar al 
procesului de invățămint și educare 
comunistă a elevilor și studenților, 
cl, dimpotrivă, trebuie să devină un 
dat incorporat și indispensabil al 
acestuia, Tocmai de aceea, cadrele 
din invățămlntul superior și cele 
constituite pe municipii și orașe 
pentru învățămîntul general obli
gatoriu și liceal au in atenția lor 
problema creșterii funcționalității 
cabinetului de științe sociale.

Evident, pentru atingerea acestui 
scop esențiale rămln pregătirea 
profesională a cadrelor didactice, 
entuziasmul, dăruirea cu care mun
cește fiecare, talentul și priceperea 
de a capta interesul elevilor și stu
denților, de a apropia fenomenele 
social-politice de capacitatea de în
țelegere a fiecărei categorii de 
vlrstfi.

Gabriela BARBULESCU 
Olivia CLAT1CI

(Urmare din pag. I)
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orașul Caracal, a unei bălți mlăștl- 
nite, a focarelor de boli și buruieni 
existente de-a. lungul drumurilor și 
căilor ferate, a gunoaielor aruncate 
pft terenuri cemozlomlce, lingă șo
seaua națională spre Craiova, mari 
suprafețe sînt sustrase circuitului 
agricol.

Despre alte încălcări ale Legii fon
dului funciar ni s-a vorbit la ofi
ciul județean de cadastru și orga
nizarea teritoriului. Spre exemplu, 
șoferii întreprinderii de produse căr- 
bunoase și întreprinderii de alumi
niu din Slatina aruncă zgura șl de- 
șeurile pe terenurile cooperativei a- 
gricole Slatina, degradind pămintul 
pe circa 10 hectare. In fața acestei 
situații oficiul de cadastru și orga
nizarea teritoriului a încheiat procese 
verbale de amendă și despăgubiri în 
favoarea unității cooperatiste lezate. 
După un schimb intens de corespon
dență, valoarea plății s-a stabilit de 
comun acord cu organele de resort 
din Ministerul Agriculturii, dar s-a 
ajuns doar la o amendă simbolică. 
Dar, presupunînd că amenda ar fi 
fost foarte substanțială, schimba 
oare cu ceva lucrurile, putea recupe
ra această mare pierdere cum este 
scoaterea din producție a unei im
portante suprafețe de pămînt ? Evi
dent, nu ! Zgura și deșeurile indus
triale au distrus structura solului, 
făcind practic nefolosibile terenurile 
respective pe o perioadă Îndelun
gată.

Intr-o situație precară se află o se
rie de terenuri agricole de la coope
rativele agricole Leotești, Piatra Olt, 
Slătioara, Găneasa, unde pe o supra
față totală de circa 30 ha se îngroapă 
o conductă de apă pentru orașul 
Balș. Formele de scoatere a pămin- 
tului din circuitul agricol nu au fost 
întocmite la timp, el fiind prins în 
planul de producție, iar recolta dis
trusă. Căror cauze se datorește acest 
dezinteres față de buna gospodărire 
a pămîntului ? Relatările de mai jos 
oferă o explicație. Prima : din „re
gistrul cu evidența terenurilor scoa
se din producția agricolă întocmit de 
O.C.O.T-Olt desprindem o cifră î 
numai 17 amenzi In decurs de 3 ani 
pentru nerespectarea legilor privind 
folosirea fondului funciar, din care 
6 au fost anulate prin contestație. 
A doua : la nivelul direcției agricole 
s-au eliberat împuterniciri pentru 
sancționare, dar specialiștii din uni
tăți care posedă in majoritate aceste 
împuterniciri, deși constată nereguli 
în folosirea pămîntului, nu aplică 
sancțiuni. Adesea se ajunge la un 
compromis Intre cel ce risLpesc pă
mintul și beneficiari, totul fiind tre
cut sub tăcere. în detrimentul cui ? 
De suferit In aceste cazuri au numai 
unitățile agricole in cauză, care nu 
pot folosi pămintul.

Aspectele privind folosirea fondu
lui funciar sint multiple, mai ales că 
peste 60 000 ha de teren din județul 
Olt au fost amenajate pentru irigat 
Acum cînd ele au intrat în circui
tul agricol a venit rindul gospodari
lor să Îngrijească pămintul. Dar au 
apărut primele neconcordanțe. In 
sistemul Sadova—Corabia, în partea 
județului Olt circa 1300 de hectare

nu pot fi folosite la valoarea lor 
pentru că nu au fost executate lu
crările de nivelare. Soluția este ca 
I.C.I.C., întreprinderea constructoare 
specializată, care de altfel a amena
jat sistemul Sadova—Corabia. să
execute nivelarea, iar plata acesteia 
să se asigure de către unitățile coo
peratiste. Se ridică însă problema că 
odată nivelarea făcută, rețeaua de 
canale deschise șl antenele de asper- 
siune ar avea de suferit, modificin- 
du-se substanțial cotele de funcțio
nare. Și ce simplu ar fi fost ca aceste 
nivelări să se fl făcut înainte de exe
cuția sistemului de aducțiune al apei, 
așa cum era stabilit inițial în pro
iect ! Unitățile cooperatiste care au 
cel mai mult de suferit de pe sea
ma neexecutării lucrărilor în ordt- ? 
nea firească sînt Ianca — 550 ha, 
Urzica — 320 ha, Potelu — 180 ha, 
Vădăstrița — 105 ha.

Importante suprafețe de teren nu 
pot intra in circuitul agricol deoare
ce nu sînt curățate. După cum ne 
6pune ing. Constantin Fulger, direc
torul O.C.O.T.-Olt : „la Urzica avem 
un litigiu cu unitățile agricole din 
cauza unei păduri de 300 de hectare 
care a fost tăiată și defrișată. Ni
meni nu vrea să intre pe noile ho
tare, care traversează fosta pădure, 
deoarece terenul este încă acoperit 
cu cioate, iar în pămînt au rămas 
numeroase rădăcini". Efectiv, 300 
hectare cuprinse in acte 6int practic 
neproductive. Disputele verbale și 
scrise din cauza executării unor lu
crări incomplete nu ajută la nimic. 
De ce însă asemenea probleme nu 
s-au rezolvat pînă acum ? „Dacă 
predarea terenurilor către construc
tor este bine legiferată, reluarea lor 
și reintegrarea In producție este 
foarte dezavantajoasă — ne spune 
tov. Ilie Stolan, operator topometru 
la O.C.O.T — deoarece nu ne oferă 
nici o garanție că ele pot fi folosite". 
După cum am aflat, predarea se face 
numai verbal și chiar în aceste ca
zuri termenele planificate sînt cu 
mult depășite. Dintr-o situație sta
tistică întocmită pe județ rezultă că 
printre restanțieri la predarea tere
nurilor figurează Tristul de construc
ții pentru îmbunătățiri funciare Cra
iova cu 1 246 ha, întreprinderea de 
gospodărie orășenească Caracal — 10 
ha, I.G.O. Slatina — 9 ba, Schela de 
extracție Potcoava —• 4 ha etc. For
mele de predare-primire și invers se 
Întocmesc și șe „aranjează" ele plnă 
la urmă, dar practic unitățile agri
cole sînt Încărcate în planul de pro
ducție cu terenuri pe care nu Ie 
cultivă.

Pămintul este avuția cea mal de 
preț și nu un obiect pe care-1 putem 
rebuta și înlocui. Or, terenurile 
nefolosite tn județul Olt se Întind 
pe circa 3 000 hectare. Este adevărat, 
se fac multe lucruri bune și frumoa
se, dar pe ici-colo dezinteresul este 
prea mare. Așa cum spunea unul din 
interlocutorii noștri, „Pămintul nu 
poate ti caracterizat la modul gene- 

d trebule Moșit
bucățică cu bucățică, așa cum'o cer 
normele legale, de la care nimeni 
nu are dreptul să se abată.

Ștefan DORGOȘAN 
Emlllan ROUĂ
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BUCUREȘTEANUL
ieri, 9 noiembrie 1973

Oameni și oțel, pentru temeliile de azi și de miine ale Bucureștiului...

Ceva mai grăbiți decit alții...
Tot vorbind despre bucureș

tean — se pare — am reeditat 
pățania celui care, din pricina 
pădurii ori a copacilor, mă 
rog... La urma urmei, cum a- 
rată acest locuitor al Capita
lei ? Ce fire are ? Care îi sînt 
tabieturile ? Moare de plăcere 
așteptînd tramvaiul ? Ei, nici 
chiar așa I Ce-l bucură mal 
mult : toamnele ori iernile, 
primăverile ori verile ? Noi 
credem că șl mustul, șl pas
trama, și țuica fiartă, și troie
nele, și apa răcoritoare a lacu
rilor, și copacii, și florile. E 
și melancolic, și vesel, și 
temperamental, plin de can
doare ori rezervat, in sfîrșit, 
după împrejurare, așa cum e 
tot omul la noi și cu 
bire în 
mai sus

punctul 
numit.

deose- 
geografic 

De altfel,

un răspuns exact și, de
sigur, competent la asemenea 
eventuale întrebări cititorul îl 
poate afla și singur, cu minim 
deranj: 1 642 651 de locuitori 
sînt bucuroși și flatați să râs-' 
pundă, să se înfățișeze pe el 
înșiși, în haina lor de toate 
zilele 1 Deci, nu pierdeți oca
zia.

Iar dacă cineva dorește sâ 
afle și părerea noastră, a re
porterilor, despre bucureștean 
(bănuim că nu este cazul, dar, 
oricum, noi ne conformăm !) 
am putea declara : în această 
frumoasă zi de noiembrie l-am 
găsit pe locuitorul Capitalei 
ceva mai grăbit decit oricare 
alt cetățean al țării. Mai grăbit 
și ca pieton, și ca gospodar, 
dar mal ales ca producător.

Iată și cîteva argumente:

Viitorul începe azi, la planșeta

Prezentele rînduri vor avea un 
singur erou : bucureșteanul. Bucu
re?: aanul intr-o zi obișnuită de 
noiembrie, in cel de-al treilea an 
al cincinalului.

Intențiile fiind anunțate, ce-ar 
mai rămine de făcut ? A, cadrul. 
Totdeauna lucrurile trebuie fixate 
intr-un cadru. De ce ar face excep
ție bucureștenii ? Sâ-i rugam pe 
geografi să ne scoată din impas :

Omul care-și zioe bucureștean 
respiră la 26 grade. 06 minute lon
gitudine estică față de Green
wich și 44 grade, 26 minute 
latitudine nordică. Mai precis ? 
Locul pe glob vine aproape 
de punctul care ar marca ega-

- J

Bucureșteanul 
călător

Bucureșteanul este șl un 
pasionat călător. In 1938, pal
maresul lui era de șase călă
torii in șapte zile. Duminica, 
deci, pe vremea aceea, se o- 
bișnuia odihna. In 1973, bene
ficiarii mijloacelor I.T.B. — 
peste 4 milioane in Capitală 
— au ajuns la performanța zil
nică de 2,5 călătorii. De plă
cerea călătoriei ? Da' de 
unde ' S-a întins Bucureștiul, 
stimați concetățeni !

Încărcate cu bucureșteni, 
mai mult sau mai puțin get- 
beget, autobuzele, troleibuzele, 
tramvaiele, taxiurile I.T.B.- 
ului parcurg zilnic aproape un 
milion de kilometri. Adică 
înconjoară de aproximativ 17 
ori Pămintul la ecuator.

Ce căldură mare uneori!
Și ce... răcori la cite-o sta

ție meridian !

Iul distanței dintre Polul Nord și 
ecuator. Partea cea mai de jos a 
orașului — Valea Colentlnei, 53 de 
metri deasupra nivelului mării, 
înălțimea maximă. Piața Scinteii — 
89 de metri deasupra aceluiași nivel 
al mării. Mai concret despre aceas
tă diferență de nivel ? Douăspre
zece etaje de alpinism fără Uft — 
sau cu lift stricat, ceea ce e ace
lași lucru ! — intre Colentina și 
locul „Înalt" din Piața ScinteiL

Odată cadrul statornicit, să tre
cem la... numărătoare. La treaba 
asta, atit de migăloasă, s-au 
Înhămat — nu, nu... reporterii, ci 
statisticienii. I-am vizitat după 
ce au tras linie • și. au Socotit » 
că : ip fosta ctitorie a lui Bucur 
ciobanul, in Bucureștiul de azi. ca
pitala României socialiste, trăiesc 
(mai exact trăiau la 1 iulie 1973) 
1 642 651 locuitori. Rafturile cu a- 
nuare fiind la indemînâ. nu ne este 
greu să „dăm" timpul înapoi și să 
aflăm : in 1941 Bucureștiul avea 
sub un milion de locuitori ; in 
1948 depășește milionul ; in 1966 
numărătoarea ajunge in vecinătatea 
lui 1,5 milioane.

Din nou, „timp înainte", spre cei 
1 642 651 bucureșteni. Oare cifra 
asta — recunoaștem, greu de me
morat — nu s-ar putea exprima și 
altfel ? Printr-un procent, de pildă. 
Cum doar ideea ne lipsea, calculăm 
și sîntem in măsură să aducem la 
cunoștință că : populația Capitalei 
reprezintă 7,9% din populația pa
triei noastre.

Odată lămurită și problema asta, 
nu ne mai rămine decit să... în
toarcem ceasurile și să le punem 
să sune pentru dimineața zilei de 
9 noiembrie. N-am auzit totuși 
frumoasele ceasuri țiriind pentru că 
ne-a sculat, tocmai la vreme, al 
doilea cintat al cocoșului de pe te
rasa blocului (pe care il trecem cu 
vederea de data asta !). Iată cum 
am prins întilele curse de tramvai, 
troleibuz, autobuz. L-am descoperit 
astfel pe bucureșteanul homo faber. 
Om al muncii. Creatorul de bunuri 
materiale și spirituale. Omul ale 
cărui brațe harnice făuresc 17,1 Ia 
sută din producția republicii.

Ar fi multe de spus despre ce* 
știu să facă aceste miini. Noi ne 
vom opri doar la unicatele bucu- 
reștene. Adică la produsele țării 
care se nasc NUMAI AICI, la 26*06 ’ 
longitudine estică și etc. : turbina 
de 330 de MW. echipamente de au
tomatizare și de calcul electronic, 
aparate de radio — unii mal în
cearcă puterea tranzistoarelor zi șî 
noapte, unde vrei și unde nu vrei, 
pe stimatele urechi ale celor din 
jur — televizoare, autobuze, trolei
buze, centrale telefonice, pompe 
centrifuge, locomotive Diesel-hi- 
draulice, semiconductor!...

Lista e lungă și poate e timpul 
să punem punct. Nu înainte de a ne 
opri doar asupra unuia dintre pro
duse : turbina de 330 MW, cu certi
ficat de naștere la Uzina de ma
șini grele — București. Existența in 
nomenclatorul de produse al Ro
mâniei socialiste a turbinei aminti
te Înseamnă :

Bucureșteanul 
familist

Cetățenii anului 1973 care 
trăiesc în locul de baștină al 
legendarului Bucur încheie 
în medie 60 de căsătorii pe zi. 
Tot în medie pe zi dau viață 
la 67 de copii. (N-am inclus 
în calcul pruncii femeilor din 
alte județe ale țării care vin 
la București să... nască).

Deci 60 de căsătorii și 67 
de copii pe zi.

• numai doua turbine do 
aceasta capacitate însu
mează mai multa putere de- 
cît erau în stare sâ dea 
toate centralele electrice alo 
României antebelice luate 
la un loc.

• în producția de echipa
ment energetic, țara noastră 
se situează la nivelul teh
nicii contemporane ;

Dar să nu ne limităm numai Ia 
acest produs. Capacitatea lui homo 
faber bucureșteanul o putem proba 
și altfel :

• producția Industrială a 
Capitalei anului 1938, valo
ric, se realizează azi, in 
1973, în numai 11 zile ;

o singura, în numai opt 
luni de zile din acest an, 
Fabrica de confecții și trico
taje realizează întreaga 
producție industriala a Bucu
reștiului anului 1933.

După cum se vede, un minut... 
bucureștean valorează enorm. Deci, 
minute de milioane șl miini de al
bine și de aur, iată o legătură pe 
care sinteți rugați s-o Îngăduiți re
porterilor.

Și cum e greu să înfățișezi în cu
vinte tot ceea ce izbutesc să creeze 
aceste miini, s-o luăm altfel și să 
încercăm o... radiografie. O radio
grafie de un fel deosebit. Realizată 
la 9 noiembrie 1973, cu concursul a 
1 000 subiecți — locuitori al Capita
lei. Aflăm astfel :

© La mîa de bucureșteni 
și bucuroștence, 544 lucrea
ză în fabrici, pe șantierele 
de construcții, în institutele 
de cercetări și proiectări 
etc. ;

o Fiecare al cincispreze
celea locuitor al Capitalei, 
de pildă, este constructor.

Știați apoi câ frumoșii 
bărbați de pe malul Dîmbo
viței sînt în... minoritate ? 
Dacă nu, credeți-ne pe cu- 
vînt, deoarece populația fe
minina reprezintă aproape 
52 la suta. (Cerem scuze că 
n-am avut răgazul să ne o- 
print asupra cercetărilor 
statistice privind prezența 
femeii în diverse posturi de 
conducere. Dar, știm sigur, 
ele reprezintă majoritatea 
în ramurile : circulația măr
furilor, învățămînt, artă și 
cultură, sănătate și asistența 
socială, telecomunicații, in
stituții financiare și de asi
gurări. Majoritatea, da, dar 
cîte în posturi de condu
cere chiar și aici ?).

Mai știați apoi că Bucureștiul are 
și fii adoptivi ? I-am numit pe cel 
187 000 de salariați cu domiciliul în 
jurul Capitalei. Nu-i cazul oare, 
avind in vedere ultima precizare, 
să-i adoptăm și pe aceștia, măcar 
sentimental, ca bucureșteni ? Chiar 
dacă salariații cu pricina rămîn la 
domiciliul și naveta lor, chiar dacă 
nu se gindesc niciodată la mult rîv- 
nltul buletin ? (Să nu se creadă 
însă cumva că Bucureștiul numai 
absoarbe forță de muncă. El și 
„exportă", așa cum produsele sale 
au cale liberă in toată țara. De 
aceea, menționăm și pe cei peste 
20 000 de navetiști bucureșteni care 
lucrează in afara Bucureștiului).

Dar. oare, locuitorul de la 26*06 ’ 
longitudine estică și așa mai de
parte este numai un homo faber 7 
Dacă am Înfățișat ce produce, nu 
avem oare motive la fel de plauzi
bile să arătăm și cum beneficiază 
de tot ce face ?

In 1973 se Investesc circa 8 300 Iei 
pe cap de locuitor pentru produc
ție, pentru viață, pentru bucuriile 
diurne ale bucureșteanului. Asta în
seamnă peste 13,6 miliarde lei ! Vă 
încumetați cu noi să vedem in ce 
se transformă sacii aceștia cu bani 
din vistieria statului ? N-ar fl chiar 
atit de greu. O să-i găsim In uti
lajele moderne, in uzinele moderne, 
In copacii care se sădesc, in asfal
tul ce se toarnă, in oele 65 de apar-

• LA 29 OCTOMBRIE ’73. BUCUREȘTENII RAPORTAU ÎN
DEPLINIRE/! SARCINILOR INIȚIALE LA PRODUCȚIA GLO
BAL/! PREVĂZUTE IN PLANUL CINCINAL PENTRU ANII 
1971_ 1973 •

• Tot atunci se estima : PlNĂ LA SFlRȘITUL ANULUI UR
MEAZĂ SĂ SE OBȚINĂ UN SPOR DE PRODUCȚIE ÎN VA
LOARE DE APROAPE 13 MILIARDE LEI ;

• Mai concret : graba bucureșteanului se va materializa pină 
la sfirșltul anului in : 19 LOCOMOTIVE DE 350—700 C.P., 343 
MII kW MOTOARE ELECTRICE ; 252 MII kVA TRANSFOR
MATOARE, 43 305 kWh ACUMULATOARE, 110 300 APARATE 
RADIO. 338 MILIOANE LEI MIJLOACE DE AUTOMATIZARE, 
164 MII ANVELOPE, 2 945 TONE ȚEVI OȚEL, 6 316 KILO
METRI CABLURI ELECTRICE IZOLATE ETC.

Mai reiese că locuitorii Bucureștiului au un ritm al lor, alert, 
și din ritmul mediu de creștere a producției industriale de 12 
LA SUTA PE ACEȘTI PRIMI TREI ANI AI CINCINALULUI, 
FAȚĂ DE 8.3 LA SUTĂ CÎT S-A PREVĂZUT INIȚIAL. Șl încă 
ceva : dacă luăm drept comparație anul 1950, bucureștenii au 
sporit productivitatea muncii de șase ori. Urcușul acesta 
arată mai ales adaosul la ridicarea calificării, neîntrerupta per
fecționare tehnică. CE 
REȘTEAN ÎN 1950 ÎN 8 ORE 
NUTE.

Sâ nu uităm sâ ne facem daruri...

REALIZA MUNCITORUL
OBȚINE ACUM IN 80

Așadar, la chemarea care a 
pornit din inima țârii, Bucu
rești — cincinalul în patru ani 
și jumătate — bucureștenii a- 
șază faptă durabilă, demnă 
de toată cinstirea.

tamente, cu tot atitea chei, pe care 
le primește zilnic același bucureș
tean grăbit (in acest an, totalul a- 
partamentelor ce vor fi construite 
se ridică la 23 420), in magazinele, 
hotelurile, creșele, căminele noi. In 
toate acestea și-n multe altele vom 
afla întruchiparea materială a 
acestui uriaș efort financiar — in 
perioada 1950—1973 s-au executat în 
Capitală lucrări de investiții în va
loare de 140 ,miliarde lei !

Dar, stop-cadru pe una din rea- 
.. litățile cotidiene .amintite mai sus: 

este -vorba idevcele -65- de aparta
mente ce par a cobori zilnic, în 
București, de pe o bandă rulantă. 
Ce înseamnă acest lucru ? Intre 
altele :

Bucureșteanul
și florile

Nu știm ce am mai avea de 
adăugat în privința bucureș
teanului. Se știe Moar că-i har
nic, avid de cultură — numai 
din bibliotecile publice îm
prumută anual peste 15 mi
lioane de cărți — că iubește 
viața — peste 7 786 locuitori 
au depășit vîrsta de 85 de ani 
— că-i sportiv înfocat, plin 
de umor etc. etc.

N-am putut determina un 
singur lucru : cît de mult ii 
plac florile l Pentru că, in a- 
ceastă direcție, am aflat doar : 
intr-un an se plantează de 
către bucureșteni pentru bucu
reșteni aproximativ 35 milioa
ne de flori. Prin rețeaua ma
gazinelor specializate se vînd, 
tot intr-un an, alte 15 milioa
ne flori: crăițe, garoafe, tran
dafiri, liliac, lalele, anemone, 
orhidee etc.

Dar...
Dar socoteala e departe de 

a fi' completă. Pentru că 
știm exact cîte flori pe .... 
plantează gospodinele și gos
podarii bucureșteni (în fața 
casei, în curte, în balcoane, în 
glastre etc). Nu mai știm, apoi, 
cîte flori se vînd de către fe
meile acelea cu rochii împes
trițate și largi, care strigă cu 
glas atît de familiar locuitoru
lui Capitalei: „ia ghiocelul /", 
„ia garoafa !“, „ia dumitrlța cu 
noroc !". Așadar, îi plac sau 
nu-i plac bucureșteanului flo
rile ?

Oare n-ar fl cazul să mai 
răspundeți șl dv. 7

nu 
an

BUCU- 
DE MI-

este unBucureșteanul deci 
om grăbit. Pasul lui ritmat 

parcă spune celorlalți: grăbi- 

ți-vă, dar... nu încet!“

o 65 de familii care fac 
zilnic apel la mijloacele de 
transport pentru a se mufa ;

o 65 de cetățeni care sînt 
virtuali amatori de mobila 
nouă, covoare pe măsura 
proaspetelor apartamente, 
solicitanți de telefoane, con
toare electrice etc.;

• Mai adăugăm că în- 
tr-un singur an în București 
se mută in case noi aproxi
mativ. populația orașelor 
Focșani și Alba lulia luată 
la un loc. Balta Albă, Tita
nul, Bercenii, Drumul Tabe
rei — cartiere familiare 
bucureșteanului — sînt do 
fapt orașe^ cît Clujul, cît 
Pioieștiul, cît Timișoara.„

Ce zice bucureșteanul despre toa
te astea ? Să-1 însoțim intr-una din 
clasele sau amfiteatrele Capitalei, 
unde vom găsi unul din cinci in- 
vățînd. Ori la spectacolele de tea
tru, muzicale, în instituții de cul
tură al căror prag este călcat anual 
de 4 681 000 îndrăgostiți de replica 
spusă ori'cintată. Sau la cinemato
graf. unde, anual, merg in Bucu
rești peste 23 milioane de bărbați, 
femei, copii. Adică, mai mult de
cit populația României. Ori Ia 
muzee, care înregistrează anual 
1 631 000 vizitatori... Sau în maga
zine — volumul desfacerilor a fost 
anul trecut de 6,2 ori mai mare de
cit in 1950. Să-1 însoțim la C.E.C. 
— numărul carnetelor depășește pe 
cel al populației Capitalei, iar .vo
lumul depunerilor se ridică la ci- 
teva miliarde. Să-1 însoțim pe stra
dă, la un pahar de... apă rece — 
numai fiindcă veni vorba, consumul 
apei pentru utilizări casnice a 
crescut de la 20 litri pe cap de lo
cuitor în 1938 la aproape 200 de 
litri în prezent — la un pahar de 
sirop, de bere, de...

Vom afla, in concluzie, că bucu
reșteanul zice bine despre toate a- 
cestea. Zice bine pentru că tot 
ceea ce-l înconjoară este rodul hăr
niciei brațelor sale. Al muncii lui. 
Străbătut de pasiunea, devotamen
tul și abnegația lui. De inteligența 
șl spiritul Iul inventiv. De mlndria 
șl năzuința lui de a fl socotit in
tre oel mai demni și stimați cetă
țeni ai țării. De responsabilitatea 
iul de bucureștean. De înalta con
știință comunistă de constructor al 
socialismului. Pentru viața lui de 
toate zilele. Pentru bucuriile Iul. 
Pentru orașul pe care-1 iubește și 
in care, rar, dar mai bine așa de
cit de loc, se mai cintâ „București, 
București" ori „In Bucureștiul iu
bit"... Pentru orașul de pe Dîmbo
vița care este Capitala României 
socialiste.

Iile TANASACHE 
Al. PLAIEȘU

„Florile" sădesc... flori

Străvechiul centru bucureștean, 
cu imaginea aceasta de vîrsta 

țîncului de-o șchioapă...

Matinalele noastre drumuri la 
chioșcul de ziare

Deocamdată, cititori la «ecția 
copii. Mîine...

Bucureșteahul, în existenta lui de fiecare zi, văzut de fotoreporter
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Cuvîntul de J

ECONOMI! RESTRICȚII LIMITĂRI

Petrolul:

Preturile cresc»
pe toate meridianele

S.U.A. : Reduceri severe ale consumului
Casa Alba a prezentat următoa

rele estlmatii în ce privește eco
nom: m rea produselor petroliere 
care ar putea fi realizată in urma 
aplicării măsurilor propuse joi de 
președintele Nixon :

— încălzirea instituțiilor, între
prinderilor ți locuințelor : o econo
mie de 640 000 barili pe zi (1 baril 
- 158.9 litri) ;

LUXEMBURG : Duminicile fără benzină
Guvernul Luxemburgului a adop

tat la 7 noiembrie un plan in le
gătură cu aprovizionarea și distri
buirea produselor petroliere, care 
intră in vigoare de azi, 10 noiem
brie.

Incepind cu această dată. în 
cursul zilelor de duminică (intre 
ore'.e 10 și 22) stațiile de benzină 
vor fi închise pentru a evita ri
sipa de carburant provocată în 
special de către automobiliștil fran
cezi și vest-germani.

— reducerea vitezei pe șosele și 
folosirea sporită a transporturilor 
în comun': o economie de 600 000 
barili pe zi;

— intensificarea extragerii si fo
losirii cărbunelui : o economie de 
430 000 barili pe zi ;

— reducerea zborurilor avioane
lor comerciale : o economie de 
110 000 barili pe zi.

Noul plan interzice vânzarea ben
zinei in canistre, precum și stoca
rea unei cantități de peste 15 litri 
la particulari. In clădirile publice 
căldura va fi coborită cu citeva 
grade, iar automobiliștil vor fi in
vitați să conducă cu viteză redusă.

Ministrul pentru problemele eco
nomice și energiei, Marcel Mart, a 
anunțat că. dacă situația o va cere, 
va intra in vigoare. în curs de 
două săptămini, o a doua serie de 
măsuri, iar in curs de trei săptă

mini ar putea interveni o raționa
lizare a benzinei și a carburanților. 
El a anunțat o viitoare majorare a 
prețurilor la carburanți.

• SUEDIA. Guvernul suedez a 
cerut administrațiilor locuințelor 
din întreaga țara, precum și insti
tuțiilor oficiale să folosească in 
Încălzirea centrală, temperaturi de 
pină la 20—25 grade Celsius, ca un 
prim-pas pentru economisirea, re
surselor energetice. Prin această

JAPONIA : Organisme speciale de control
Primul ministru japonez, Kakuei 

Tanaka, și ministrul comerțului 
exterior și industriei, Yasuhiro Na- 
kasone, au anunțat adoptarea unei 
serii de măsuri menite să reducă 
consumul de carburant. între aces
te măsuri figurează constituirea 
unor organisme d£ controlare a 
consumului și promulgarea unei 
legislații asupra consumului. Gu
vernul va lansa, de asemenea, 
populației un apel cerind restrîn- 
gerea consumului de produse pe
troliere. 

măsură guvernul speră să reducă 
cu 15 la sută consumul total de 
petrol.

• R.F.G. în scopul economisirii 
de carburant, compania aeriană 
„Lufthansa" a hotărît reducerea 
vitezei la zborurile unor avioane 
aflate în serviciul său. Pentru în
ceput, măsura vizează aparate care 
efectuează . zboruri pe liniile in
terne.

Societatea de electricitate din To
kio, una dintre cele nouă centrale 
electrice japoneze importante, a 
anunțat reducerea cu 10 la sută a 
furnizării de energie electrică In 
industrie și economie.

Ministerul Industriei a cerut li
mitarea consumului de curent elec
tric cu 5—7 la sută de către marii 
consumatori. S-a cerut, de aseme
nea. reducerea drastică a reclame
lor cu neon. Tokio, pînă acum 
inundat de lumini noaptea, este 
amenințat de întuneric.

• GRECIA. Tncepînd din ziua de joi, prețul ben
zinei obișnuite s-a scumpit de la 7 la 8 drahme, ol 
benzinei „super" — de la 8 la 10 drahme și al mo
torinei — de la 2,20 la 3 drahme.

• BANGLADESH. Tn Bangladesh a fost introdusă’ 
raționalizarea produselor petroliere ; de asemenea, 
prețul la vînzarea cu amănuntul a sporit cu 44,5 
la sută.

• RHODESIA. Ministru) rhodesian al comerțului și 
industriei, Jack Mussett, a anunțat o creștere de 
15,6 la sută a prețului cu amănuntul la petrol și a 
avertizat câ sînt posibile noi maiorâri.

• Prețul petrolului va fi din nou rapid și substan
țial sporit, a declarat la Geneva Abderhamane 
Khene, secretar general al Organizației țârilor ex
portatoare de petrol.

Vorbind în fața unui comitet din cadru) O.N.U., 
Khene a afirmat ; „S-a încurajat prea multa vreme 
consumul excesiv de petrol, menținîndu-se prețuri 
foarte scăzute. Tn aceste condiții, petrolul riscă să 
dispară înainte ca știința sâ fi pus la punct alte 
surse de energie. Trebuie ca sursele de energie cu
noscute sâ fie utilizate în continuare și ele nu vor 
putea sâ fie folosite decît în situația în care prețu
rile la toate sursele vor fi reprezentative*.

TEURER WINTER
Heizolpreise in der 
Bundesrepublik

Ourchschntltspreise fur leichtes Heizol 
je 100 Liter in Mark 

bei Abnahme von 5000 Litem 
(ohne Mehrwertsteuer)

Graficul Intitulat „O iarnă scumpă", reprodus din 
revista vest-germană „Der Spiegel", arată evoluția 
preturilor la păcură din ianuarie 1972, pînă in 
iulie 1973. „în iarna aceasta, adaugă revista, consu
matorii vest-germani vor trebui să plătească pentru 
păcură dublu fată de anul trecut".

Se apreciază că la sfîrșitul lunii decembrie prețul 
unei cantități de 100 de litri păcură va atinge 23 de 
mărci, fată de 10,90 mărci in ianuarie 1972.

h prospectarea noilor resurse energetice

Cărbunele redivivus
T-jmp de secole, cărbunele a re

prezentat principala sursă de ener
gie a omenirii. Incepind cu secolul 
nostru si. in special, cu al treilea 
deceniu, odată cu descoperirea unor 
zăcăminte tot mai mari de petrol și 
gaze și a unor metode rentabile de 
valorificare a lor, temeliile domniei 
absolute a cărbunelui au început să 
slăbească. Datorită costului tot mai 
accentuat de exploatare a resurse
lor carbonifere, chiar acolo unde a- 
cestea se găseau din belșug, tot mai 
multe țâri au început să renunțe la 
cărbune ca izvor principal de ener
gie, locul acestuia fiind luat de ți
ței și gaze naturale. Aceasta s-a 
reflectat in mod nemijlocit in scă
derea vertiginoasă a ponderii căr
bunelui pe ansamblul resurselor e- 
nerg etice.

Numai in decursul a două decenii 
— 1950—70 — cota cărbunelui in 
balanța energetică a combustibilului 
din țările capitaliste a scăzut de la 
53 la 25 la sută. Cota țițeiului însă a 
crescut de la 26 la sută la aproape 
50 la sută, iar a gazelor naturale 
de la 12 pină la 23 la sută.

Un exemplu tipic il constituie si
tuația din R.F.G. Din totalul nece- 
s-.'âilior de energie pe anul 1972 
(care calculate in unități de huilă 
s-au ridicat la 354 milioane tone), 
55 La sută au fost furnizate de pe
trol și numai 33 la sută de căr
bune.

In prezent, cind este un lucru 
constatat că resursele de petrol și 
gaze nu sir.t inepuizabile și cind, la 
scară mondială, devine tot mai evi

„Soarele la domiciliu"
Multi savanți consideră energia 

solară drept energia viitorului. In
tr-adevăr. ea este, practic, inepui- 
zibiiâ. înir-o singură zi. soarele 
trimite asupra planetei noastre o 
cantitate de energie superioară ce
lei pe care a obtinut-o sau a utili
zat-o rasa umană sub formă de 
combustibil, căderi de apă si forță 
musculară, de la apariția omului 
pe pămînt si pină in prezent ! Un 
singur exemplu de ceea ce s-ar 
putea realiza fnlosindu-se această 
sursă : dacă Sahara ar fi acope
rită de o rc-tea de instalații de 
captare a energiei solare, acestea 
ar produce întreaga energie nece
sară globului tereșrru.

In prezent. în diferite tărl ale 
lumii se desfășoară experimente 
interesante. îndrăznețe privind can- 
țar a g valorii carea acestui gi
gant.c izvor de energie. Ca o cu
riozitate se poate reaminti că pn- 
i Iară a fost creată
încă de Buffon, dar ea nu s-a bucu
rat de succes $i constituie astăzi o 
simplă piesă muzeistică. Dispozi- 

noi. beneficiind de cuceri
rile cele mai recente ale revoluției 
tehnico-sliintifice. Isi găsesc apli
cații practice pe o scară destul de 
larga. Astfel, in Japonia există 
deja 2 milioane de clădiri încălzite 
cu ajutorul energiei solare. In Se
negal. Niger si Mauritania, nume
roase pompe acționate prin energia 
captată de la soare furnizează apă 
pentru așezările sătesti din junglă. 
In Grecia. Spania și Antile există 
Instalații solare folosite la desalini
zarea apei de mare. Chiar si in 
Anglia, tară relativ puțin însorită, 
se apreciază că energia soarelui, 
cantată ne suprafețe sau acoperi
șuri reflectorizante, va fi capabilă 
să producă milioane si milioane de 
wați necesari economiei. 

dentă preocuparea de a diversifica 
izvoarele de energie și combustibili, 
in multe țări ale lumii atenția se 
îndreaptă din nou spre cărbune.

Așa, de pildă, Comisia consulta
tivă a Comunității cărbunelui și 
oțelului din cadrul Pieței comune a 
adoptat o rezoluție in care se arată 
că „o revizuire fundamentală a po
liticii C.E.E. în domeniul cărbune
lui este necesară și extrem de ur
gentă din cauza schimbărilor pro
funde de pe piața energiei".

In mod corespunzător, Comunita
tea vest-europeană a cărbunelui — 
din care fac parte Belgia, Franța, 
R.F. Germania, Olanda, Spania și 
Marea Britanie — a adoptat un 
plan privind sporirea producției de 
cărbune.

în Anglia, Consiliul national al 
cărbunelui, care ani de-a rindul 
insistase zadarnic să se adopte un 
program de modernizare și lărgire 
a producției, își vede acum supra
solicitate speranțele. Extracția și 
prelucrarea cărbunelui este pusă 
pe baze noi, urmârindu-se realiza
rea unei producții sporite.

In Republica Federală Germania 
a fost adoptat un plan pentru ex
tinderea producției de lignit. In 
1972 a fost extrasă o cantitate de 
100 de milioane de tone lignit, so
cotită insuficientă in perspectiva 
reducerii țițeiului ca sursă de ener
gie. Potrivit unui, studiu guverna
mental, dacă nu vor fi deschise noi 
mine — de tipul celor de exploa
tare la suprafață — producția de 
cărbune va scădea in decurs de 

Prototipul unui cuptor solar construit în Franța

în Statele Unite au fost construi
te in ultimul deceniu 25 de „case 
solare", iar de curind in incinta 
Universității Delaware a fost inau
gurată o casă experimentală încăl
zită cu ajutorul razelor solare, 
prin convertirea acestora în elec
tricitate. utilizabilă în egală mă
sură ca sursă energetică si ter
mică. O baterie înmagazinează e- 
nergia necesară aprovizionării cu 
electricitate a locuinței în timpul 
nopții si atunci cind cerul este 
acoperit

Totodată. Senatul american exa
minează un proiect de lege care, 
după cum apreciază numeroși se
natori și deputați. ar putea oferi o 
soluție pentru rezolvarea problemei 
încălzitului imobilelor. Este vorba 
de un vast program de cercetări 

zece ani cu 30 pînă la 40 la sută, 
ceea ce va atrage după sine grave 
consecințe asupra producției 1 de 
electricitate. Iată de ce s-a prevă
zut alocarea unor credite impor
tante tocmai în scopul sprijinirii 
efective a’deschiderii de noi mine.

în S.U.A. s-a calculat că actua
lele rezerve de petrol vor dura 
zece ani, iar cele de gaze naturale 
11 ani, in timp ce rezervele cunos
cute de cărbune vor putea satis
face nevoile sporite de energie ale 
țării timp de o jumătate de mile
niu ! Iată de ce, în prezent, în 
S.U.A s-au adoptat un șir de mă
suri in vederea reaotivizării pro
ducției diferitelor sorturi de căr
bune.

Directorul Institutului de pla
nificare a industriei cărbunelui din 
Uniunea Sovietică a arătat că gu
vernul sovietic a proiectat o creș
tere considerabilă a producției de 
cărbune — de la 600 milioane tone 
In 1972, la 650 milioane tone în 
1975. Rezervele de cărbune ale 
U.R.S.S. sint apreciate la șase mi
lioane de milioane de tone, în pre
zent proiectele prevăzind deschide
rea de noi și noi zăcăminte de căr
bune.

Iată, așadar, conturindu-se tot 
mai mult, ca o preocupare cu con
secințe imediate, una din direcțiile 
importante de remediere sau, în 
orice caz, de reducere a dimensiu
nilor penuriei de surse energetice 
și de combustibili ce se constată, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, in toate țările lumiL 

în vederea termoficării ..la scară 
mare" cu ajutorul energiei solare. 
In caz de reușită, s-ar putea ca 
peste un deceniu fiecare a zecea 
clădire din Statele Unite să fie În
zestrată cu instalații de Încălzire 
solară.

Un interesant reportaj în legă
tură cu prototipul unei locuințe în
călzite cu energie solară publică 
sub titlul „Primii francezi încăl
ziți de soare" șăptămînalul „Paris 
Match".

Casa încălzită cu ajutorul soa
relui. scrie revista, e un prototip, 
dar ea este de pe acum locuită de 
o familie fei. spre marea satisfac
ție a membrilor săi. ...funcționea
ză. Ea se află intr-un sătuc din 
Lorena — Chauvency-le-Château 
— li a fost construită In 1963 

da arhitectul Jacques Michel, fost 
colaborator al reputatului Cor
busier. Modul de funcționare este 
simplu : fațada cea mai expusă la 
6oare se compune dintr-un perete 
de sticlă si un altul din beton vop
sit in negru, roșu sau albastru și 
âvîndr grosimea de 30—40 cm. Ra- 
zelfe soarelui traversează sticla și 
sînt absorbite de perete, care rfe- 
tine căldura. Aerul dintre peretele 
de sticlă șl cel de beton se încăl
zește si pătrunde în locuință prin- 
tr-o rețea de orificii situate în 
partea de sus a zidului captator, 
apoi se răspîndește în încăperi, 
unde, răcindu-se. coboară 6pre 
pardoseală și este eliminat prin- 
tr-un șir de deschizături practicate

„Temple ale 
atomului pașnic"

Criza petrolului a adus un argu
ment suplimentar în sprijinul par
tizanilor energiei atomoelectrice și 
totodată al ecologilor — care au 
considerat întotdeauna combusti
bilii tradiționali ca una din sursele 
principale de poluare și degradare 
a mediului înconjurător.

Numeroși savanți subliniază a- 
vantajele folosirii sistemelor nu
cleare în vederea producerii de 
energie electrică, în primul rînd 
economicitate — in condițiile în 
care se ajunge la o putere insta
lată de un milion de kilowați — și 
lipsa de emanații nocive. O pro
blemă deschisă este cea a reziduu
rilor radioactive, dar soluțiile via
bile nu lipsesc.

Iată motivele pentru care multe 
țări se îndreaptă rapid spre ener
gia nucleară. Încă de pe acum s-au 
obținut un șir de rezultate nota
bile. Astfel, in S.U.A., la 1 ianuarie 
1973 se aflau în funcție 29 de cen
trale atomonucleare, care furni
zau 4 la sută din totalul energiei 
electrice a țării (respectiv o putere 
instalată de 15 milioane kilowați). 
Proiectele existente prevăd ca pini 
în 1980 acest procent să se ridice 
la 20 La sută, iar pînă in 1985 la 40 
la sută. Pași importanți s-au reali
zat în U.R.S.S. Au trecut 19 ani de 
la istorica apariție a primei cen
trale atomoelectrice din lume 
avînd o capacitate de numai 5 000 
de kilowați. La sfirșitul actualului 
cincinal, atomoenergetica îsi va 
completa prezența in balanța ener
getică a U.R.S.S. cu o putere in
stalată totală de 6—8 milioane 
kilowați. „Temple ale atomului 
pașnic" se construiesc in multe 
puncte ale țării, la Leningrad, 
Kursk, Smolensk, la Novovoronej, 
la Cernobilsk, în Armenia, în Nor
dul îndepărtat.. In Anglia, reacto- 
rilor atomici le revine o zecime 
din totalul energiei electrice pro
duse, in următorii 10 ani prevăzîn- 
du-se ca acest procent să atingă un 
sfert și. ulterior, peste o treime din 
energia totală. In celelalte țări ale 
Pieței comune se află In stare de 
funcționare 25 centrale atomoelec
trice, iar alte 33 sînt In stadiu de 
proiect sau in construcție.

In prezent, cercetările în dome
niul energiei atomoelectrice slnt 
concentrate în direcția creării unor 
reactori capabili să producă ener
gie electrică la un preț redus. A- 
ceste cercetări nu au rămas fără 
rezultat. Un prim succes 11 repre
zintă reactorul cu neutroni rapizi, 
așa-numitul „fast breeder", care 
are capacitatea de a produce mai 

in partea inferioară a peretelui. A- 
jungind din nou la stratul de aer 
cald dintre cei doi pereți captori, 
se reîncălzește si circuitul se reia 
de la capăt. Soarele poate oferi și 
apă caldă, pentru necesitățile cas
nice. cu ajutorul unor serpentine 
metalice care trec printr-un capta
tor. apa fiind ■ stocată într-un- re
zervor calorlfug.

„încălzirea solară" — afirmă lo
catarii — iti dă un sentiment plă
cut. deoarece este naturală : nu 
produce nici zgomot, nici fum. nici 
reziduuri. Nu usucă prea tare 
aerul. In plus, procedeul helioter- 
mio este practic scutit de uzură și 
nu necesită nici un fel de întreți
nere".

mult decît consumă. Un asemenea . 
reactor cu o putere de 150 000 kilo
wați a fost instalat în deșertul 
Mangișlak din U.R.S.S., care, pe 
lingă furnizarea de energie electri
că, servește și la desalinizarea 
apei. Un reactor experimental cu 
neutroni rapizi urmează să fie în 
curind instalat șl în Anglia, la 
centrul atomic de la Dounreay. De 
asemenea. în R.F.G. va intra în 
funcțiune în 1976, la Kalkar, un 
reactor cu neutroni rapizi pe bază 
de sodiu.

Perspective uriașe deschide 
energeticii fuziunea termonucleară 
controlată, pe baza căreia se va 
putea obține energie din hidroge
nul apei mărilor — o materie pri
mă practic nelimitată. Eforturile 
depuse în această direcție de fizi
cienii lumii. In ultimele două de- 
oenii, nu au dus încă la o soluție 
viabilă, dar conform previziunilor 
se va putea realiza un sistem prac
tic in vederea fuziunii nucleare 
oontrolate în următorii 15 ani. Cu 
siguranță, omenirea va fi făcut a- 
tunci un mare pas înainte in poto
lirea foamei el de energie.

Si astfel, ureînd pe noi trepte ale 
dezvoltări! sale pașnice, atomul va 
putea aduce omului servicii inesti
mabile.

„LE MONDE":

Olandezul... biciclist
în trecut imaginația populară a zămislit figura legendarului „olan

dez zburător". Condițiile vieții moderne au dat acum naștere nu 
unei legende, nu unui mit, ci unei realități : „olandezul pedalator", 
adică cetățeanul care, datorită penurie! de carburanți, s-a văzut ne
voit să recurgă ca mijloc de deplasare la bicicletă. Intr-adevăr, din 
cauza acestei penurii, duminica trecută în țara lalelelor tjP?P 21

...ore a fost interzisă circulația autovehiculelor? .Filmul acestei zile de 

.'.„pauză-automobilistică", intF-o- țară care numără peste 3 milioane de 
autoturisme, a fost prezentat intr-un reportaj' publicat în ziarul „Le 
Monde", din care reproducem secvențele de mai jos.

ăa

— „Amsterdam. Duminică, ora 
3 dimineața. Ultimele automobile 
dispar în ceață, ca niște corăbii- 
fantomă. Liniștea se așterne peste 
orașul tulburat doar de clopotele 
bisericilor și de uruitul slab al mo
toarelor taxiurilor pentru cazuri de 
urgență, singurele privilegiate. Nici 
o altă mașină nu mai circulă... 
Printr-un decret guvernamental, 
automobilele particulare, a căror 
circulație a fost interzisă timp de 
21 de ore, au rămas abandonate 
de-a lungul canalelor sau al tro
tuarelor.

Pină la ora fatidică*  a imobiliză
rii lor, autoturismele s-au înghe
suit pe șosele și străzi, intr-un ul
tim „galop". Autostrada între Ha ga 
și Rotterdam semăna cu un șirag 
de licurici ; motoarele profitau de 
ultima lor explozie...

„Ziua fără" (automobile) a deve
nit rapid un subiect de preocupare 
generală. Prevăzută la început să 
se desfășoare începind de la mie
zul nopții, „duminica fără mașini" 
a fost declanșată pină Ia urmă, așa 
cum am arătat, la orele trei dimi
neața. Paralel au fost luate dife
rite măsuri pentru ca această in
terdicție să fie mai ușor de supor
tat : meciurile de fotbal au fost 
devansate pentru simbătă, în timp 
ce autocarele și motoretele au pri
mit autorizația de a circula. In 
fine, pentru această zi au ieșit din 
depouri 4 000 de trenuri, mii de 
tramvaie, pe lingă taxiurile amin
tite. S-au făcut, de asemenea, pre
gătirile psihologice de rigoare. In 
ziarele de simbătă au apărut anun
țuri pe această temă.

Interdicția circulației auto a dat 
apă la moară vînzătorilor de bici
clete, care au făcut afaceri -strălu
cite. Acțiunile unei întreprinderi 
de biciclete, cotate la bursă, au 
crescut de zece ori într-o singură 
săptămină. De altfel, într-o țară 
cu altitudine ce nu depășește 300 
de metri, bicicleta este un mijloc 
de locomoție cît se poate de potri
vit. Fiecare familie dispune, în 
medie, de un vehicul pe două roți, 
Întregul parc ridieîndu-se la circa 
8 milioane. Iată că acum, ca un fel 

de ironie involuntară, vlnzătorli de 
mașini oferă gratuit cite o bicicle
tă pentru fiecare automobil cum
părat.

Cei ce se ocupă cu distribuirea 
produselor petroliere consideră 
problema energiei șl combustibilu
lui ca serioasă. La Haga, in biroul 
său dintr-o clădire unde au fost 
trase jaluzelele spre a se păstra 
mai bine căldura în interior și a se 
economisi păcura, directorul unei 
societăți petroliere comenta astfel 
situația : „Lucrurile riscă să se 
prelungească multă vreme. Vom 
reînființa biroul guvernamental de 
distribuire a energiei care funcțio
na pe vremea războiului. Nu sin- 
tem pesimiști, ci... realiști".

Interzicerea circulației rutiere a 
adus țării o economie de 20 mili
oane litri de benzină. In același 
timp, respectarea recomandării de 
a rula cu o viteză mai mică de o 
sută de kilometri pe oră este me
nită să se șoldeze cu o reducere a 
consumului de benzină apreciata. ? 
Ia un milion de litri- pe zi.

I„.Interdicția a avut în vedere pe 
toți conducătorii auto. în caz de 
încălcare s-au prevăzut pedepse 
foarte severe, lncepîn’d cu seches
trarea mașinii și mergînd pină la 
6 ani de detenție si o amendă de 
100 000 de guldeni.

...Duminică, străzile orașelor 
Utrecht și Hilversum se transfor
maseră în terenuri de fotbal ; Am
sterdamul căpătase un aer meri
dional, străzile sale se pretau foar
te bine pentru promenade. Pe jos 
6au pe bicicletă, fiecare locuitor al 
orașului profita de frumoasa zi în
sorită.

La colțul unei străzi, un pieton 
își amintea de propria copilărie : 
„O duminică la fel ca odinioară... 
Mă duceam împreună cu tatăl meu 
la plimbare pe bicicletă : 7 kilo
metri, indiferent de starea vremii". 
Observație nu întru totul justifica
tă. Nu este vorba de o reîntoarcere 
la trecut, de a propovădui reveni
rea la bicicletă, ci de a trage anu
mite învățăminte din realitățile a- 
cestei duminici olandeze... încheie 
„Le Mpnde".

I
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CELUI DE-AL XXXIII-LEA CONGRES 
NAȚIONAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN MAREA BRITANIE
LONDRA

în numele comuniștilor și al întregului popor român. Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român vă adresează dumneavoastră, 
participanțli la cel de-al XXXIlI-lea Congres Național al Partidului Co
munist din Marea Britanie. tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, oa
menilor muncii britanici un cald aalut frățesc și sincere urări de succes.

Poporul român urmărește cu profund interes și sentimente de 
■olldaritate activitatea Partidului Comunist din Marea Britanie pentru 
întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor pro
gresiste din Marea Britanie, în scopul apărării intereselor fundamentale 
ale poporului britanic, pentru realizarea țelurilor socialiste.

Congresul dumneavoastră are loc în contextul unor profunde mu
tații pe plan mondial. în favoarea forțelor păcii, democrației și progresu
lui. Continuarea și aprofundarea acestui proces pozitiv impun cu nece
sitate unificarea eforturilor tuturor țărilor socialiste, ale partidelor co
muniste și muncitorești, Rle țârilor care au pășit pe calea unei dezvoltări 
independente, ale tuturor forțelor progresiste, democratice șl antllmpe- 
riallste, în lupta împotriva vechii politici imperialiste de forță, dictat și 
amestec în treburile interne ale altor state, reclamă antrenarea și parti
ciparea tot mai activă a maselor largi populare, a opiniei publice inter
naționale la soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea 
contemporană, în interesul păcii, securității șl colaborării între popoare.

Subliniind cu satisfacție evoluția relațiilor de prietenie șl colabo
rare tovărășească dintre Fartidul Comunist R?mân și Partidul Comunist 
din Marea Britanie, exprimăm speranța că ele vor continua să se întă
rească și amplifice, pe baza trainică a principiilor marxism-lenlnlsmulul 
și internaționalismului proletar, al dreptului fiecărui partid de a elabora 
și aplica prcoria sa linie politică, strategică și tactică, fără nici un a- 
mestec din afară.

Avem convingerea că promovarea unor asemenea relații cores
punde Intereselor întăririi prieteniei și colaborării dintre partidele, po
poarele și țările noastre, servește cauzei unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tuturor forțelor democrației si progresului.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
congresului dumneavoastră. în îndeplinirea hotărârilor pe care le veți 
adopta. în lupta ce o duceți peptru împlinirea nobilelor Idealuri ale de
mocrației, socialismului și păcii I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANOIUGOSLAVE
La Consiliul de Miniștri au Început 

vineri du-pă-amlazA convorbirile In
tre tovarășul Manea Mânescu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele. Comitetului de Stat al 
Planificării, si Borisav Tovlci. mem
bru aJ Consiliului Executiv Federal, 
director general al Direcției Federaye- 
pentru Planificare Economică a 
R.S.F. lug<x<rtavia, care face o vizită 
in țara noastră.

*
Vineri a sosit Ln Capitală o deAc- 

gațic a Direcției Federale pentru 
Planificare Economică a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia. con
dusă de Borisav Iovicl, membru al 
Consiliului Executiv Federal, director 
general al Direcției Federale pentru 
Planificare Economică a R.S.F. Iugo
slavia.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a

In cursul convorbirilor s-au abor
dat probleme ale colaborării și coo
perării economice dintre Republica 
Socialistă România șl Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

A fost prezent Iso Njegovan, am
basadorul Iugoslaviei la București.

Convorbirile 8-au desfășurat lntr-c 
atmosferă cordială, tovărășească,

*
fost salutată de Nicolae Mihal, mi
nistru secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, do alțl membri ai con
ducerii comitetului.

Erau prezenți Iso Njegovan. amba
sadorul Iugoslaviei la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizita delegației Grupului brazilian 
din Uniunea interparlamentară

Cronica zilei Primire la Consiliul de Miniștri

Tovarășului ALVARO CUNHAE
Secretar general al Partidului Comunist Portughez

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, îmi este plăcut de a vă transmite. în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al comuniștilor români și al meu 
personal, cele mai sincere felicitări și urări de sănătate.

Dorindu-vă noi succese în activitatea dumneavoastră, în fruntea 
Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, îmi exprim con
vingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre cele două partide 
ale noastre se vor dezvolta și întări în interesul P.C.R. si P.C.P.. al po
poarelor noastre, al unității mișcării comuniste șl muncitorești interna
ționale, a întregului front antiimperialist.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voltec, a oferit vineri 
un dejun In onoarea delegației 
Grupului brazilian din Uniunea in
terparlamentară, condusă de senato
rul Paulo Francisco Torres.

Au luat parte Maria Groza, Iile 
Murgulescu, Gheorghe Necula, vice
președinți ai M.A.N., Cornellu Mă- 
nescu, președintele Grupului român 
din Uniunea interparlamentară, Ni- 
colae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, președinți-de co
misii permanente și secretari ai 
M.A.N., deputați, precum și Fede
rico Carlos Carnauba, trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar al 
Braziliei la București.

In timpul dejunului, Ștefan Voitec 
și Paulo Francisco Torres au toastat 
in sănătatea președintelui Republicii 
Federative a Braziliei. Emilio Gar- 
rastazu Medici, a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea și întărirea conti

nuă a colaborării româno-brazlllene, 
pentru pace in întreaga lume.

it
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a delegației Grupului brazilian din 
Uniunea interparlamentară, condusă 
de senatorul Paulo Francisco Torres, 
vineri seara, Federico Carlos Car
nauba, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al Braziliei la 
București, a oferit o recepție.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Cioară, președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, prima
rul general al Capitalei, Maria Groza, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai 
M.A.N., Corneliu Mânescu, președin
tele Grupului român din Uniunea 
interparlamentară, președinți de co
misii permanente și secretari ai 
M.A.N.. deputați, funcționari supe
riori din M.A.E. și alte persoane ofi
ciale.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Intre 9 —16 noiembrie, în capitală

„Zile ale cărnii social-politice"

PRIMIRE LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.
Tovarășul Mihai Dalea, președin

tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit vineri dimineața delegația 
Uniunii naționale a oamenilor mun
cii din Zair — U.N.T.Z.A. —. condu
să ,de ■ Moindu Mbwabwe, secretar, 
general-adjunct ăl -U3T.T,Zyă.„. comi
sar al poporului, care face o .vizită, 
in’țara noastră, la invitația Consi
liului Central al U.G.S.R. La primire 
a fost de față tovarășul Constantin

Mitidreanu. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, Intr-o atmosferă 
cordială, prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la acti
vitatea și preocupările UvG.S.R. și 
U.N.T.Z.A., precum și in “lbgăturâ cu 
căile și modalitățile de’ întărire și 
dezvoltare a relațiilor intre cele două 
centrale sindicale.

Vizita in R. D. Germană a ministrului 
afacerilor externe

între 9 și 16 noiembrie, in Capi
tală au loc tradiționalele ..Zile ale 
cărții sociai-politice“. Această mani
festare este un nou prilej de evi
dențiere a succeselor obținute in ac
tivitatea de editare, a ponderii pe 
care o ocupă literatura soeial-poll- 
tică. Numai in perioada 1970—1972 
au fost publicate 1 053 de titluri In
tr-un tiraj de 15 milioane exem
plare.

In tiraje de masă au apărut ast
fel documentele de partid si de stat, 
numeroase lucrări de Istorie, filozo
fie, sociologie, cărți de largă infor
mare, enciclopedice. De un mare in
teresase bucură noile serii 6i colec
ții ale Edlfurii Politice^Făurirea-1 
societății socialiste multilateral dez
voltate", ’ „File de istorie". „Proble
me ale organizării și conducerii ac
tivității politice șl economico-socia- 
le". Reprezentative sini și colecții
le „Biblioteca sociologică". „Tinere
tul și lumea de mîlne", „Mica bi
bliotecă etică", „Pagini de istoria

patriei" sau „Enciclopedia de bu
zunar" și „Pe harta lumii".

In programul celor opt „Zile ale 
cărții social-politice" sint trecute, și 
de astă-dată, acțiuni de popularizare, 
expoziții și vitrine festive, dezba
teri, precum și simpozionul cu tema 
„Contribuția literaturii soclal-politi- 
oe la formarea conștiinței socialiste 
a tineretului".

In cadrul acestei manifestări, la 
librăriile „Mihail Sadoveanu", „Aca
demiei" șl „Mihal Eminescu" din Ca
pitală. au fost amenajate expoziții 
de carte soc lai-politică.

Sint prezentate lucrări ale tovară- 
- șului Nicolae' Ceaușescu, documente 
de*  partid, ''numeroase volume din? -di- 

' verse domenii’ale științelor sociale -s- 
filozofie, economie politică, istorie, 
sociologie, drept etc. Exponatele o- 
feră o imagine cuprinzătoare a bo
gatei activități desfășurate in acest 
domeniu de Editura Politică, Editura 
Academiei. Editura Științifică și Edi
tura Enciclopedică. (Agerpres)

al Republicii Socialiste România
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, va efectua in. următoa
rele zile o vizită oficială in R. D.

Germană, la invitația ministrului 
afacerilor externe al R. D. Germane, 
Otto*  Winzer.

. vremea
Ieri in țară : Vremea a fost In ge

neral Închisă. S-a produs ceață - mai 
persistentă in Transilvania șl sud-es- 
tul țării. In sudul Olteniei șl in sud- 
vestul Munteniei a plouat. Vintul a 
suflat slab, pînâ la potrivit. Tempera
tura aerului ia ora 14 oscila intre 2 
grade la Tirgu-Mureș. Blaj, Dumbră
veni. Odorhei si Tlrgu Secuiesc și 12 
grade la Iași, Botoșani, Răuseni, Ne

grești, Huși șl Vaslui. In București : 
Vremea a fost Închisă. Dimineața, cea
ța a persistat, Vintul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 9 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 șl 13 noiembrie. In țară : Cerul va 
fi variabil, mal mult noros, cind se 
vor semnala burnițe șl ploi locale. Vin
tul va sufla slab, pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 2 șl plus 8 grade, iar 
maximele intre 8 șl 16 grade. Seara 
șl dimineața ceață. In București i Cer 
temporar noros. Ploaie de scurtă du
rată. Vint slab, pină la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața șl 
seara ceață.

Teatrul Mare Academic de Dramă din Leningrad 
și-a încheiat turneul în țara noastră

Prin spectacolul „Opinia publică" 
de Aurel Baranga, teatrul mare a- 
cademic de dramă „Maxim Gorki" 
din Leningrad și-a încheiat vineri 
scara turneul întreprins în țara noas
tră. Regizorul G.A. Tovștonogov, ar
tist al poporului al U.R.S.S., a pus în 
scenă această cunoscută comedie ro
mânească, fiind atras, după cum 
mărturisea recent, de actualitatea 
problematicii, acuitatea satirei, meș
teșugul construcției dramatice. El a 
încredințat rolurile principale lui 
E. A. Lebedev, artist al poporului al 
U.R.S.S., O. I. Borisov, artist eme
rit al R.S.S. Ucrainene, G. A. Gal, 
laureat al Premiului de Stat, V. A. 
Kuznețov, artist emerit al R.S.F.S. 
Ruse, I. V. Lavrentieva, care au 
evoluat in cadrul scenografic con
ceput de S. S. Mandel. maestru 
emerit al artei al R.S.F.S. Ruse. 
Publicul, aflat în sala Teatrului Glu- 
lești, unde a avut loc spectacolul,

a urmărit cu multă satisfacție Jocul 
actorilor, aplaudînd călduros această 
nouă realizare artistică a colectivu
lui lenlngrădean.

In timpul turneului, teatrul mare 
academic de dramă „Maxim Gorki", 
a susținut opt spectacole la Craiova 
și București.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 9 

noiembrie 1073
Fond general de ciștigurl : 944.167 Iei

EXTRAGEREA I : 65 58 80 76 40 37 
43 63 56.

EXTRAGEREA a Il-a : 22 60 61 35 
26 28 53 69 42.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, tovară
șul George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare noului mi
nistru al afacerilor externe ai Aus
traliei, Donald Robert Wtllesec, cu 
ocazia numirii sale in această func
ție.

♦
în perioada 4—0 noiembrie, la in

vitația Consiliului Național al Fe
meilor, Sarajini Sivalyngam, mem
bră a Congresului muncitorilor de- 
mocrațl din Sri Lanka, a făcut o vi
zită in România. în timpul șederii 
in țara noastră, Sarajini Sivalyngam 
a vizitat unități economice, sociale 
șl culturale din București și din ju
dețul Galați, a fost primită la Con
siliul National al Femeilor de Su- 
zana Gâdea, președinta consiliului, 
șl a avut intilniri cu membre ale 
comitetelor femeilor din localitățile 
vizitate.

★
In Capitală s-a deschis, vineri di

mineața, o sesiune științifică a Aso
ciației române*  de marketing, orga
nizată in colaborare cu Academia de 
studii economice.

Participanțli — cadre didactice dm 
învățămîntul superior și tehnic, spe
cialiști și studenți — au dezbătut, in 
prima zi, aspecte privind formarea 
specialiștilor de marketing pentru 
diverse sectoare ale economiei na
ționale, iar in cea do^a doua zi vor 
aborda probleme referitoare la sis
temul informațional in marketing.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de Nicolae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior, președintele asociației.

★
La Ateneul Român s-a deschis vi

neri la amiază, sub auspiciile Con
siliului Culturii șU Educației Socia
liste, in colaborare cu Comisia na
țională română pentru UNESCO, ex
poziția foto-documentară „Arta afri
cană". Expoziția constituie — după 
cum arăta în alocuțiunea de la ver
nisaj prof. dr. Tancred Bănățeanu, 
directorul Muzeului de artă popu
lară al Republicii Socialiste Româ
nia — un nou șl bine venit prilej 
de a comunica publicului românesc, 
domic_ de cunoaștere, aspecte ale 
unei mărețe civilizații.

La festivitatea de deschidere au 
asistat prof. dr. docent Jean Llvescu, 
președintele Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO, Ioan Botar, 
secretar general al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, reprezentanți al Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, alți oameni de cultură, precum 
și membri ai corpului diplomatic.

De la București, expoziția „Arta 
africană" va fi itinerată in orașele 
Rm. Vilcea și Galați.

*
Vineri au început lucrările celei 

de-a Xil-a Conferințe naționale a 
cercurilor științifice studențești, or
ganizată sub egida Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Manifestarea, care va dura pină la 
sfirșitul acestei luni, reunește stu
dent!. cadre didactice universitare, 
precum și numeroși invitați — spe
cialiști. tineri muncitori. Conferința 
se desfășoară pe secții la București, 
.Cluj, Timișoara. .Iași, Hunedoara — 

-.reunind marea, malorit^te a isslUu-, 
telor și .facultăților din cele 19 cen-t 
tre universitare ale tării.

Actuala ediție a Conferinței națio
nale a cercurilor științifice studen
țești abordează teme din domenlUe 
social-politic si cel economic. Re
levante pentru ampla manifestare 
științifică studențească din acest an 
sint diversitatea tematică a lucrări
lor. preocuparea pentru soluționarea 
unor probleme menite să contribuie 
la dezvoltarea economiei, a produc
ției. științei si culturii.

★
Ansamblul de artiști amatori „Tu- 

run KUkuril" din Finlanda, care se 
află in tara noastră, la invitația 
Comitetului Central pi Uniunii Ti
neretului Comunist, a prezentat, vi
neri. pe scena Casei de cultură a 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, un spec
tacol folcloric.

Cu acest prilej, publicul a putut 
admira măiestria artei interpretati
ve finlandeze, bogăția repertoriului 
folcloric al tării celor „o mie. de 
lacuri".

In asistentă erau prezent! repre
zentanți ai C.C. al U.T.C.. ai Minis
terului Afacerilor Externe si Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste. ai I.R.R.C.S.. folcloriști, etno
grafi. alți oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

A participat, de asemenea. Penttl 
Martin Suomela. ambasadorul Fin
landei la București.

Au fost de fată reprezentant! al 
conducerii Asociației de prietenie 
Finlanda-Românla.

(Agerpres)

Vineri după-amiază, tovarășul Paul 
N icul eseu-Mlzll, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
educației și Învățămlntulul, a primit 
pe dr. Hertha Fimberg. mlnlwtrul 
științei și cercetării din Austria, care 
face o vizită in țara noastră. La pri
mire, care s-a desfășurat într-o at
mosfera prietenească, au luat parte 
prof. Ioan Ursu. președintele Consi
liului Național pentru Știință șl Tch-

★

La Invitația Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, vineri 
a sosit ln Capitală dr. Hertha Firn- 
berg, ministrul științei și cercetării 
din Austria.

Pe aeroportul Otopeni, ministrul 
austriac a fost întimpinat de prof.

nologle, șl Atexe Popesc», adjunct *1  
ministrului educației și Invățămintu- 
lui.

A fo9t prezent Wemer Sauttor, 
ambasadorul Austriei, la București.

Cu acest prilej, s-au abordat pro
bleme ale dezvoltării colaborării ro- 
mftno-austrlece in domeniile cerce
tării științifice li al Invâtâmlntulul 
superior.

*
loan Ursu, președintele Conciliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. Alexe Popescu, adjunct al mi
nistrului educației și invățăfnîniutlul, 
de oameni de știință.

A fost prezent Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București.

(Agerpres)

Vizita delegației Academiei 
„Ștefan Gheorghiu11 in Franța

PARIS 9 (Corespondentă de la 
P. Diaconescu). — In cadrul vizite! 
pe care o întreprinde ln Franța, la 
invitația Centrului de studii si cer
cetări marxiste si a Institutului 
„Maurice Thorez", de pe lingă C.C. 
al P.C.F.. delegația condusă de tova
rășul Leonte Răutu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte ai Consiliului de 
conducere si rector al Academiei 
..Stefan Gheorghiu", a avut o întil- 
niro cu Guy Hermler, menjbru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P,C.F. De asemenea, delegația a 
vizitat Centrul de studii sl cercetări 
marxiste, institutul ..Maurice Tho
rez" si școala centrală de partid cu 
același nume, unde a avut convor

biri cu Guy Besse. membru al Bi
roului Politic. Georges Coaniot. 
Jean Buries. Henri Martin, membri 
ai Comitetului Central. Cu acest pri- 
lei au avut loc convorbiri în care 
s-a făcut un larg schimb de vederi 
asupra activității Instituțiilor vizi
tate. asupra studiilor si cercetărilor 
întreprinse în domeniul practicii și 
teoriei marxiste, precum si asupra 
relațiilor bilaterale dintre instituțiile- 
respective si Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

Delegația a făcut, de asemenea, e 
vizită la redacția revistei „Nouvelle 
critique", unde a avut convorbiri cu 
Francis Ohen. directorul revistei, fli 
cu altl membri ai redacției.

întoarcerea din b. p. chineza a delegației

DE ACTIVIȘn Al P.C.R.
Vineri seara s-a Înapoiat în Capi

tală delegația de activiști ai C.C. al 
P.C.R. condusă de tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C. Chinez, a efec
tuat o vizită de schimb de experi
ență în această țară. La sosire, pe

aeroportul Otopeni, delegația a fost 
intimpinată de tovarășa Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție Ia C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid. Erau 
prezenți Lu Ți-sin, consilier al Amba
sadei R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

Delegația A.R.L.U.S. s a înapoiat in Capitală
Vineri seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația A.R.L.U.S., condusă 
de tovarășul Gheorghe Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului județean Bra
șov. al P.Q.R.. cave, la invitația Aso
ciației de prietenie so vie to-română, 
a participat la festivitățile organiza
te în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
56-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Octav 
Livezeanu, membru in Biroul Con
siliului general al A.R.L.U.S., de ac
tiviști ai consiliului.

A fost, de asemenea, prezent N. V. 
Maslennikov, ministru consilier at 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)
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DINAMOVIADA INTERNAȚIONALĂ DE VOLEI

Finalele se dispută astăzi

In calea risipei de combustibil și energie
(Urmare din pag. I)

lizlnd consumurile înregistrate de în
treprindere in trei trimestre din acest 
an. Dacă ar fi să judecăm lucrurile 
după consumurile la 
producție globală, ar 
întreprinderea „23 August" 
tinut bune realizări : 
de 2 523 845 kWh

1 000 lei 
rezulta că 

a ob- 
bune realizări : economii 

uo 2 523 845 kWh energie elec
trică si de 7 463 tone combustibil 
convențional. Ne-am interesat Insa 
cum se prezintă situația In clteva 
sectoare cu consum mare de energie, 

* Ce am aflat ? La sectorul de piese 
forjate șl tratate s-a consumat, pes
te prevederi, o cantitate de gaz me
tan echivalentă cu 230 tone combusti
bil convcnționaL Iar cuptoarele Sie
mens Martin au fost alimentate în 
plus cu o cantitate de păcură ee 
echivalează cu 134 t.e.c„ deoarece se 

'amină frecvent reparațiile planifi
cate pentru a se obține o producție 
mai mare, chiar dacă consumurile 
cresc datorită uzurii accentuate a utl-
lajelor.

în urmă cu patru luni semnalam 
intr-un articol publicat în ..Scânteia" 
faptul că. deși randamentul cuptoa
relor de tratament termic este sub 
orice critică (numai 5—fl la sută din 
energia rezultată din arderea gazului 
metan se folosește Jn mod util), to
tuși. măsurile de recuperare a căl
durii din gazele arse Intirzie să se 
aplice. Nici la ora actuală lucrurile 
na stau mal bine. Pină In prezent, 
recuperatorul s-a montat numai la un 
singur cuptor de la forjă. Justificări
le : fie lipsa unor materiale, de a- 
provizionarea cărora tot întreprinde
rea nu s-a ocupat îndeajuns. fie ne
siguranța asupra eficienței aoluțieide

recuperare alese. Cauza reală : ab
sența preocupării constante a condu
cerii întreprinderii și a proiectantu
lui (I.C.E.M.) pentru realizarea grab
nică și montarea recuperatoarelor. 
Prin această soluție s-ar putea eco
nomisi peste 8 000 t.c.c. anual, care, in 
prezent, se irosesc în atmosferă.

Iată și alte constatări pe care le 
supunem atenției oonducerii între
prinderii bucureștene: 1 500 000 kWh 
este cantitatea de energic electrică 
eonsumată de un compresor, din cele 
14 existente, pentru a acoperi anual 
pierderile de aer comprimat datorate 
neetanșeit&ților. S-a găsit, este drept, 
o soluție prin fabricarea unor noi ra
corduri Îmbunătățite, care dau rezul
tate bune. Numai că Întreprinderea 
are numai 200 de asemenea racorduri. 
Iar necesarul este de ordinul miilor. 
Fără a se trece hotărit la rezolvarea 
practică a problemei, perspectivele 
diminuării pierderilor la aer com
primat nu sint prea roze.

Specialiștii Întreprinderii știu bine 
ce trebuie făcut pentru a înlătura ri
sipa de combustibil șl energie, măsu
rile respective sint solid incopclate in 
planul M.T.O. Dar ele nu se pot apli
ca de la sine. Cităm din intențiile 
conducerii întreprinderii in acest do
meniu : „Vrem să generalizăm ilumi
natul fluorescent, care la ora actuală 
«e folosite numai ln proporție de 
50 la sută, eliminind Iluminatul in
candescent, care este mai costisitor. La 
unele locuri de muncă se poate re
nunța la iluminatul halei întregi, în 
favoarea unor iluminări locale sau 
sectorizate". ..Am reușit să găsim o 
soluție ieftină de modificare a arză
toarelor, astfel Incit să se economi
sească 5 la sută din cantitatea de gaz 
metan consumată. Vom realiza per

fecționarea tuturor arzătoarelor pe 
parcursul anului viitor" (n.n. : deși 
măsura respectivă trebuia aplicată 
Încă din trimestrul I ,a.c.). „Trebuie 
să ne racordăm integral la secția de 
termoficare de la C.E.T. Cazanele 
vechi de abur au randamente mici. 
Prevedem ca acest lucru să se facă 
la anul sau poate mai tirziu". „Sta
ția de acqtilenă este insuficientă : din 
această cauză, pentru sudură sau tă
ierea metalelor secțiile folosesc ga
zul metan sau energia electrică. Con
struim o nouă stațio mal mare" 
(n.n. dar lucrările trenează, deși uti
lajul respectiv se realizează in între
prindere). „Conductele termice tre
buie izolate și în interiorul secțiilor" 
(n.n. : pină acum nimeni nu a în
treprins ceva in acest sens).

In general se observă tendința de 
a se amina aplicarea unor măsuri in 
vederea economisirii energiei șl com
bustibilului. din considerentul că în
treprinderea se află în curs de re
organizare și că, prin aceasta, toate 
neajunsurile vor fi în final elimina
te. Nimeni nu poate fl de acord cu 
o asemenea concepție. Aceasta ar lrn- 
semna ca. cel puțin un an-dol de 
acum încolo, să se înregistreze ln 
continuare o mare risipă de combus
tibil șl energie.

Ce anume se cuvine BublLnlat ln 
concluzie ? în condițiile In care ra
ționalizarea consumului de combusti
bil. de energie este o necesitate Ia 
ordinea zilei, de Importanță vitală 
pentru economie, se impune ca atit 
la Întreprinderea bucureștcană, cît $1 
la combinatul din Borzești să se 
treacă hotărit si neîntirziat la stăvi
lirea oricărei forme de irosire a a- 
cestor resurse ale economiei.

Responsabilita tea 
animatorului de cultură

(Urmare din pag. I)

subconștientului. A prelua Insă „în 
mod ’brut" acest material clasic ar 
fi absurd. în aceasta văd marele pe
ricol al afirmării unor creatori de 
talent, care foarte curînd ajung să 
se autosugestioneze că a scrie ast
fel face parte din starea lor fireas
că. Dar, de fapt, ei fac cu bună 
știință ceea ce numim pseudolite- 
ratură, pseudoartă. Cel mult, fac 
niște parodii inconștiente, de epi
goni virtuoși. In pictură, literatură, 
in cinematografie, ln toate dome
niile culturii, prezența erzatzului 
artistic este o realitate. Or. tocmai 
in acest punct Începe munca noa
stră proprlu-zlsă : animatorii cultu
rali trebuie să vadă cu claritate, 
să deosebească arta autentică de 
artificiu, de surogat. Dar făcând 
aceasta nedlferențLat, negradat, cei 
in cauză pot cădea pradă ușor 
unul practicism Îngust, intr-o ge
nerozitate exagerată, ln dogma
tism sau intr-un „reallâm fără li
mite", Or, munca de animator al 
literaturii adevărate trebuie bă fie 
aprioric gândită de pe pozițiile 
unei estetici bine conturate, pe 
criteriile esteticii marxiste, pe for
marea unei largi opinii do creator, 
pe democratismul discutării feno
menelor.

In definitiv, nici unul dintre 
scriitorii clasici, cu o estetică și un 
program bine definite, nu au avut 
vreodată garanția valabilității uni
versale a opiniilor lor. Nimic mai 
elocvent, în acest sens, declt bine
cunoscuta opinie negativă a lui

Tolstoi despre Shakespeare. Iată 
de ce pledez în aceste rîndurl, 
printre altele, pentru dezbaterea 
cit mai largă a opiniilor, adică, 
lntr-un anumit sens, pentru colec
tivizarea procesului de elaborare 
sau, mai precis, de cristalizare a 
„produsului" spiritual. M-aș re- 
.ferl la un exemplu relativ recent 
din literatura maghiară din Româ
nia : Istoria literaturii maghiare 
după eliberare. Deși scriitorii de 
naționalitate maghiară nu sint gru
pați ln curente, cartea este scrisă 
de pe poziții de generație. îi lip
sesc două elemente totuși : o pri
vire de ansamblu șl o optică isto
rică ; din această cauză, după pă
rerea mea, autorii au subapreciat 
rolul unor generații premergătoare, 
alunecind în formulări estetizante. 
Fiind prima Istorie a literaturii 
maghiare din România, ea deschi
de, desigur, un drum ; face loc 
unor dezbateri și mal ales altor 
lucrări de acest gen. In spiritul 
celor*  expuse la începutul acestei 
suite de opinii, chiar efortul deo
sebit al autorilor unei atari lucrări 
poate fl consolidat prin dezbateri 
asupra actualei ediții, de către 
scriitori, crltLcl literari, oameni' de 
cultură etc., ln vederea realizării 
unor lucrări cît mai valoroase, 
în felul acesta se poate ajunge la 
cristalizarea unor noțiuni. Deci, la 
reușita strădaniilor unor autori de 
talent. Iar in inițierea și orientarea 
Unor asemenea dezbateri, rolul 
animatorului de cultură, al condu
cătorilor de revistă este deosebit 
de important. Ceea ce am năzuit 
să evidențiez ln rândurile de față.

Competiția internațională de volei 
organizată in sala din Șos. Ște
fan cel Mare de clubul Dinamo 
București (la care au luat parte 16 
echipe din 8 țări) se va încheia as
tăzi. în lupta directă pentru cuce
rirea trofeului, în turneul feminin aU 
rămas Amrokan (R.P.D. Coreeană) și 
Dinamo (U.R.S.S.), iar în oel mascu
lin Dinamo București și Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) sau Amrokan 
(R.P.D. Coreeană). Meciul acestora 
din urmă, foarte disputat, nu se în
cheiase Încă pină la închiderea edi
ției. Ambele finale vor avea loc as
tăzi după-amlază in sala Dinamo, 
partidele pentru locurile 3—4, între 
Dinamo București și Levski Spartak 
— la feminin și Ruda Hvezda sau 
Amrokan și Dinamo (U.R.S.S.) 
la masculin, fiind programate tot 
astăzi, insă în cursul dimineții. 
Lupta pentru locurile 5—8 continuă 
în Sala Giulești (dimineața șl după- 
amiază) între echipele masculine 
Levski Spartak, Ujpesti D6zsa. Dy
namo (R.D.G.), Gwardia și forma
țiile feminine Dynamo (R.D.G), 
Gwardia, Ujpesti D6zsa, Ruda 
Hvezda.

întrecerile de Ieri — programul 
celor 8 meciuri a durat, fără Între
rupere. aproape 16 ore (!) — au re
levat dorința majorității echipelor 
de a Încheia această a XlI-a ediție 
a Dlnamovladei pe un loc cit mai 
bun. Fără îndoială, ln centrul aten
ției publicului s-au aflat jocurile de 
după-amiază. dintre formațiile afla
te în cursa pentru locurile 1—4, tri
bunele sălii fiind aglomerate aproape 
pină la refuz. Ambele reprezentante 
ale clubului bucureștean s-au calificat

pentru turneul decisiv, dar numai e- 
chipa masculină a reușit să mai facă 
un pas spre cîștLgarea competiției : 
ieri 3—0 cu Dinamo (U.R.Ș.S.). In 
schimb, dinamovlstele noastre — în
trecute cu 3—0 de echipa sovietică — 
nu au reușit nici măcar o comportare 
onorabilă. Diferența de scor, ca el 
victoria n-ar trebui puse doar pe 
seama superiorității demonstrate de 
oaspete ; bucureștencede s-au com
portat slab, comițînd greșeli dintre 
cole mai elementare.

Unul din meciurile îndelung aplau
date l-au oferit voleibalistele de la 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) și Levski 
Spar.ta-k (Bulgaria). Amrokan a în- 
vims in trei seturi, dar în fiecare 
dintre seturi — mai ales în al doilea, 
încheiat, după prelungirii, cu 19—17 
— lupta avea să fie foarte edili 1- 
brată. Ceea ce a înclinat balanța în 
favoarea nord-coreencelor au fost va
rietatea jocului la fileu și spectacu
loasa și eficienta evoluție a tuturor 
jucătoarelor in linia a doua.

Revenind asupra finalelor, este de 
arătat că echipa feminină Dinamo 
(U.R.S.S.) — este șl acum foarte a- 
proape de a redeveni câștigătoare a 
prestigioasei întreceri. In finala 
masculină, șanse la ciștig au. cel 
puțin in aceeași măsură, și dina- 
moviștil bucureșteni. El au demon
strat că au o formă de zile mari ; 
cucerirea trofeului ar constitui, de 
altfel, o meritată încununare a serio
zității de care au dat dovadă ln pre
gătire, ca și ln timpul celor patru 
partide anterioare.

I. D.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
L*  ZGrich a avut loc tragerea la 

sorți a meciurilor din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei U.E.F.A." 
la fotbal.

Iată cele opt partide : Lokomotiv 
Leipzig — Fortuna DUsseldorf; 
O.C.G. Nisa - F. C. Kftln ; Dinamo 
Kiev - V.F.B. Stuttgart ; Dinamo 
Tbilisi — Tottenham Hotspur; 
Ipswich Town — K. C. Twente 
Enschede ; Honved Budapesta — 
Ruch Chorzow ; Standard Lifcge — 
Feyenoord Rotterdam : Leeds United 
sau Hibernian Edinburgh — Vitoria 
Setubal.

Clubul Hibernian Edinburgh a de
pus țm memoriu !n care contestă 
victoria echipei engleze Leeds Uni
ted, obținută in „16-mlle" de finală. 
Urmează ca U.E.F.A. (ă la o hotărire 
in acest caz.

Meciurile tur se vor disputa la 28 
noiembrie, iar partidele retur vor 
avea loc la 12 decembrie.

TENIS. — Turneul internațional 
„open" de tenii da la Stockholm,

care are loc pe teren acoperit, a 
continuat cu desfășurarea partidelor 
din turul trei. O mare surpriză a 
furnizat tînărul suedez Bjoern Borg, 
în vîrstă de 17 ani, care I-a Învins 
cu 6—2, 4—6, 7—5 pe Iile Năslase.

FOTBAL. — La Tirana, Jn prezen
ta unul numeros public, s-a disputat 
întilnirea prietenească de fotbal 
dintre selecționatele R. P. Chineze 
și Albaniei. Partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—0),

HANDBAL. — Intr-un meci con- 
tind pentru grupa, a 2-a a prelimi
nariilor campionatului mondial mas
culin de handbal, echipa Islandei a 
învins cu 23—15 (10—9) echipa
Franței. în primul joc, disputat la 
Paris, handballștil francezi câștiga
seră cu 16—13.

RUGBI. — Echipa de rugbl a 
Australiei, care se află ln turnau în 
Țara Galilor, a întîlnit la Swansea 
reprezentativa orașului. Scor: 9—9.



viața internațională
Evoluția situației din Orientul Apropiat SESIUNEA ADUNĂRII Secretarul general al P.C. Peruan l-a primit

ACORD PENTRU CONSOLIDAREA ÎNCETĂRII FOCULUI ÎNTRE EGIPT Șl ISRAEL GENERALE A O.N.U pe reprezentantul P. C. R.
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Casă Albă a dat publicității vineri 
seara textul scrisorii trimise de se
cretarul de stat al S.U.A.. H. Kissin
ger, secretarului general al O.N.U . 
Kurt Waldheim, prin care informea
ză că guvernele Egiptului și Israe
lului sint dispuse sâ accepte un acord 
■ •are aplică art. 1 al Rezoluției 338 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. $i 
art. 1 al Rezoluției 339 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U

Acordul cuprinde următoarele șase 
puncte :

— Egiptul și Israelul sint de acord 
să respecte cu scrupulozitate ince- 
tarea focului cerută de Consiliul de 
Securitate al O.N.U. :

— Ambele pârli sint de acord să 
Înceapă imediat discuții intre ele in 

îderea reglementării problemei re- 
siirii la pozițiile dm 22 octombrie,

m cadrul acordului cu privire la 
dezangajarea și separarea forțelor, 
sub auspiciile O.N.U. :

— Orașul Suez va primi zilnic pro

V

vizii de alimente, apă și medicamen
ta. Toți civilii răniți din orașul Suez 
vor fi evacuați :

— Nu trebuie să existe nici vin 
obstacol in calea deplasării de furni
turi nomilltare spre malul răsări
tean :

- Punctele de control israeliene 
situate pe șoseaua Cairo-Suez vor fi 
înlocuite cu puncte de control ale 
O.N.U. La capătul din Suez al șose
lei, ofițerii israelieni pot participa, 
împreună cu reprezentanți ai O.N.U.. 
la stabilirea caracterului nemilitar al 
încărcăturilor pe malul canalului ;

— Imediat după stabilirea puncte
lor de control ale O.N.U. pe șoseaua 
Cairo-Suez, va avea loc un schimb 
al tuturor prizonierilor, inclusiv al 
răniților.

Cele două părți au căzut de aco’-d 
să se intilneascâ sub 
mandantului O.N.U. 
Suez-Cairo, pentru a 
acord și pentru a lua 
derea aplicării lui.

Scrisoarea solicită secretarului ge
neral al O.N.U. să ia măsurile adec
vate pentru a asigura ținerea unei 
intilniri simbâtă 10 noiembrie 1973 
xau la oricare altă dată convenabilă 
tuturor părților.

CAIRO 9 (Agerpres). Vineri
seara. Ministerul Afacerilor Externe 
al Egiptului a dat publicității tex
tul acordului pentru consolidarea în
cetării focului intre Egipt și Israel, 
anunță agențiile United Press Inter
national și Reuter.

auspiciile co
pe șoseaua 

semna acest 
măsuri în ve-

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a ținut vineri noap
tea o reuniune extraordinară. Un 
purtător de cuvint al primului mi
nistru israelian a anunțat că. după 
această reuniune, va fi dat publici
tății un comunicat oficial referitor 
la acordul intervenit Intre Israel și 
Egiot. informează agențiile France 
Presse și Reuter.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Corespon
dență dc la C. Alexandroaie). 
In Comitetul pentru problemele ju
ridice al Adunării Generale conti
nuă dezbaterile asupra raportului 
anual prezentat sesiunii O.N.U. de 
către Comisia Organizației Națiuni
lor Unite pentru dreptul comercial 
internațional — UNCITRAL.

In discursul rostit de reprezentan
tul tării noastre. D. Ceaușu. se arată 
că activitatea UNCITRAL de armo
nizare si unificare treptată a drep
tului comercial internațional consti
tuie o contribuție apreciabilă la dez
voltarea cooperării economice 
toate statele ..................... .
litate.

Adunării Generale, recomandă grupu
lui de pregătire a proiectului Cartei 
organizarea, anul viitor, a două se
siuni in vederea definitivării textului 
final al documentului. Reamintim că 
grupul însărcinat cu redactarea Cartei 
drepturilor și obligațiilor economice a 
fost creat de Conferința O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare.

LIMA 9 (Agerpres). — Tovarășul 
Ion Iliescu, membru supleant 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R.. cârc a participat la lucrările 
celui de-al VI-lca Congres al Parti
dului Comunist Peruan, a fost pri
mit de tovarășul Jorge.de! Prado, 
secretar general ' .......... ~
munist Peruan.

La primire au

ai 
al

al Partidului Co-
participat tovarășii

Râul Acosta Sillas. secretar gene
ral adiunct al P.C.P.. Gustavo Es
pinoza Montesinos. Mario Ugarte si 
Pompevo Mares, membri ai Comisi
ei Politice a C.C. al partidului. A 
participat, de asemenea, ambasado
rul Republicii Socialiste România M 
Peru. Mircea Nicolaescu. Intllnlrea 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cal
dă. tovărășească.

Retragerea oficială

_____ .. ... Intre
pe bază de deplină ega-

ir
pentru problemele eco- 
A dunării Generale a

RAWALPINDI 9 
Secretarul de stat al 
Kissinger, a sosit vineri seara 
Rawalpindi pentru convorbiri 
primul ministru al Pakistanului. 
Zulfikar Aii Bhutto. în drum spre 
Rawalpindi. Henry Kissinger a făcut 
o escală la Teheran unde a fost pri
mit de suveranul Iranului, sahin- 
sahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, cu care a discutat despre 
relațiile dintre S.U.A. și Iran si ul
timele evoluții intervenite in situa
ția din Orientul Apropiat.

♦
Vineri dimineața, secretarul de stat 

american si-a încheiat vizita oficială 
in Arabia Saudită. unde a conferit 
cu recele Feisal asupra situației ac
tuale din Orientul Apropiat. Potrivit 
agențiilor de presă, pe lingă diferi
tele aspecte nrivind soluționarea po
litică a conflictului din această re
giune. la Riad a fost discutată si re
centa hotărire a guvernului saudit 
de a suspenda exporturile de pe
trol spre S.U.A.. fără să se aiungă 
la un acord pentru 
fora.

Riadul a constituit 
turneului întreprins . . 
sincer, incepind de luni, in cinci ca
pitale arabe. vizitele anterioare 
fiind efectuate la Rabat. Tunis. 
Cairo Si Amman.

(Acerpres). — 
S.U.A.. Henry 

la 
cu

reluarea aces-
ultima etapă a 
de Henry Kis-

AMMAN 9 (Agerpres). — Joi seara 
• avut loc o ședință a guvernului 
iordanian, care a analizat rezultatele 
convorbirilor purtate in Iordania cTe 
secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger. Primul ministru Zeid 
Rifai a calificat aceste tratative 
drept fructuoase și utile, relatează 
agenția France Presse. citind surse 
Oficiale din Amman.

Primul ministru a prezentat, de

asemenea, un raport privitor la vizi
tele efectuate recent de regele Hus
sein in Arabia Saudită, Kuweit și 
Siria.

DOHA 9 (Agerpres). — Qatarul a 
hotărit să-și reducă producția de 
petrol cu 25 la sută, cu începere de 
la 1 decembrie, se arată in decretul 
publicat, joi, sub semnătura emiru
lui Khalifa Ben Hamad Al Thani. 
Decizia a fost luată in conformitate 
cu rezoluția adoptată, săptămina tre
cută. de conferința miniștrilor arabi 
ai petrolului.

a Pakistanului
din S.E.A.T.O

BANGKOK 9 (Agerprcs). — Purtă
torul de cuvint al S.E.A.T.O. a anun
țat ieșirea oficială a Pakistanului 
din rîndul membrilor trutatului mi
litar respectiv. Pakistanul a înaintat 
notificarea privind ieșirea sa din 
blocul militai' la 7 noiembrie 1972 
și, potrivit statutului S.E.A.T.O., re
tragerea intră în vigoare oficial la 
un an de la data notificării.

Conferința pentru securitate
și cooperare

GENEVA 9 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europe, in 
cursul zilei de vineri s-au întrunit, 
in plenul lor. comisia I, care se 
ocupă de problemele securității, ?i 
comisia a IÎI-a, Însărcinată cu exami
narea problemelor cooperării cultu
rale și a contactelor umane. Au fost 
examinate aspecte ale activității de
puse pină in prezent de subcomisiile 
respective, precum și metodele de 
îmbunătățire a activității acestora. 
Numeroase delegații au apreciat 
drept pozitive rezultatele obținute și 
s-au pronunțat pentru intensificarea 
discuțiilor și clarificarea pozițiilor, 
în vederea elaborării ■ documentelor 
finale ale conferinței. In subcomisia 
pentru aspectele militare a continuat 
examinarea măsurilor vizind întă
rirea increderii și creșterea stabilită-

în Europa
ții pe continent, pe baza propuneri
lor concrete prezentate anterior de 
delegațiile României, Iugoslaviei, 
Spaniei și Suediei.

In organul special de lucru s-a 
încheiat etapa destinată examinării 
documentului elvețian privind insti
tuirea unui sistem european de re
glementare pașnică a diferendelor.

In subcomisiile pentru schimburi 
comerciale și cooperarea industrială 
au continuat discuțiile asupra unor 
forme și măsuri menite să faciliteze 
și să intensifice raporturile econo
mice intre toate s-tatele participante.

In subcomisia pentru cooperarea în 
domeniul științei și tehnicii, discu
țiile s-au' referit Ia căile și mijloa
cele concrete care să faciliteze ac
cesul țărilor in curs de dezvoltare La 
cuceririle științei și tehnicii.

în spiritul coexistenței pașnice,
in interesul

in
păcii in Orientul Apropiat, 
lumea intreagă

Comitetul 
nomice al 
O.N.U. a adoptat, joi, prin consens, 
o rezoluție prezentată de un grup de 
state, între care și România, care 
recomandă încheierea, pină la sfir- 
șitul anului viitor, a redactării pro
iectului final al unei Carte a drep
turilor și obligațiilor economice ale 
statelor. Această rezoluție, 
mează să fie supusă

care ur- 
aprobării

NAȚIUNILE UNITE 9 (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). — 
In Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale se 
dezbate proiectul creării Universi
tății O.N.U.

Prezentind poziția României fată 
de proiectul de statut al universită
ții. reprezentantul țării noastre, Ion 
Goriță, sublinia necesitatea ca în
treaga activitate a acestui lăcaș de 
cultură să fie ghidată și să servească 
scopurilor și principiilor fundamen
tale ale Cartei Națiunilor Unite 
Vorbitorul a reafirmat Interesul 
României de a participa la activita
tea Universității Națiunilor Unite, 
arătind că guvernul român dorește 
să asocieze acesteia o unitate 
cercetări, existentă in sistemul 
vățămîntului din țara noastră.

Dezbateri în problemele dezarmării

de 
lu

CAMBODGIA Grele pierderi provocate
de forțele patriotice trupelor lonnoliste

După cum este cunoscut, în cadrul 
politicii sale externe România so- 
c.alistă întreține și extinde, in spi
ritul coexistenței pașnice, relații 
normale, de colaborare firească, cu 
tcate țările lumii, indiferent de o- 
rinduirea socială, de mărime, de mo
dul diferit de abordare a evenimen
telor. de deosebirile de interpretare 
a fenomenelor vieții internaționale.

In acest context s-a inserjs și 
vizita oficială pe care a intre- 
prins-o zilele acestea in țara noas
tră ministrul afacerilor externe al 
Israelului, Abba Eban, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
României. George Macovescu. Con
vorbirile prilejuite de această vizită 
— in cadrul primirii la președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, la președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, precum și al lntilnirilor cu 
omologul său român — au permis 
examinarea stadiului relațiilor bila
terale româno-israeliene și a per
spectivelor lor de dezvoltare. Tot
odată, in mod firesc schimburile 
de vederi, desfășurate intr-o atmos
feră cordială, sinceră, s-au axat 
asupra problemelor internaționale 
actuale și, in mod deosebit, asupra 
situației din Orientul Mijlociu. A- 
ceasta a prilejuit o mai bună cu
noaștere a pozițiilor fiecărei părți, 
punind, totodată, in evidență o se
rie de idei consemnate in comuni
catul dat publicității. S-a vădit, 
o dată mal mult, însemnătatea con
tactelor intre reprezentanții statelor 
pentru promovarea relațiilor dintre 
țări, pentru cunoașterea și exami
narea punctelor de vedere asupra , 
problemelor acute, pentru căutarea 
unor căi de soluționare a acestora 
in conformitate cu interesele destin
derii ?i păcii in lume.

După cum este cunoscut, Încă în 
timpul războiului din iunie 1967, De
clarația C.C. al P.C.R. și a ‘guver
nului Republicii Socialiste România 
sublinia că partidul și „ ri 
nostru pronunță pentru' înceta
rea imediată și definitivă a tuturor 
acțiunilor militare din această zonă, 
pentru adoptarea măsurilor ce se im
pun incit asemenea. acțiuni să nu 
mal fie reluate, pentru retragerea 
trupelor israeliene de pe teritoriile 
ocupate, precum și a tuturor trupe
lor in limitele granițelor dinainte de 
izbucnirea conflictului. în toți anii 
care s-au scurs de atunci România 
s-a pronunțat pentru o soluționare e 
conflictului nu prin forță, nu 
folosirea armelor, ci pe calea 
reglementări politice, In baza 
pectăril și aplicării rezoluției 
noiembrie 1967 a Consiliului 
Securitate. Ca nedezmințită consec
vență România s-a situat pe poziția

guvernul

prin 
unei 
res- 
din 
de

de a se realiza 
Israeliene din

clară a necesității 
retragerea trupelor ........ 
teritoriile arabe ocupate, respectarea 
securității, Independenței națio
nale, integrității teritoriale și a 
dreptului la existența liberă a fiecărui 
stat din această zonă, inclusiv a 
Israelului, reglementarea problemei 
populației palestinene în confor
mitate cu aspirațiile ei legitime.

Această poziție și-a găsit în mod 
statornic expresie în cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu, in dife
ritele documente internaționale ale 
partidului și statului, în multiple ac
țiuni și inițiative pe arena mondială.

La declanșarea ostilităților din oc
tombrie ac., România a cerut cu in
sistență încetarea lor imediată și tre
cerea la o reglementare politică, de 
natură să asigure instaurarea unei 
păci durabile in această parte a lumii. 
In acest sens, țara noastră a desfă
șurat o bogată activitate, a acordat 
sprijin oricăror acțiuni menite să 
slujească cauzei păcii și a venit ea 
însăși cu inițiative îndreptate in acest 
scop. Așa cum este bine cunoscut, 
chiar în timp ce vilvătăile războiu
lui bintuiau cu putere, președintele 
Consiliului de Stat al României a 
adresat un mesaj conducătorilor de 
state și guverne privind inițierea 
unor acțiuni prin care să se pună ca
păt ostilităților militare și să se asi
gure o soluționare politică trainică a 
conflictului, subliniind că ar avea o 
deosebită importantă ca toate statele 
să acționeze irî acest sens pe lingă 
țările implicate în conflict. In Decla
rația sa din 25 octombrie a.c., guver
nul român a propus stabilirea ime
diată a unei zone de separare cu lă
țime dc cel puțin 5 kilometri între 
armatele aflate în conflict — zonă 
care, ți ni nd seama de faptul că Israe
lul ocupă, in urma războiului din 
1987. unele teritorii arabe, s-ar putea 
realiza în primul rind prin retragerea 
trupelor israeliene cu cel puțin 5 km ; 
in această zonă, liberă de orice forțe 
militare ale țărilor în conflict, ar 
urma să fie trimiși observatori sau 
forțe de menținere a păcii ale O.N.U.

Totodată, guvernul român a propus 
convocarea unei conferințe, sub egida 
O.N.U., cu participarea tuturor țărilor 
implicate in conflict, cit și a altor 
țâri — mari, mi oi și mijlocii — care 
doresc și pot să-și aducă contribuția 
la rezolvarea definitivă a situației, la 
instaurarea unei păci juste și trai
nice In Orientul Apropiat Este evi
dent că această propunere își păs
trează și astăzi întreaga actualitate : 
prin implicațiile lor, prin primejdiile 
pe care le generează la adresa păcii 
mondiale, problemele Orientului A- 
propLat Interesează întreaga omenire, 
iar o soluționare durabilă impune 
participarea și contribuția activă a

tuturor statelor, firește, In primul 
rind a statelor din Europa, continent 
atit de apropiat zonei de conflict — 
cadrul cel mai propice in acest 6ens 
oferindu-1 Organizația Națiunilor 
Unite.

Sintetizînd poziția țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta in 
cuvintarea rostită la 29 octombrie : 
„Doresc să arăt că noi am conside
rat că treluiie făcut totul pentru a 
se ajunge la o soluție politică. Sa- 
lutind Încetarea ostilităților, consi
derăm că trebuie luate toate măsu
rile pentru ca această încetare a 
luptelor să nu fie vremelnică, ci să 
se ajungă la o dezangajare militară 
a părților în conflict, să se poată 
trece in liniște la discuțiile necesa
re pentru o soluție definitivă și pen
tru instaurarea unei păci trainice in 
Orientul Mijlociu".

Reinstaurarea liniștii și păcii In O- 
rientul Apropiat constituie un im
perativ al cauzei păcii și colaborării 
internaționale. Realitățile istorice a- 
testă cu puterea, de necontestat a 
faptelor că pentru orice stat din O- 
rientul Apropiat, ca și din oricare 
altă parte a lumii, adevărata secu
ritate rezidă nu in ocuparea de te
ritorii străine, care constituie întot
deauna o sursă de încordare 
un focar de învrăjbire, ci 
statornicirea unor relații de 
laborare și bună vecinătate, ca te
melie sigură a unei politici noi, de 
conviețuire pașnică și cooperare 
prietenească — pentru ca toate po
poarele respective să se poată de
dica exclusiv muncii constructive, 
bunăstării și progresului lor. Nu în
cape îndoială că transformarea 
Orientului Apropiat într-o regiune a 
bunei conviețuiri s-ar înscrie ca un 
aport din cele mai marcante la con
solidarea cursului spre destindere, a 
păcii în întreaga lume.

întreaga desfășurare a evenimen
telor, înțelegerile parțiale la care 
s-a ajuns prin contacte și convorbiri 
— as up na cărora informează știrile 
din Orientul Apropiat publicate in 
ziarul de astăzi — ca și Intilnirea 
tuturor părților ce urmează să aibă 
loc în curi.nd, confirmă tot mai mult 
justețea politicii României socialiste, 
a rtăruințeilor sale de rezolvare a 
conflictului pe cale politică. Politica 
țării noastre va urmări șl în viitor, 
cu perseverență, să-și aducă, sub 
toate formele și pe toate căile, con
tribuția constructivă la soluționarea 
situației din Orientul Apropiat, la 
promovarea unei păci trainice și sta
tornicirea unor relații de colaborare 
și bună vecinătate, corespunzător in
tereselor fundamentale ale păcii 
destinderii pe Întregul glob.

NAȚIUNILE UNITE 9 — Cores
pondență de la C. Alexandroaie). In 
Comitetul pentru probleme politice și 
de securitate al Adunării Generale, 
reprezentanții a 6 state au expus po
zițiile țărilor lor in problemele dezar
mării.

Baruh Grinberg. reprezentantul 
Bulgariei, a declarat că Adunarea 
Generală a O.N.U. trebuie să ceară 
conferinței Comitetului pentru dezar
mare de La Geneva • să acorde o 
înaltă prioritate negocierilor vizind 
elaborarea în cel mai scurt timp po
sibil a unui proiect de convenție a- 
supra interzicerii armelor chimice. 
Totodată, el a cerut puterilor occi
dentale să se angajeze cu seriozitate 
in negocierile vizind realizarea aces
tui scop.

Reprezentantul Australiei, H. C. 
Mott, a reafirmat sprijinul pe care 
țara sa îl acordă conceptului de 
creare de zone denuclearizate, subli
niind că la transpunerea in viață a 
acestui concept trebuie să participe 
toate statele nucleare.

P. Jankowitsch, ambasadorul Aus
triei, s-a pronunțat în favoarea 
reactivizârii Comisiei dc dezarmare 
a Națiunilor Unite in scopul de a 
adopta măsuri pentru încetarea 
cursei .înarmărilor nucleare și con
venționale.

Reprezentantul Mauritaniei, Guaye 
Soumare, a arătat că înarmările în
ghit sume considerabile care ar pu
tea fi folosite pentru, eliminarea foa
mei, sărăciei șl mizeriei din lumea 
contemporană. Vorbitorul a cerut 
menținerea auspiciilor O.N.U. asupra 
negocierilor de dezarmare și partici
pare, pe baze de deplină egalitate, a 
tuturor statelor la aceste negocieri.

Ambasadorul Ciprului, Zenon Rossi- 
des, a subliniat că deși tratatul pen
tru interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii are anumite me
rite, el nu constituie însă nici pe 
departe o măsură de dezarmare. în 
condițiile în care cheltuielile mili
tare au depășit 200 de miliarde do
lari anual, se impune impulsionarea 
negocierilor de dezarmare pentru a 
se ajunge la reversarea acestui curs 
periculos pentru pacea și progresul 
economic ale întregii, lumi.

Reprezentantul R.P. Chineze. Vang 
Ming-hsiu, abordind problema con
vocării unei conferințe mondiale de 
dezarmare, a declarat că aceasta tre
buie să dezbată chestiunea interzi
cerii complete și distrugerii totale a 
armelor nucleare și ca prim pas, să 
se ajungă la un acord asupra nefo- 
losirii acestor arme de către statele 
nucleare. Aceste state trebuie

asume două obligații fundamentale : 
că nu vor folosi primele armele nu
cleare, niciodată și in nici o împre
jurare, in special contra statelor 
ne nucleare și zonelor denuclearizate, 
și să desființeze toate bazele mili
tare, inclusiv cele nucleare, aflate pe 
teritoriile altor state.

CAMBODGIA 9 (Agerpres). — Un 
bilanț general pe ultimele 12 luni 
al pierderilor pricinuite inamicului 
de forțele patriotice cambodgiene re
levă că, in această perioadă, au fost 
scoși din luptă aproximativ 178 000 
de militari ai regimului de la Pnom 
Penii.

Bilanțul transmis de Agenția 
khmeră de informații relatează, de 
asemenea, că, in perioada menționa
tă, forțele patriotice au capturat 
44 350 de arme de diferite tipuri, 
intre care și piese de artilerie, au 
distrus, avariat sau capturat circa 
1 300 de tancuri, transportoare blin- 

' dște și alte autovehicule militare, 
au scufundat sau incendiat 771 de 
nave, au doborit sau au avariat grav 
292 de avioane și au distrus peste 
1 500 de construcții și amplasamen
te militare inamice.

Forțele patriotice cambodgiene au 
blocat inamicul în Pnom Penh fi

în alte localități, în urma unor vi
guroase acțiuni ofensive soldate cu 
cucerirea unui mare număr de po
ziții fortificate lonnoliste situate pe 
traseele de comunicații strategice 
sau in preajma orașelor in care s-au 
retras trupele regimului de la Pnom 
Penh. In cadrul acestor acțiuni, au 
fost întrerupte comunicațiile inami
ce pe,șoselele naționale nr. 4 și 5, iar 
convoaiele fluviale de aprovizionare 
de pe Mekong au fost distruse Li 
proporție de 59-60 la sută; au fost sul 
puse unor puternice și continue pre
siuni garnizoanele lonnoliste asediate 
în capitalele provinciale Kompong 
Kham, Svay Rieng, Takeo, Kom
pong Thom, Battambang și In alte 
localități importante. în condițiile 
favorabile create de ofensiva forțe
lor patriotice khmere, numeroși lo
cuitori din zonele controlate tem
porar de regimul de la Pnom Penh 
au trecut in teritoriile eliberate.

V. AJLEXANDRESCU

agențiile de presă
0 delegație de partid și 

guvernamentală a R. D. 
VistnCSH! condusă de Le Duan, 
prim-secrctar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, a fă
cut. recent, o vizită in zonele aflate 
sub controlul forțelor patriotice din 
Laos, informează agenția V.N.A. De
legația a avut o convorbire cu prin
țul Sufanuvong, președintele Comi
tetului Central al Frontului Patriotic 
Laoțian, și cu alți reprezentanți ■ ai 
forțelor patriotice laoțiene.

diale a populației, care urmează să 
aibă loc la București. în 1974. Repre
zentantul român a propus, de ase
menea. organizarea la București a 
Conferinței comitetelor naționale 
pentru UNICEF din 1975.

transmit

Sesiunea Comitetului con
sultativ permanent dl co
mitetelor naționale euro
pene pentru UNICEF, “re s a 
desfășurat la Geneva, a trecut în 
revistă activitățile comitetelor na
ționale pe anul 1973 șl . a exami
nat unele propuneri privind pro
gramul de acțiune pe anul 1974. Par
ticipanta au apreciat pozitiv 
punerea Comitetului national
mân privind organizarea unei gale 
UNICEF in timpul Conferinței mon-

Convorbiri cehoslovaco- 
vest-germane. Agen«a c.t.k. 
anunță că la 7 si 8 noiembrie la Pra- 
ga a avut loc un schimb de păreri 
intre Jiri Gdtz, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace, și G. Van Well, șeful Sec
ției politice a M. A. E. al R.F. Ger
mania, in legătură cu stabilirea re
lațiilor diplomatice între cele două 
Uri.

Manifestări culturale ro
mânești în Venezuela. La 
Muzeul de artă "colonială din orașul 
Merida, capitala statului Venezue
lan cu același nume, a avut loc 
deschiderea expoziției de fotogra
fii „Vestigii romane pe teritoriul 
României". In același oraș, la Uni
versitatea Anzilor s-au inaugurat 
„Zilele filmului documentar ro
mânesc".

pro- 
ro-

EXPOZIȚIE 
INTERNAȚIONALA 

CONSACRATĂ 
MIJLOACELOR 

DE COMBATERE 
A POLUĂRII

Un protest ol R.D. Viei- 
llCnn. A§entia V.N.A. informează 
că joi un avion american de recu
noaștere de tip ..SR-71" a pătruns 
in spațiul aerian al Republicii De
mocrate Vietnam, efectuind zboruri 
deasupra unor localități, printre care 
orașele Hanoi și Haifong. Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
protestat energic împotriva acestui 
act și a cerut să se pună capăt ime
diat și definitiv zborurilor de re
cunoaștere ale avioanelor america
ne deasupra teritoriului R. D. Viet
nam.

Dialog franco - vest-ger- 
nidi*  Paris au Început, vi
neri, ,. convorbiri -oficiale între mi
nistrul : vest-german al 
externe, Walter Scheel, 
logul său francez, Michel Jobert, de
dicate. potrivit agenției France Pres
se. examinării proDunerii președinte
lui Georges Pompidou privind con
vocarea la 14 și 15 decembrie, la 
Copenhaga, a unei reuniuni la nivel 
Înalt a „celor nouă“.

afacerilor 
și omo-

Lansarea tancului pe
trolier „Dacia".
naval din localitatea Aioi, al firmei 
japoneze „Ishikawajima Harima 
Heavy Industries", a fost lansat, vi
neri. tancul petrolier „Dacia". Nava, 
care are o capacitate de 85 250 tone, 
urmează să intre în dotarea flotei 
românești.

ROMA

0 STRATEGIE MONDIALĂ
TOKIO 9 (Agerpres). — La 

■ Osaka s-a deschis o expoziție 
pe tema mijloacelor și instala
țiilor moderne destinate com
baterii poluării. Participă peste 
350 de firme japoneze și străi
ne. Cîteva dintre realizări : me
toda elaborată de firma ameri
cană „Barber-Colman Co", din 
Rockford, Illinois,, privind „ar
derea deșeurilor de canalizare 
sub apă" ; o altă firmă ameri
cană, „The Tekology Corp.", din 
New Jersey, a pus la punct o 
metodă de fabricare a unor 
planșee și cărămizi pentru con
strucții din- reziduurile de sticlă, 
marmură, cochilii de scoici și 
stridii ; o companie daneză, 
„Euro-Matic", a inventat un 
dispozitiv original de purifica
re a apelor reziduale, acestea 
fiind trecute printr-o uriașă to
bă de aluminiu in care sint am
plasate sute de mingi de ping- 
pong.

ATENA
Comemorarea 

lui Dimitrie Cantemir
Sub auspiciile Ministerului 

Culturii și Științelor din Gre
cia și ambasadei Republicii So
cialiste România, în Sala artiști
lor și scriitorilor din Atena a 
avut loc, vineri seara, vernisa
jul unei expoziții organizate cu 
prilejul tricentenarului nașterii 
lui Dimitrie Cantemir. Aniver
sarea a fost evocată, de aseme
nea, intr-o emisiune specială a 
radiodifuziunii elene, precum și 
in presa ateniană de vineri.

Incă o mărturie a 
ingeniozității con
structorilor japo
nezi. Urmărind li
mitarea considera
bilă a distanței de 
implantare a cape
telor noului pod de 
peste aPele rîulul 
Kirugawa (Osaka)
— 325 metri lungi
me, 37 metri dea
supra nivelului apei
— specialiștii ni
poni au realizat 
două rampe circu

lare enorme.

IN PROBLEMA ALIMENTAȚIEI'
în impunătorul pa

lat de beton și sticlă 
situat în vecinătatea 
„termelor lui Cara
calla". se deschid as
tăzi lucrările celei 
de-a 17-a sesiuni a 
Conferinței generale a 
Organizației Națiu
nilor Unite pentru 
Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.).

Contextul 
reprezentanții 
126 de state 
ale acestei 
specializate a 
sint chemați să anali
zeze situația alimen
tară și agricolă mon
dială nu este dintre 
cele mai favorabile. 
„In 1973 situația ali
mentară mondială 
este mal dificilă decît 
a fost vreodată în anii 
care au urmat celui 
dc-al doilea război 
mondial" se arată, în 
această privință, în 
raportul anual al di
rectorului general al 
F.A.O., Adddke Boer- 
ma. „Dacă estimările 
din 1972 vor fi con
firmate — continuă 
raportul — se va a- 
sista pentru prima 
dată la o scădere e- 
fectlvă a producției 
mondiale".

Referindu-se 
cauzele care au 
terminat o astfel de 
situație, raportul in
dică, printre acestea, 
condițiile meteorolo
gice nefavorabile — 
in special seceta care 
a bintuit în ultimii 
ani — condiții dato
rită cărora in diferite 
regiuni ale lumii s-au 
obținut recolte cu 
mult sub limita obiș
nuită. Efectele secetei 
s-au adăugat, 
situației grele 
exista oricum pe

în , care 
celor 

membre 
instituții 

O.N.U.

la 
de-

însă, 
care 

_ -------- în
tinse regiuni ale glo-

îndeosebi din 
subdezvoltării 

economice. Toate a- 
cestea au făcut ca 
lipsa de alțmente să 
devină o realitate 
gravă in zonele din 
vestul Africii, ca și în 
alte părți, ca prețurile 
produselor agricole să 
crească In propor
ții nemaiîntîlnite, ca 
stocurile mondiale de 
griu să atingă nivelul 
cel mai scăzut din ul
timii douăzeci de ani.

La deschiderea 
sesiunii 

Conferinței 
generale a F.A.O.

Preocuparea F.A.O. 
față de această îngri
jorătoare situație s-a 
materializat în alcă
tuirea unui proiect 
pentru asigurarea pe 
plan mondial a unui 
nivel minim de secu
ritate alimentară,
plan ce va forma unul 
din principalele punc
te de dezbatere în ca
drul conferinței, 
cumentul, care 
mează a fi prezentat 
de directorul general 
al F.A.O., are în ve
dere măsuri menite 
să facă față penuriei 
de alimente în timpul 
perioadelor de recolte 
scăzute și în cazul 
catastrofelor natura
le. precum și inițierea 
unei acțiuni interna
ționale menite să ga
ranteze existența unor 
stocuri alimentare su
ficiente pentru toate 
Statele. Aceluiași țel, 
al analizării șl stabi
lirii obiectivelor prin
cipale ale organizației 
in acest domeniu, ur
mează să-i servească

Do- 
ur-

și Conferința mondia
lă privind alimentația, 
propusă a avea loc 
sub egida F.A.O. în 
1974 și in legătură cu 
care o hotărire 
nitivă urmează
adoptată in cadrul ac
tualei reuniuni.

Printre problemele 
ce vor reține atenția 
celei de-a 17-a confe
rințe generale, la loc 
de frunte se situea
ză, de asemenea, a- 
doptarea unui șir de 
măsuri concertate pe 
plan național. inter
național și interguver- 
namental, destinate să 
asigure o dezvoltare 
stabilă și rațională a 
producției și comerțu
lui agricol, In intere
sul tuturor statelor și, 
în același timp, să 
deschidă posibilități 
sporite de export pro
duselor agricole ale 
țărilor In curs de dez
voltare.

La actuala sesiune 
vor fi, totodată, exa
minate „obiectivele 
pe termen mijlociu4* 
ale F.A.O. ; sint pre
conizate în acest ca
dru o serie de acțiuni 
ce vor fi urmărite de 
organizație în diferite 
sectoare ale agricul
turii. îndeosebi în ță
rile cele mai puțin 
dezvoltate.

In sfirșit, conferin
ța generală este che
mată să aprobe pla
nul de activitate și de 
buget al F.A.O. pe 
perioada 1974—1975, 
precum și să dezbată 
problema admiterii în 
organizație a noi 
membri, între care 
R. P. Albania, R. P. 
Mongolă, Republica 
Bangladesh și Uniu
nea Emiratelor Arabe.

Radu BOGDAN
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