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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT 
SCRISORILE DE ACREDITARE A AMDASADORILOR

R. P. Mongole
în ziua de 12 noiembrie a.c., tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al.Repu
blicii Socialiste România, a primit pe Giambyn 
Niamaa, care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare ca ambasador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Mongole în tara noastră.

' (Cuvîntărlle rostite, in pag. a V-a).

Suediei
Președintele Consiliului de Stat al Republicii So- 

cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, în ziua de 12 noiembrie a.c., pe Curt Leijon, 
care și-a prezentat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Suediei în țara noastră.
(Cuvîntările rostite, in pag. a V-a).

în utilizarea fondurilor JUDEJUL SATU-MARE A ÎNDEPLINIT PLANUL
PE PRIMII TREI ANI AI CINCINALULUIpentru investițiile necentralizate

EFICIENTA ECONOMICA

Acțiuni practice pentru
economisirea energiei electrice,

carburanțilorLa U.U.M.R. Baia-Mare a

Măsuri luate, economii realizate și în perspectivă
(Continuare In pag. a III-a)

la întreprinderile Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții și ale Ministe

rului Industriei Metalurgice

(Corespon-
Gheorghe 
lucrărilor

IN PAGINA A III-A t

fost efectuate 
lucrări pentru 
institutelor a- 

și de construcții
ESTE 0 CERINȚA A LEGII

■ ■

IN CAPITALA

O VIATA
DE EROU

în ansamblul activității economice 
și sociale, un accent tot mai mare se 
pune pe modernizarea unor utilaje 
și instalații din dotarea unităților, 
Îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație, eliminarea „locurilor în
guste" pe fluxul tehnologic, instala
rea de mijloace tehnice in spații 
existente, dezvoltarea secțiilor de 
prestări de servicii și a rețelei co
merciale in mediul sătesc, precum șl 
pe construirea de obiective social- 
culturale (cantine, creșe, cămine ș.a.). 
Pentru aceasta, centralele industriale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, organizațiile cooperatiste 
dispun de importante mijloace bă
nești cunoscute sub denumirea de 
fonduri de investiții necentralizate. 
Asemenea fonduri se constituie pe 
seama beneficiilor planificate și din 
cele realizate peste plan, a amorti
zării peste durata normată de func
ționare a mijloacelor fixe în unită
țile economice, a valorificării deșeu
rilor, precum și a altor surse, dintre 
care cea mai importantă o repre
zintă alocațiile de la buget Este 
vorba de fonduri care însumează a- 
nual miliarde de lei. menite să sa
tisfacă necesități imediate cu carac
ter productiv sau social-cultural. 
Cerința care se ridică și în acest do
meniu constă in utilizarea fondurilor 
de investiții necentralizate in condi
țiile obținerii unei eficiente econo
mice superioare. Cum se realizează 
practic, concret acest deziderat de 
mare importanță economică ?

Dovedind exigentă sT răspundere, 
«pirit de bun gospodar, multe din
tre unitățile care au beneficiat de 
investiții necentralizate le-au utili
zat cu grijă si au realizat o seamă de 
obiective productive și social-cultu- 
rale care au influențat în bine, ne- 
întirziat. activitatea ce se desfășoară 
in aceste întreprinderi. întreprinde
rea de medicamente din București, 
de pildă, a dispus in acest an de un 
fond în valoare de 400 000 lei, pe 
care l-a folosit pentru completarea

capacității de producție, prin reali
zarea unei instalații de clorosulfurare 
in bune condiții calitative. Nu numai 
că investiția s-a dovedit deosebit de 
oportună, dar s-a finalizat in ter- 
mten scurt — 6 luni — instalația res
pectivă fiind de un real folos in an
samblul activității întreprinderii. Tot 
intr-un timp record, in mai puțin de 
2 luni, din fondurile de investiții ne
centralizate ale Centralei industriei 
articolelor casnice și utilajelor teh
nologice s-a construit un cămin mun
citoresc, cu 136 de locuri, de mare 
utilitate pentru unitățile acestuia, in 
vederea soluționării unor probleme 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale muncitorilor. De altfel, și 
alte întreprinderi au acordat atenția 
cuvenită utilizării eficiente, pentru 
lucrări necesare activității economice 
și sociale a fondurilor de investi
ții necentralizate. Din asemenea fon
duri, la Filatura română de bumbac 
din Capitală s-a realizat o instalație 
de ventilație, meni-tă să asigure îm
bunătățirea. condițiilor de muncă în 
această unitate. Cu responsabilitate 
și eficiență au fost folosite fondurile 
și pentru dezvoltarea (în 5 luni) a 
stației C.F.R. Cotroceni, pentru rea
lizarea unor amenajări in stația 
C.F.R. Sinaia ș.a.

Concomitent insă cu aceste rezul
tate pozitive, în utilizarea fondurilor 
destinate investițiilor necentralizate 
au apărut deficiențe și abuzuri cu 
consecințe păgubitoare, manifestări 
străine spiritului de economicitate 
și eficiență, care trebuie să guverneze 
orice act de angajare a fondurilor 
statului.
. Potrivit reglementărilor în vigoare, 
investițiile necentralizate au o desti
nație precisă : ele trebuie să se fina
lizeze in lucrări de certă utilitate 
pentru activitatea economică sau so
cială, să Ii se determine din capul lo
cului eficiența. In acest domeniu nu 
se poate merge după principiul „chel
tuim banii și vedem noi...", principiu 
empiric, reprobabil și dăunător

conomiei. Gindind și acționînd astfel 
se ajunge la stări de lucruri into- 

.lerabile. Cum altfel poate fi califi
cată practica de a cheltui 244 000 lei 
cu lucrări de construcții-montaj 
pentru o „fabrică de gheață", în ca
drul întreprinderii de industrie lo
cală Cimpulung Muscel, începute in 
1971, sistate Și... apoi neincluse in 
planul unității pe anul In curs ?

La I.A.S. Apoldul de Sus (Sibiu), 
lucrarea „extindere cramă" (in valoa
re de peste 6 milioane lei), începută 
in 1969, cu termen de dare in folosin
ță aminat succesiv din anul 1970 pină 
în 1973, este prevăzută pentru o ca
pacitate de depozitare de care unita
tea va avea nevoie, probabil, în... 
deceniul următor. Dar ce se poate 
6pune și despre „Hanul Conachi" 
(Galați) ? ; aici s-au executat, a- 
nul acesta, spații de cazare în 
căsuțe (cheltuindu-se 600 000 lei), 
deși motelul și căsuțele existen
te au fost folosite, in anul trecut șl 
in acest an, în proporție de 24—32 
la sută. Sau despre terasa-restaurant 
„Pasărea", din comuna Frumușani 
(Ilfov), cu o valoare de deviz de a- 
proape un milion lei, aflată in curs 
de construcție, amplasată insă la 
150 m de... grajdurile de vite ale 
cooperativei agricole ? Ca să nu mai 
vorbim de faptul că, . ignorindu-se 
dispozițiile legale în vigoare, unele 
întreprinderi au realizat lucrări de 
investiții necentralizate cu materia
le. forță de muncă ș.a. destinate in
vestițiilor centralizate, cu alte cuvin
te au deturnat — cum se spune — o 
parte din baza tehnico-materlală, în 
detrimentul efectuării unor investi
ții centralizate (concret, I.A.S. Cre- 
vedia) ; alte unități au folosit in
vestițiile necentralizate pentru con
tinuarea unor investiții începute din 
fonduri centralizate (lucrarea „regu
larizarea riului Bistrița — aval de 
uzina hidrotehnică II — Bacău") •

Construcții 
școlare

In acest an. la dispoziția 
tineretului studios din școlile 
de cultură generală, din li
cee și din invătămîntul pro
fesional si tehnic au fost 
puse 2 500 săli de clasă, ate- 
liere-scoală si laboratoare 
pentru lucrări practice.

Corespunzător necesități
lor . invățămintului supe
rior. suDrafata' noilor spa
tii universitare Înregistrea
ză in aceeași perioadă, o 
creștere de peste 72 000 mp. 
După cum informează Mi
nisterul Educației si învătă- 
mîntului au 
importante 
extinderea 
gronomic 
din Capitală, a universități
lor din Brașov si Craiova, a 
institutelor politehnice din 
Iași si Timișoara. Institutu
lui pedagogic de trei ani 
din Constanta. Au fost con
struite. totodată, noi cămine 
studențești in centrele uni
versitare București. Plo
iești. Sibiu si Suceava. De 
retinut că. în vederea legă
rii tot mai strînse a cerce
tării științifice de produc
ție. la Institutul de chimie 
din Clui a fost dată în folo
sință prima statie pilot — 
din tară — pentru micropro- 
ductia de aur coloidal.

Noua turnătorie 
de oțel produce
BAIA MARE 

dentul „Scinteii", 
Susa). In cadrul _______
din cea de-a Il-a etapă de 
dezvoltare a Uzinei de utilaj 
minier și reparații Baia 
Mare a intrat in funcțiune 
o nouă capacitate de produc
ție, al cărei principal benefi
ciar va fi combinatul mi- 

..Jiier cu. unități Ie - șale-de ex
ploatare și preparare a mi
nereurilor. Este vorba de 
noua turnătorie de oțel, cu o 
capacitate de 4 300 tone piese 
turnate pa an. Prin in
trarea în funcțiune a noii 
instalații se realizează, tot
odată o substanțială econo
mie în urma eliminării to
tale a transportului unul 
mare număr de piese turnate 
de la Ploiești, Suceava sau 
Petroșani.

25 000 de mașini și instalații 
realizate prin autoutilare

Aproximativ 25 000 de mașini, utilaje, instalații și apa
rate, in valoare de peste 222 milioane lei, au fost realizate 
anul acesta de întreprinderile industriale și unitățile eco
nomice din București in cadrul programului de autouti
lare. In contextul acestor preocupări, vizind reducerea 
eforturilor do investiții prin sporirea eforturilor de gin- 
dire și prin valorificarea superioară a capacităților crea
toare ale colectivelor de salariați au fost finalizate o se
rie de obiective importante, de strictă necesitate pentru 
desfășurarea, in condiții optime, a procesului de produc- 
^Efectele economice ale programului de autodolări sînt 
evidente. între altele s-au economisit 15,6 milioane lei 
valută prin realizarea cu forțe proprii a unor mașini care 
urinau să fie asigurate pe calea importurilor.

LA BICAZ

25 000 tone ciment peste plan
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul „Scinteii". L Manea). 

— Colectivul Combinatului de lianți și AT?
Bicaz, autor al valoroasei inițiative .^RODpCTIVlTA ♦ 
ORARA MAXIMA CU CHELTUIELI MINIME a realizat 
cea de-a 25-a mie tonă de ciment peste sarcinile planulu 
la zi, față de 8 000 tone cit prevedea angajamentul iruțial 
pe acest an. Totodată, harnicul colectiv de aid a realizat 
cu 54 de zile mai devreme, sarcinile de producție aferente 
primilor trei ani ai cincinalului. Făcind o retrospectivă 
a inițiativei in obținerea acestui succes, mg. Vas1!® 
lache. director general al combinatului, ne-a declarat .

— Cu cimentul obținut pină acum peste plan de că
tre colectivul din Bicaz se pot construi ^plimenta 
aproape 1 700 apartamente convenționale, iar peste ou 1 
cută din acest spor de producție este rodul 
rilor pentru creșterea productivității m«ncu 
principal al inițiativei noastre. Astfel, față de 03 tone 
productivitate orară, dt ne propusesem să realizăm P«*t« 
plan In acest an s-a ajuns la o creștere de 0,5 tone pe 
oră și moară de ciment

...Cu 43 de ani în urmă. 
Un băiețel firav și timid 
pășea pragul unui mic ate
lier particular din Rimnicu- 
Vilcea. Dorința sa ? Să în
vețe o meserie. Vîrsta ? 11 
ani. 11 chema Victor Con
stantinescu. Mama? Murise 
pe cind era mic. Tata ? Lu
cra la pădure. Frații și su
rorile mai mari ? Trăgeau 
și ei din greu, cine știe pe 
unde...

Omul care-1 descosea a- 
șupra tuturor acestor lu
cruri în pragul atelierului 
l-a mai măsurat o dată din 
cap pină-n picioare și, cu 
un aer plin de nedumeri
re, s-a adresat unei calfe: 
„Dă-i să lucreze !'*

...28 decembrie ’72. La pa
latul Consiliului de Stat, 
secretarul general al parti
dului, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, felicită 
pe cei 25 de noi Eroi al 
Muncii Socialiste. Printre 
cei felicitați — un bărbat 
inalt, tras la față, cu pri
vire blindă și ochi străluci
tori. Este VICTOR CON
STANTINESCU — strun
gar, șef de echipă la Uzina 
de produse sodice a Com
binatului chimic din Rm. 
Vilcea.

Care a fost drumul aces
tui om, de la debutul său 
timid pină la momentul 
solemn ? Ce s-a petrecut 
In decursul a 43 ani de 
muncă in viața lui Victor 
Constantinescu ?

La comitetul de partid al 
combinatului chimic 6e a-

flă o caracterizare. Scurtă, 
sintetică. Cităm :

„Strungarul Victor Con- 
stantinescu este încadrai 
din anul 1961 ca muncitor 
specialist la atelierul me

îrrtr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean de 
partid, oamenii muncii din județul 
Satu-Mare raportează că in ziua de 
9 noiembrie 1973 au realizat planul 
producției industriale-marfă pe pri
mii trei ani ai cincinalului. Acest 
rezultat, se arată In telegramă, se 
datorește muncii politice șl organi
zatorice desfășurate de organele și 
organizațiile de partid In realizarea 
consecventă a politicii partidului și 
statului nostru, a prețioaselor indi
cații date de dumneavoastră perso
nal, cu ocazia vizitelor ce le-ați fă-

cut în județul nostru, inițiind ac
țiuni menite să asigure folosirea 
mai eficientă a întregului potențial 
tehnic și uman de care dispunem.

Avansul obținut, de 53 de zile, se 
concretizează in realizarea pină la 
sfirșitul anului a unei producții su
plimentare in valoare de 664 mi
lioane leL

Ne angajăm ca să punem în va
loare întreaga energie, pricepere și 
capacitate creatoare de care dispu
nem pentru pregătirea temeinică a 
producției anului 1974, anul sărbă
toririi celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei și al Congresului

al Xl-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru asigurarea îndepli
nirii exemplare a adestuia, creind 
astfei condiții tot mai bune de rea
lizare a cincinalului Înainte de ter
men.

Vă asigurăm șl cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii săt
măreni — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — iși 
vor aduce Întreaga lor contribuție 
la înfăptuirea aspirațiilor națiunii 
noastre, făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate in scum
pa noastră patrie.

Energia electrică, com
bustibilul constituie avuții 
de seamă ale întregii socie
tăți. Poporul nostru mun
cește pentru a le spori, do
vedind zi de zi spirit gos
podăresc în folosirea lor. 
Cu toate acestea, sub dife
rite forme, sînt încă con
sumuri excesive, necontro
late, se face risipă de ener
gie electrică, de combusti
bil. Unor asemenea ma
nifestări trebuie să Ie pu
nem capăt eu desăvlrșire.

Ne obligă respectul față de 
avutul obștesc, ne obligă 
conștiința noastră de pro
prietari șl producători ai 
bunurilor materiale, lată de 
ce constituie o datorie civi
că, de înaltă răspundere, 
gospodărirea rațională a 

. resurselor de energie și 
combustibil de care dispu
nem. Pretutindeni, la locu
rile de muncă, în propria 
locuință, să acționăm ferm 
pentru lichidarea neîntîr- 
ziată a oricărei forme de

risipă. Flecare comunist, 
fiecare om al muncii, fieca
re cetățean să se conside
re angajat ca un energic și 
perseverent combatant în 
ofensiva pentru economii 
cit mai mari de energie și 
combustibil I Prin aceasta 
contribuim Ia realizarea u~ 
nei mai înalte eficiente pe 
plavil economiei naționa
le, la creșterea mal susținu
tă a venitului national, a 
prosperității țării, a pro
priului nostru nivel de trai I

Fabrica de zahâr din Tg. Mu
reș își aniversează în acest an 
80 de ani de la înființare. în 
ultimul timp, unitatea a fost 
reconstruită și modernizată, 
devenind cea mai mare fabri
că de acest gen din țară. Ca
pacitatea de prelucrare 

sfeclei a crescut de 8 ori.

orice mașină, oncit dc mo
dernă ar fi ea și oricare ar 
fi proveniența acesteia..."

Pină acum doi ani. ni se 
spune, toate instalațiile șl 
mașinile din uzina de pro-

AL MUNCII
modelată la „strungul"
răspunderii comuniste

canic central al uzinei de 
produse sodice. Prin preo
cupările sale practice ne
întrerupte și prin lecturile 
tehnice intense, Victor Con- 
stantinescu a reușit să-și 
formeze de-a lungul anilor 
o vastă cultură de speciali
tate, puțind astăzi să pună 
eu ușurință in funcțiune

duse sodice mergeau la re
parat In alte Întreprinderi 
din țară : la „23 August", La 
„1 Mai“-Ploiești, la combi
natele de la Reșița sau Hu
nedoara etc. Vă dațl seama 
cite greutăți intimpinam ? 
Cite zile pierdute pe drum, 
cite probleme cu transpor
tul ? Apoi, se știe, mași-

nile, oricît de moderne ar 
fi ele, nu se defectează tot
deauna la termenul stabilit 
pe graficul nostru. In mod 
normal trebuie să existe in 
permanentă un „doctor1* 
care să le supravegheze, 
care să intervină prompt, 
cind e cazul... Un aseme
nea „doctor" a fost și este 
strungarul Victor Constan
tin eseu.

Căutăm să aflăm cit mai 
multe lucruri despre „doc
torul" de mașini. Nu ne 
este greu. Prestigiul de 
care se bucură are la teme
lie fapte cunoscute de în
tregul colectiv. Astfel, lui 
Victor Constantinescu ii a- 
parține ideea de a executa 
reparațiile capitale aici, 
fără ca instalațiile să mai 
fie cărate pe la alte Între
prinderi din țară. Tot el 
și-a asumat răspunderea 
concretizării acestei propu
neri. „Formăm o echipă de 
10 oameni, a spus, care să 
se ocupe numai de Întreți
nerea și repararea mașini- 
lor-unelte din uzină!" Unii, 
printre care — de ce să 
n-o spunem — chiar oa
meni cu munci de răspun
dere au crezut că glumește. 
Cind au văzut insă că e 
treabă serioasă au Început 
să invoce tot felul de moti
ve : să nu ne hazardăm, că 
mașinile sînt prea moderne, 
că de ce să ne asumăm noi 
o sarcină care revine altor

Ion POPA
(Continuare in pag. a I1-»)

parte integrantă 
a invățămintului
La lași, o experiență bună atestă înțelegerea sarcinilor 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie a.c., 

preocuparea statornică pentru traducerea lor în viață

Aceste preocupări, cit și altele la 
care ne vom referi mai departe, au 
fost relevate In cadrul unei mese ro
tunde — organizate de redacția zia
rului nostru, la Iași, cu concursul 
inspectoratului școlar iudetean — cu 
care prilej au fost analizate pe larg 
căi și modalități de dezvoltare a în- 
vățămintului preșcolar, ca parte in
tegrantă a sistemului de invățămint 
din țara noastră.

In mod firesc, discuția a debutat 
cu citeva aprecieri de principiu.

— Se cuvine subliniată VIZIUNEA 
UNITARA in care hotărîrea plenarei 
Comitetului Central abordează pro
blemele dezvoltării și perfecționării 
invățămintului — a spus prof. Stere 
Râdoi, inspector școlar general. Pen
tru prima dată la noi, invățămintul 
preșcolar este conceput ca prima 
treaptă a sistemului de Invățămint, 
avind menirea să asigure educarea 
și instruirea copiilor în virstă de la 
3 la 6 ani. In acest fel, grădinița re
alizează pregătirea copiilor pentru 
școală și, în același timp, constituie 
un sprijin efectiv acordat femeilor 
mame ocupate in producție. Cu alte 
cuvinte, se accentuează hotărit rolul 
de FACTOR EDUCATIV al grădini
ței și se aprofundează sfera de IN
FLUENȚARE ȘI MODELARE PSI- 
HOPEDAGOGICA a copiilor în ve
derea activității școlare viitoare.

— Cum se va acționa concret pen
tru transpunerea In viață a prevede
rilor hotăririi ?

— Consiliul popular județean. In
spectoratul nostru școlar — mențio
na inspectoarea școlară Elisabeta 
Breahnă — au luat măsuri active 
pentru extinderea rețelei instituțiilor 
preșcolare, de ia 347 unități in anul

școlar trecut —la 420unități in acest 
an școlar, prin : construirea și ame
najarea de noi grădinițe (recent a 
fost recepționat noul local de grădi
niță din cartierul ieșean Tătărași), 
redistribuirea unor spații care au a- 
parținut invățămintului școlar (astfel 
s-a procedat cu două localuri din o- 
rașul Iași) și. ca măsură temporară 
pentru acoperirea unor solicitări mai 
urgente, prin sporirea numărului de 
copii în grupe, de Ia 25 la 30. Toate 
acestea pentru a reuși cuprinderea 
în instituțiile preșcolare, în primul 
rind, a tuturor copiilor de 5 ani de 
la orașe și sate. In perspectivă, după 
părerea mea, extinderea învățămin- 
tului preșcolar și reducerea cheltuie
lilor de școlarizare se vor putea re
aliza prin : crearea unor unități noi 
cu număr mal mare de locuri, coma
sarea treptată a unităților mici in 
unități mari, administrarea comună a 
mal multor grădinițe ș.a. în privința 
localului adecvat grădiniței, in func
ție de condițiile concrete, sînt posi
bile două soluții : elaborarea unor 
prolecte-tip, înzestrate cu toate utili
tățile necesare procesului instruct!v- 
educativ. concomitent cu realizarea 
unor construcții simple, funcționale, 
care să valorifice gospodărește resur
sele locale și contribuția in muncă 
patriotică a părinților.

In acest efort general trebuie să-și 
găsească un Ioc substanțial preocu
pările și contribuția unităților eco
nomice șl social-culturale pentru or-

Florica DINULESCU 
_______  Manole CORCAC1
(Continuare In pag alV-a)
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faptul]
DIVERS
Pionierul 
detectiv

In timp ce sr juca, pionierul 
Costcl Basma. de la Școala ge
nerală din Aga nia (Neamț). a 
observat un individ suspect 
care dădea tircoale locuinței 
unei femei din comună — Ana 
Puseu. Prefncindti-se preocupat 
de joacă, pionierul a început 
xd-l urmărească de Ia distanță. 
Dună cîtcva clipe de tatonare 
a terenului, individul a forțat 
incuietoarea de la usd. a umplut 
o boccea cu diverse obiecte sl a 
încercat sd se faci nevăzut. In 
această situație, pionierul a In
trat in acțiune. Alergind la 
nostul de miliție, a relatat 
faptele si datorită lui autorul 
infracțiunii a fost prins si ares- 

Itat. O faptă pentru care micul 
detectiv va fi răsplătit cu di
ploma si insigna de „Cuteză
tor".

Sechestrat 
în propria 
casă

Ce o fi cu loan Rusen de nu 
mai apare de loc prin sat ? Pu- 
nindu-și această întrebare. lo
cuitorii comunei Victoria (Brăi
la) — $i îndeosebi vecinii ce
lui dispărut — bănuiau că poa
te o fi bolnav sau plecat din 
localitate. Intr-una din zilele 
trecute insă au aflat că nici 
una din aceste presupuneri nu 
era adevărată. Din motive asu
pra cărora nu insistăm. I.R.. în 
virstă de 51 ani, fusese seches
trat de către soția sa. Aurica 
Rusen, și medicul veterinar P. 
Telingas intr-o încăpere a lo
cuinței. unde timp de 10 zile nu 
l-au dat decit din cind în cind 
cite o cană cu apă. Abia în a 
11-a zi, I.R. a reușit „să eva
deze" și să ajungă la postul 
local de miliție, pentru a relata 
cele întimplate. Acestea fiind 
faptele, acum urmează conse
cințele. Și ele nu vor fi altele 
decit cele prevăzute de lege.

Salvări 
sau curse de 
pasageri ?

Autosalvarea 31-OT-7S5 por
nise in cursă. Transporta un 
bolnav in comuna Coteana. 
Dar, la ieșirea din orașul Sla
tina. șoferul MOnică Dumitrescu 
a tras pe dreapta si a început 
jă invite sus pasagerii icsiți la 
autostop. A încărcat mașina cu 
nu mai puțin de 11 persoane. 
Caz singular si accidental ? In- 
tr-una din zilele trecute, in au
tosalvarea 31-OT-1S6, condusă 
de șoferul Ion Cemescu. care 
circula pe șoseaua Siatina-Pi- 
tești, organele de miliție au 
găsit 5 pasageri ocazionali, ală
turi de un bolnav. E cazul deci 
să întrebăm : cine lecuiește... 
salvarea de o asemenea mala
die. generatoare nu numai de 
venituri ilicite, dar care se poa
te solda, cu consecințe grave 7

Neglijență 
tragică

S-a lntimplat in atelierul de 
mase plastice de la Combinatul 
chimic din orașul Victoria (Bra
șov). Intr-una din diminețile 
trecute, muncitoarea Maria Far- 
caș a intrat intr-o încăpere 
anexă a atelierului și... a căzut 
intr-un cămin de vizitare a 
unor conducte de aburi, lăsat 
descoperit Urmarea a fost tra
gică. Din cauza arsurilor sufe
rite, M.T., cu toate îngrijirile 
acordate de medici, a incetat 
din viață. Din primele cerce
tări întreprinse de organele de 
anchetă rezultă că, in atelierul 
amintit predat nu de mult 
beneficiarului. constructorul 
(Trustul de construcții indus
triale Brașov) mai avea de exe
cutat unele lucrări de remedie
re. Dincolo de aceasta însă, atlt 
conducerea șantierului de con
strucții. cit Și cea a combinatu
lui chimic erau datoare să ia 
măsurile necesare pentru evi
tarea oricărui accident.

Si-au dat
»

arama - 
jpe față

I Petre Cilibiu, magazioner (l 
șef de depozit la uzina „Elec- 
troputere‘‘-Craiova. s-a înțeles

■ cu conducătorii auto Ilie Stoe- 
f nescu. Constantin Ciortu. Con- 
| stantin Manas.a si Titu Stoian 
Isă pună „pe roate" o afacere 

în stil mare. Aceștia din urmă 
aduceau diferite cantităti de 
tablă de cupru de la uzinele 

I„Metrom"-Brașov si „Laromet"- 
Bucuresti si vindeau o parte 
din ea pe cont propriu, iar P.C. 
„opera" în acte, pentru a aco
peri lipsurile din gestiune. în 
felul acesta, cei cinci au sus
tras aproape 4 000 kg de tablă 
în valoare de 249 000 lei. Cu pri
lejul verificării care a urmat, 
s-a stabilit că P.C. mal avea o 
lipsă in gestiune In valoare de 
369 249 lei (la care, In parante
ză fie spus, a contribuit ji ne
glijența magazionerului Mihai 
Popa). Drept care, amatorii de 
aramă vor sta de acum Incola 
multă vreme după gratii de 
fier.

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gbeorqhe DAVID 
*i corespondenții rTScînteiî*’

DIS-DE-DIMINEAfĂ IN FERME
Zootehftla deține o pondere în

semnată în structura producției șl 
veniturilor In agricultura județului 
Ilfov. In mod firesc atenția organe
lor județene se îndreaptă spre a- 
cest sector In care producția se rea
lizează neîntrerupt, In tot cursul a- 
nului. Pentru o mai bună folosire n 
bazei materiale, a tuturor posibilită
ților existente in această ramură de 
producție, biroul comitetului jude
țean de partid a înființat colective 
de activiști de partid șl specialiști 
care s-au ocupat de studierea pro
blemelor complexe referitoare 1» 
creșterea mai rapidă a efectivelor de 
animal? și ridicarea producției de 
came, lapte, ouâ. Ceea ce a.n dori 
să subliniem sint măsurile între
prinse in ultimul timp pentru tra
ducerea în viață a hotăririlor adop
tate și, In primul rind, efectuarea 
unor controale inopinate, sistematice, 
in fermele și brigăzile zootehnice 
ale cooperativelor agricole. Recent, 
în mai multe rlnduri, membrii bi
roului comitetului județean de par
tid. împreună cu primul secretar de 
partid al județului, care coordonează 
această acțiune, nu fost prezenți In 
cooperativele agricole, „pe linia graj
durilor" la 5 dimineața, înainte de 
începerea programului in zootehnie, 
în aceste sondaje și verificări, efec
tuate de către cadre de bază din 
conducerea județului, s-au avut în 
vedere obiective concrete, precise, 
privind respectarea programului de 
grajd, prepararea și administrarea 
furajelor, igiena mulsului, condi
țiile in care se valorifică producția, 
gospodărirea bunurilor materiale din 
fermele zootehnice. în același timp 
au fost găsite și o sumedenie de 
aspecte negative, cazuri de negli
jentă. delăsare, indolentă, care au 
constituit obiectul unor Intervenții 
imediate, rezolvindu-se pe loc defi
ciențele, 
nutlle.

Merită 
ratorllor

rin si fac» el înșiși ordine In pro
pria lor unitate. Cooperatorii din 
Prundu, bunăoară, Intr-o adunare ge
neral» în care se semnalau nereguli 
in sectorul zootehnic au hotfirlt ca 
fiecare membru al consiliului de 
conducere, cit și alți cooperatori cu 
munci de răspundere și specialiști să 
facă de serviciu in sectorul zootehnic 
timp de 24 de ore prin rotație. In 
felul acesta au fost și sint rezolvate 
operativ o seamă de probleme ce se

lor. Și aici rezultatele economice sint 
evidente. Preocupări asemănătoare 
și grijă deosebită pentru creșterea 
animalelor In condiții cit mal bune 
am Intilnit In numeronsc alte ferme 
zootehnice din cooperativele agricole 
Nana, Girbovl, Afumați și altele.

Am amintit că au fost depistate o 
seamă de nereguli care concură la 
pagube însemnate în activitatea Coo
perativelor agricole. Desigur, co
lectivele amintite, care au efec
tuat controale In fermele de •-

Cum participă cadrele de răspundere 
din județul Ilfov la controlul 

si îndrumarea activității in zootehnie

demnă de remarcat 
pe cooperatorii din

Ivesc In timpul producției. Rezulta
tele se concretizează in creșterea 
producției de lapte cu 2—3 1 pe zi la 
fiecare vacă și a sporului In greu
tate a animalelor, prin reducerea 
procentului de mortalitate.

O inițiativă 
are ea autori
Gurbănești, care îngrașă anual 10 000 
de berbecuți. Pentru o mai bună e- 
ficiență economică a acestei activi
tăți, pe lingă respectarea cu stric
tețe a programului stabilit, coopera
torii au căutat și găsit modalități de 
utilizare mai eficientă a furajelor 
fibroase și grosiere. Cu mijloace pro
prii s-a organizat prepararea făinii 
de fin din lucernă și din furaje gro
siere, a cărei introducere in rația a- 
nimalelor a dus la substituirea în 
proporție Însemnată a concentrate-

nlmale, au luat și măsurile ne
cesare pentru întronarea ordinii și 
disciplinei acolo unde s-a considerat 
necesar. Merită relevate intervenții
le operative pentru rezolvarea unor 
probleme care la un moment dat de
pășeau posibilitățile existente pe 
plan local. Spre exemplu, s-au în
treprins acțiuni pentru punerea în 
funcțiune a bucătăriilor de prepara
re a furajelor grosiere, pentru asi
gurarea stocurilor de ciocălăi și re
ziduuri industriale necesare în furaja
rea animalelor. In unitățile specia
lizate pentru îngrășarea taurinelor 
s-a organizat folosirea tăițeilor de 
sfeclă de zahăr tratați cu melasă și 
uree pentru ridicarea valorii nutri
tive a rațiilor și economisirea con
centratelor. S-a stabilit că în trei 
consilii intercooperatiste — Frumu- 
șani, Hagiești și Vidra — să se orga-

nlzeze, In aceast» toamnă, stații de 
drojdulcre a furajelor.

Controlul prin sondaj urmat de 
măsuri practice, imediate, cit și În
tregul ansamblu de acțiuni între
prinse In cursul anului cu privire la 
îmbunătățirea furajării șl îngrijirii 
animalelor dau posibilitatea sa se 
obțină In acest an o producție de 
lapte mai mare cu peste 200 1 în me
die de flecare vacă decit In anul 
precedent și să se livreze mai mult 
cu peste 7 000 tone came din secto
rul cooperatist. De asemenea, a fost 
redus procentul de mortalitate a a- 
nlmalelor. cu 2—3 la sută. O serie de 
acțiuni au fost Întreprinse pentru a- 
sigurarea unei temeinice baze mate
riale a producției anului viitor. De 
pildă, au fost luate măsuri ca, pină 
la finele anului, ingrășătoriile să fie 
populate cu circa 10 000 taurine. în 
ultimele săptămini s-a intensificat 
controlul și in ceea ce privește exe
cutarea lucrărilor de amenajare și 
reparare a adăposturilor pentru ier- 
narea animalelor, in vederea redu
cerii procentului de pierderi din pe
rioada friguroasă.

Desigur, am amintit doar clteva din 
acțiunile întreprinse in județul Ilfov 
cu privire la dezvoltarea zootehniei. 
Comitetul județean de partid, cele
lalte organe județene sint hotărîte 
să pună In valoare In cel mal scurt 
timp noi resurse de creștere a pro
ducției animaliere. tO concluzie u- 
nahimă ce se desprinde din analiza 
rezultatelor dobîndite este că unită
țile agricole dispun de suficiente po
sibilități pentru dezvoltarea unei zoo- 
tehnii moderne. In care scop tre
buie continuate acțiunile inițiate cu 
și mai multă hotărire și perseveren
ță, âtrăgind la muncă în zootehnie 
cei mai buni cooperatori, principa
lele forțe ale satului.

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

♦ Pentru cel mai mici cetățeni ai țării, anul ace!ta 
au fost construite, la Tg. Jiu, o creșâ cu 100 de locuri In cartierul 
1 Mal. alta cu 300 de locuri In cartierul 9 Mai. De asemenea, au 
fost amenajate un cămin și o creșă cu cite 50 de locuri fiecare, pen
tru copiii muncitorilor de la Combinatul de industrializare a lemnu
lui din localitate. (Z. Podărlță, muncitor. Tg. Jiu).

.0. 5(jgerâm conduc€ri* Fabricii de zahăr Giurgiu să pre
lungească cu clteva ore programul bazei de preluare a sfeclei cu se
diul in localitatea Gura Ialomiței. ori să Organizeze serviciul In două 
schimburi. în acest fel ar da posibilitate cooperativelor agricole de 
producție să predea cantități suplimentare de sfeclă de zahăr, evltln- 
du-se risipirea si degradarea acestui produs în cimp. (Dumitru Do- 
brescu, șef de fermă la C.A.P.-Luciu. județul Ialomița).

La căminele culturale din comuna Lere511 sin salul 
Rădești, comuna Stîlpeni-Mușcel. județul Argeș, In locul unor activi
tăți cultural-educative de formare și influențare a conștiinței cetățeni
lor, se organizează doar... nunți și baluri. Sugerăm factorilor care se 
ocupă de Îndrumarea muncii cultural-educative ca printr-un plus de 
inițiativă, printr-o preocupare responsabilă, să înlăture formalismul și 
comoditatea din acest domeniu, pentru ca asemenea așezăminte de 
cultură să-și îndeplinească pe deplin menirea in viața satuluL (Ion 
Dobrescu, Cimpulung).

<0 PrOțjniniUl maSazJnuluI alimentar „Pescărie", deschis nu 
demult în bd. Dlnicu Golescu nr. 23—25, sectorul 7, a fost stabilit în 
mod nejudicios intre orele 7,30—16,30. fără să se tină seama de cerin
țele cetățenilor. Organizatorii comerțului nu trebuie să scape din ve
dere faptul că numeroase gospodine se aprovizionează după ora 16,00, 
cind ies de la serviciu. (Un grup de gospodine, bd. Dlnicu Golescu, 
București).

Piața 
Ser-

amintite inițiativele coope- 
din multe sate, care au dc-

Florea CEAUSESCU 
corespondentul „Scînteii

centru 
cit $i

Noul
următoarele

transbortu- 
fabtul că 
fix. iar în

fără raportări ulterioare i-

de Erou al Muncii Socialiste
(Urmare din pag. 1)

fura,.nu se

in atelier î 
lucrează ti- 

o

întreprinderi, de profil ș.a.m.d. Victor 
Constantinescu i-a lăsat să discute, 
iar el și-a format echipa și... la lu
cru ! Prima mașină care necesita re
parații a intrat pe mina lor. In final 
s-a văzut că merge ca și cum ar 
fi fost reparată in altă parte. Dife
rența ? Da, exista o diferență, dar 
de... timp : se ciștigaseră zile pre
țioase. Cu a doua mașină, la fel.

— Ei. bine, sintem întrebați, acum, 
după doi ani, știți care mașini mai 
pleacă la reparat in altă parte ? Nu
mai cele care n-au Joc in atelierul 
nostru. Cazuri foarte rare...

Spicuim in continuare din caracte
rizarea de la comitetul de partid : 
„Cele peste 28 de inovații și raționa
lizări se ridică la o valoare de aproa
pe un milion de lei. De altfel, strun
garul Victor Constantinescu poate fi 
considerat un gospodar în adevăratul 
înțeles al cuvinfului. In activitatea 
lui zilnică manifested o grijă deose
bită față de avutul obștesc, un spirit 
sever de economie, de luptă împo
triva risipei...".

— îl cunosc de mai mulți ani, ne 
declară maistrul-electrician Procopic 
Rusănescu, din secția electro-A.T.M. 
a uzinei de produse sodice. Este unul 
dintre oamenii din combinat cu care 
poți colabora oricind. in orice pro
blemă. E drept că odată am avut și 
un conflict cu cl... Sâ vedeți cum a 
fost : m-am dus să-i cer niște de
menți de care aveam nevoie la o 
instalație electrică. Trebuie să vă 
spun că acest om nu știe să refuze, 
indiferent ce-i ceri : piese, sfaturi, 
sprijin. Și mi-a dat elemenții... Peste 
vreo două săptămini însă mă pome
nesc cu el venind cu o falcă-n ccr șl 
cu una-n pămint la mine. Zor nevoie 
că sâ-i dau înapoi ceea ce-mi dă
duse el cu mina lui. Uimire, discuții, 
ciorovăială... Pină la urmă a trebuit 
să recunosc că el are dreptate. Și 
știți de ce ? Pentru că neglijasem sâ 
fac forme de împrumut. Or, el ține 
la fiecare leu, nici un ac nu vrea 
să rătăcească din atelierul In care lu
crează. Asta zic și eu spirit gospodă
resc, de corectitudine.

...Adică exact ce scrie și-n caracte
rizare: „Exemplu de modestie, cinste 
și corectitudine, disciplinat și perse
verent, exigent (in primul rind cu 
sine, dar și cu ceilalți) mai ales in ce 
privește comportarea demnă, corectă 
la locul de muncă,.."

Mai aflăm că strungarul Victor 
Constantinescu a absolvit de mai 
mulți ani cursurile școlii de maiștri, 
dar n-a funcționat niciodată ca 
maistru. De ce oare ?

— Nu mă pot desprinde de pro
ducție. Desigur, problemele de orga
nizare, de coordonare sint foarte im
portante, dar pentru mine cel mai 
important lucru e să fac ceva cu 
mina mea. Munca asta concretă, 
directă, iți dă siguranță, încredere, 
demnitate. ...Așa am fost de cind mă 
știu, nu mă pot schimba la 54 de

ani ; aș avea impresia că se uită cel 
din jur nu știu cum la mine.

— Ați roșit vreodată in fața cuiva?
— Nu, nu-mi amintesc. Sau, poa

te, știu eu, atunci cind eram ucenic, 
pe la 11—12 ani. Știam că mama nu 
mai este, n-avea cine să mă îndru
me. Eram foarte retras, cind mi se 
făceau observații imi venea să In
tru in pămînt de rușine. Apoi, și 
vremurile erau altele. De pildă, dacă 
nu știai să execuți o piesă ori o anu
mită operație, tu, ucenicul, n-aveai 
voie să întrebi... Imediat erai luat 
în primire : „Unde ai fost cu capu’ 
cind am făcut eu asta ?“ Așa că, mai 
bine căscai ochii mari.-să nu-ți sca- . 
pe nici o mișcare. De ala se spâne 
că pe-atunci meseria se 
învăța...

— Acum ?
— Păi uitați-vă și dv. 

la majoritatea mașinilor
neri. Numai in echipa pe care 
conduc eu. din cei zece, șase sint ti
neri. Și învață, nu ne putem plînge. 
Cu unii merge mai greu, cu alții mai 
ușor.

Cu o zi înainte, la atelierul meca
nic central avusese Ioc o adunare de 
partid pe tema calității producției.

S-a mers cu dezvăluirea neajun
surilor pină la cele mai mici amă
nunte. S-a spus, de pildă, că la un?le 
strunguri se intîmplă defecțiuni din 
cauză că cei care lucrează la ele, din 
dorința de a-și ușura munca, adaugă 
la cheile de strins piese o țeavă-pre- 
lungitor. Este, desigur, mai ușor, dar 
în felul acesta string pinâ... rup. Unii, 
s-au mai supărat, dar o dată spuse 
lucrurile pe nume, am fost cu toții 
siguri că situația se va schimba. Cine 
a dat tonul acestor discuții critice ? 
Victor Constantlnescu și alți cițiva 
comuniști, care nu se pot Împăca 
nicicum cu ușurarea muncii pe sea
ma deteriorării mașinilor statului, 
deci ale noastre.

Ce-ar mai fi de adăugat ? Poate 
și faptul că Victor Constantinescu 
nu-i numai un doctor de mașini, ci 
și de oameni. în sensul grijii stator
nice de creștere a tinerel generații, 
a preocupării devenite pasiune pen
tru sănătatea ei morală. Faptele în
fățișate îi conferă din plin și acest 
titlu demn. Apoi, am mai adăuga și 
faptul că, drept recunoaștere a ca
lităților sale. Victor Constantinescu 
a fost ales membru al comitetului 
de partid din combinat și membru 
al comitetului municipal de partid 
Rm. Vilcea... Iar pentru Încheiere, a- 
pelăm la ultimele rinduri din carac
terizarea comitetului de partid : „In 
persoana comunistului Victor Con
stantinescu se întrunesc calități poli
tice, profesionale și morale care ii 
situează printre cel care se cheamă 
oameni de seamă, participant activi 
la făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră".

»
în scopul îmbunătățirii con

tinue a transportului de călă
tori în Capitală. întreprinderea 
de transport București, tinind 
seama de experiența liniilor 
fixe de taximetre existente și 
de solicitările publicului, ex
tinde transportul in comun cu . 
taximetrele . pe trasee fixe. în- 
cenind cu data de 15 noiembrie 
1973 vor începe să circule au
tovehiculele liniei fixe de tran
sport Tx. 3, făcînd legătura 

• cartierului Bercenl — Nitu Va- 
sile cu zona centrală a orașului.

Linia Tx. 3 are următorul 
traseu : Bulevardul Metalurgiei 
(de la actualul capăt al liniilor 
de transport în comun) —' Piața 
Sudului, Sos. Olteniței.

.. Pieptănari (Bellu). Calea 
ban Vodă, B-dul Dimitrie Can- 

.temir ■'(MâgEstrala. "N--S)r7Pîâ« ’ 
ta’ Unirii? B-dul’ 1848?" Piața" 
Bălcescu, cu întoarcere prin 
B-dul Republicii și str. Acade
miei. avînd stația de capăt la 
restaurantul Dunărea.
serviciu prezintă 
avantaje :

— are caracterul 
lui In comun prin 
respectă un traseu 
taximetru pot călători simultan 
pină la 4 persoane. în limita 
locurilor disponibile, prevăzute 
In cartea tehnică a autoturis
mului :

— taxarea călătorilor se face 
pe baza de bilet individual, e- 
llberat de șofer la urcarea 
pasagerului în mașină :

— costul biletului individual 
este unic de 5 lei. indiferent 
de punctul de urcare sau 
coborire a călătorului pe 
seu :

— taximetrele vor pleca 
stațiile de capăt al liniei 
măsura solicitării, cu un număr 
de minim 2 pasageri, urmind

ca pe traseu șoferul să opreas
că la solicitări. atit 
completarea locurilor, 
pentru coborire.

Pentru cunoașterea si identi
ficarea de către publicul călă
tor a taximetrelor repartizate 
pe linii fixe, acestea sint echi
pate cu dispozitive TAXI lumi
noase 6crise cu litere roșii și 
cu o plăcută indicatoare cu 
punctele principale ale traseu
lui.

Prin extinderea noului servi
ciu. întreprinderea de transport 
București va prelua o parte 
din fluxul de călători. In spe
cial din zonele aglomerate ale 
Capitalei si va satisface astfel 
unele urgente ale călătorilor la 
un tarif accesibil.

❖ Peste 100 000 de Iei s-au economisit prin munca pa
triotică a cetățenilor la executarea lucrărilor de instalație a unei con* 
duete pentru rețeaua de alimentare cu apă a orașului Sinnicolau-Mare, 
pe o distanță de 1 500 de metri. (Gheorghe Negricloiu, muncitor, 
Sinnicolau-Mare, județul Timiș).

SoHcitâm pe aceastâ cale conducerii întreprinderii de 
transporturi auto Rm. Vilcea să prelungească traseul de autobuze de 
la gara Cîineni la comuna Perișani cu Încă 7 km pină In satul Po
iana. Ar veni astfel în sprijinul cetățenilor și cadrelor didactice care 
se deplasează zilnic la dispensarul comunal, la școală, cooperativă etc. 
(Prof. Nicolae Mulu, directorul Scolii generale din comuna Perișani, 
județul Vilcea).

O „Flecare specialist să rezolve o problemă în 
fOlOSUl producției". a fost lansată la începutul acestui
an de către colectivul întreprinderii miniere de metale neferoase 
Zlatna. Rezultatul ? în 10 luni, productivitatea muncii a sporit aici 
cu 8 la sută. Popularizată la nivelul județului, inițiativa a fost în
sușită si de colectivul' întreprinderii mecanice Cugir, care, prin apli
carea el, a reușit să reducă consumul de metal pe tona de pieise 
turnate cu 20 kg. Din cantitatea de metal astfel eoonomisită s-au 
fabricat în plus 3 000 mașini de cusut (L Cenar, activist al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R.).

Propun ca Premiile ce se acordă crescătorilor de animale 
pentru fiecare vițel obținut în gospodăria personală, contractat cu 
statul, să fie plătite in cadrul consiliilor populare comunale. Cetă
țenii ar fi astfel scutiți' să facă cheltuieli suplimentare și să irosească 
timp prețios cu deplasările la oraș, la banca de credit. (Nicolae Soare, 
președintele consiliului popular al comunei Godeni, județul Argeș).
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LA 20 NOIEMBRIE 1973

O nouă tragere
excepțională LOTO

Administrația de 
Stat Loto-Pronosport 
organizează la 20 no
iembrie o nouă trage
re excepțională „Loto", 
la care se vor atribui 
numeroase si impor
tante premii in bani 
(de valoare fixă și 
variabilă), autoturisme 
„Dacia-1300" si „Sko- 
da-S-100". precum șl 
excursii de cite două 
loeuri in R. D. Ger
mană (cu trenul, du
rata circa 10 zile) șl 
excursii de cite două 
loeuri In Italia (cu au-

tocarul. circa 18 zile).
La tragerea excep

țională Loto din 20 
noiembrie se vor e- 
fectua 4 extrageri, 
după cum urmează : 
extragerea I — de 8 
numere diferite din 
90 ; extragerea a II-a 
— de 8 numere dife
rite din cele 82 răma
se in urnă după e- 
fectuarea extragerii I ; 
extragerea a IlI-a — 
de 7 numere diferite 
din 90 ; extragerea a 
IV-a — de 6 nume
re diferite din 90. In

total se vor extrage 
29 de numere ciștlgă- 
toare. Participarea se 
face cu bilete de cite 
2 lei. 5 lei sl 15 lei, 
varianta de 15 lei a- 
vind dreptul de parti
cipare la toate cele 4 
extrageri efectuate.

Depunerea biletelor 
clștigătoare se va face 
pină slmbătă. 24 no
iembrie, a.c. la ora 
13,00, in orașele reșe
dință de județ si pină 
vineri 23 .noiembrie, la 
ora 13.00, in celelalte 
localități. I

1

în județul Alba — ca șl 
in celelalte județe — se 
depun eforturi stăruitoare 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării 
populației, pentru dezvol
tarea- corespunzătoare a re
țelei comerciale. In acest 
soop, in toate orașele s-au 
construit noi spații comer
ciale, iar la sate s-au dat 
in folosință moderne ma
gazine universale. Pe mă
sura creșterii și moderni
zării bazei materiale s-au 
adoptat și măsuri organiza
torice menite să elimine 
unele piedici in drumul 
mărfurilor din depozite 
spre magazine, precum și 
pentru preluarea mărfuri
lor de la furnizori și gos- 

. podărirea judicioasă a a- 
cestora.

Pe linia acestor măsuri 
se situează și Înființarea la 
Alba Iulia a unei sucursale 
I.C.R.A. care are in sarci
nă dirijarea unitară a pro
duselor alimentare in în
tregul județ. Măsura este, 
fără Îndoială, bună și toată 
lumea se aștepta ca ea 
să-și arate repede roadele. 
Dar. după primple zile de 
activitate a noij sucursale, 
au apărut unele deficiențe 
serioase, goluri in aprovi
zionare, comenzi onorate 
cu Intîrziere, lipsa oricărui 
sistem de informare etc. 
S-a presupus inițial că 
este vorba de clteva greu
tăți de Început și că aces
te neajunsuri vor fi grab
nic remediate pe parcurs. 
Dar pe măsură ce timpul 
s-a scurs, deficiențele în 
aprovizionarea populației 
din județ au continuat să 
persiste. Trebuie să preci
zăm că nu este vorba, cum 
s-ar putea crede, de insu
ficiența unor stocuri ori de 
lipsa acută a unor mărfuri. 
Așadar, dacă nu există ne
ajunsuri deosebite In legă-

tură cu asigurarea fondu
lui de marfă, de unde pro
vin deficiențele din co
merțul alimentar din Al
ba ? Toate răspunsurile la 
această întrebare indică o 
singură cauză : depozitul 
central al noii sucursale 
I.C.R.A.

Situat la un kilometru de 
Alba Iulia. avind o supra
față de 4 000 mp, depozitul 
a fost dat în exploatare în

ba Iulia. De la crearea su
cursalei I.C.R.A., volumul 
mărfurilor pe care le des
cărcăm aproape s-a triplat, 
iar forțele care le descarcă 
sint puține. în consecință, 
vagoanele cu mărfuri aș
teaptă in gară la rînd pen
tru descărcare. Astăzi (7 
noiembrie — n.a.) sint 6 
vagoane nedescărcate, din 
care unele, așteaptă rindul 
de o săptămină. Este o si-

pentru apa minerală șî alte 
produse.

Despre o altă cauză a 
neritmicității în aprovizio
nare ne-a vorbit Cornel O- 
prița, gestionarul secției 
de conserve a depozitului. 
„Manipularea mărfurilor — 
se plîngea el — se face greu 
in depozit. Descărcarea ’ și 
încărcarea mașinilor du
rează timp îndelungat. In 
întregul depozit avem doar

S-a mutat „Alimentara
pe rampa gării

Goluri artificiale în aprovizionarea unităților 
comerciale din județul Alba

acest an fără linia ferată 
de garaj — calea princi
pală de intrare a mărfuri
lor în depozit. în consecin
ță, produsele expediate in 
vagoane de furnizori so
sesc in gara Alba Iulia, de 
unde sint transferate cu 
autocamioanele in depozit. 
Astfel, mașinile cu mărfuri 
traversează municipiul din- 
tr-un capăt in celălalt, de 
la gară la depozit, trecînd 
prin fata magazinelor, și 
abia după 5—6 zile, in cele 
mai fericite cazuri, se re
întorc în rafturile aces
tora.

„Descărcarea vagoanelor 
se efectuează anevoios, ne 
spunea tovarășul loan Chi
rii», șeful Stației C.F.R. AJ-

tuație mai fericită pentru 
qă, de obicei, stau in gară 
cite 17—20 vagoane".

Vasăzică, mărfurile a- 
"limentare sint nevoite să 

facă un stagiu de zile și 
săptămini in gară. In timp 
ce din rafturile, magazine
lor lipsesc. La depozitul 
I.C.R.A. de pe șoseaua 
Clujului am fo6t martor al 
unei asemenea situații : 
comenzile pentru biscuiți 
ale unor magazine care a- 
provizlonează șantierul hi
droenergetic de pe riul 
Sebeș, nu puteau fi onora
te, marfa lipsind din depo
zit, deși In gară stăteau de 
6 zile nedescărcate... două 
vagoane cu biscuiți. O si
tuație identică exista și

un singur cărucior de 
transportare a mărfurilor". 
Acest aspect l-a con
statat și un inspector al 
sucursalei județene Alba 
a Băncii Naționale, cu 
ocazia unui control 
fectuat luna trecută. Con
trolul a scos însă in 
evidență și alte deficien
țe : lipsa brațelor de mun
că in depozit, insuficiența 
mijloacelor de transport, 
lipsa unor mărfuri din cau
za neonorăril contractelor 
de către unii furnizori 6au 
neridicarea lor In termen 
de către beneficiar ; unit 
gestionari din mediul să
tesc, profitind de elăbiclu-

e-

nea șl dezorganizarea ce
lor de la depozit, se supra- 
aprovizionează, crelndu-și 
stocuri de mărfuri pentru 
citeva luni, in dauna altor 
unități din județ.

Ca și cum n-ar fi sufici
ente greutățile pe care le 
întimpină depozitul, aflăm 
că „din cele 23 mașini ale 
I.C.R.A. lucrează doar 8, 
restul fiind defecte sau o- 
cupate în alte activități". 
Deși există un plan de 
transport cu I.T.A., din 15 
camioane contractate se 
prezintă zilnic la lucru 
doar 6—7. în aceste condi
ții rămln comenzL și mal 
mari neonorate. Mal sint 
și alte greutăți : depozitul, 
deși situat In afara orașu
lui, nu are nici măcar un 
telefon pentru a se semnala 
operativ conducerii unității 
anumite greutăți sau pen
tru a face anumite comu
nicări unităților.

De altfel, cheltuielile su
plimentare de transport 
prin plimbarea mărfurilor 
cu mașinile din gară la de
pozit se ridică lunar la 
citeva zed de mii lei.

Iată de ce considerăm că 
este necesar ca organele 
locale, direcția comercială 
județeană să intervină cu 
mai multă răspundere pen- 

' tru a remedia neajunsurile 
semnalate, care au făcut, 
de altfel, în ultima perioa
dă obiectul unor diverse 
analize, dar a căror eficien
tă, din păcate, nu s-a prea 
constatat pină acum. Sint 
probleme, după cum s-a 
văzut, care pot ti rezolvate 
pe plan local, cu condiția 
ca factorii In drept să ac
ționeze cu spirit gospodă
resc pentru soluționarea lor.

Ștefan D1N1CÂ 
corespondentul „Sctnteii*
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Ce economii de energie și combustibil 
veți obține prin măsurile luate?

CU PAGUBA 
PE DRUMURILE 
PUBLICE

- - - - - -  ÎN ÎNTREPRINDERILE MINISTERULUI - - - - - -  
ECONOMIEI FORESTIERE Șl MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

■ 150 OOD tone combustibil
■ 200 milioane kilowati/nră

Ne informează ing. Victor CHIRIBĂU, 
adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor 

de construcții

ÎN ÎNTREPRINDERILE MINISTERULUI 
INDUSTRIEI METALURGICE

87 080 tone combustibil
182 milioane kilowati/oră

Una scrie pe ecuson și alta 
indică acul kilometrajului

Ne informează ing. Iginio PAVONI,
director general al Direcției generale de investiții și mecano- 

energetice din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice

— Cu ce echivalează in activitatea de producție a întreprinderilor ministerului 
economisirea unei tone de păcură, a unei tone de motorină, a unei tone de ben
zină. a 1 OOO mc de Raz metan sau diminuarea cu un singur procent a consumului 
de energic electrică și termică, in raport cu realizările din primele trei trimestre 
ale anului ? — am Întrebat la începutul convorbirii.
— Luind in considerare principalele 

activități de producție ale întreprinderi
lor Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, cu o tonă de 
păcură economisită s-ar putea produce : 
8 tone ciment, sau 8 tone var. sau 5 500 
cărămizi echivalente, ori 3 tone hirtie si 
cartoane, sau 2 tone celuloză, ori 40 mc 
produse din beton celular autodavizat. 
Cu 1 000 mc gaze naturale economisite 
s-ar putea produce : 6 garnituri con
venționale de mobilă, ori 4.5 tone 
plăci aglomerate din lemn, sau 2.6 tone 
plăci fibrolemnoase. ori 15 mc prefabri
cate din beton. Cu o tonă de benzină e- 
conomisită se pot transporta 9 000 tone 
material lemnos pe distanța de 1 kilome
tru, iar cu o tonă de motorină economisită 
se pot transporta 11 000 tone calcar pe dis
tanta de 1 kilometru.

Prin diminuarea cu un singur procent 
a consumurilor de energie electrică și 
termică, in raport cu realizările din trei 
trimestre ale acestui an. se pot econo
misi in lunile noiembrie si decembrie 
ale acestui an 6.5 milioane kWh si 83 
mii tone combustibil conventional.

— La cit anume sc vor ridica. In 
funcție de calculele întocmite, pină 
acum, economiile ce sc vor înregis
tra in activitățile industriale ale uni
tăților ministerului, in anul 1974 ?

— Pe baza măsurilor de economisire a 
combustibilului si energiei electrice sta
bilite in întreprinderile ministerului, se 
prelimină realizarea următoarelor, econo
mii in anul viitor : la energia electrică 
— peste 200 milioane kWh. la combusti
bili — peste 150 000 tone combustibil 
conventional.

— Pe ce căi sc acționează de pe 
acum in vederea realizării acestor e- 
conomii ? V-am ruga să relevați mă
surile concrete luate in marile com
partimente ale activității unităților 
ministerului — exploatare forestieră, 
prelucrarea jl industrializarea lemnu
lui si producția materialelor de con
strucții.

— In cadrul acțiunii de raționalizare a 
consumurilor de combustibili si energie 
electrică întreprinsă de ministerul nos
tru. s-au format colective de specialiști 
pe fiecare întreprindere, centrală 81 in 
cadrul ministerului. Din colective fac 
parte specialiști, tehnologi si energetici- 
eni din unități, cercetători si proiectanți 
din institutele de cercetări si proiectări, 
din institutele subordonate centralelor. 
Un aport deosebit il au organizațiile de 
partid din unităti. care participă activ 
la acțiune și mobilizează muncitorii, in
ginerii si tehnicienii in identificarea ce
lor mai eficiente căi de economisire a 
resurselor energetice. In urma acestei 
acțiuni s-au stabilit, în primul rind. mă
suri concrete, cu aplicarea imediată, me
nite să ducă in scurt timp la economii 
de combustibili și energie electrică. Ast
fel, pentru exploatările forestiere se pre
văd : folosirea mijloacelor mecanizate 
de scos, apropiat șl transportat la capa
citatea maximă si micșorarea cu cel pu
țin 30 la sută a timpilor. de funcționare 
neproductivi care s-au înregistrat anul 
acesta : introducerea la majoritatea mij
loacelor de transport a remorcilor de 
mare capacitate, ceea ce va reduce sim
țitor consumurile de carburanți la aceste

mijloace. Pentru sectorul de prelucrare 
si industrializare a lemnului se are in 
vedere : recuperarea și utilizarea drept 
combustibil a deșeurilor lemnoase nein- 
dustrializabile din unitățile de prelucra
re a lemnului, precum și a leșiilor negre 
de la fabricile de celuloză. Aceste mă
suri vor duce la economisirea a peste 
20 000 tone combustibil conventional pe 
an. De asemenea, prin respectarea dia
gramelor de reglaj si a ecartului de tem
peratură între intrare si ieșire la consu
matorii de energie termică din rețelele 
publice de termoficare. va rezulta — la 
nivelul anului viitor — o economie a- 
nuală de energie termică corespunzătoa
re cu consumul pe o lună al unei mari 
fabrici de mobilă. Pentru sectorul mate
rialelor de construcții se preconizează : 
creșterea indicelui intensiv cu circa 1 la 
sută la funcționarea agregatelor (mori 
si cuptoare), ceea ce va duce la o eco
nomie de combustibil echivalentă cu ne
cesarul pentru producerea a circa 12 000 
tone ciment ; dotarea instalațiilor cu a- 
parataj termotehnic de control, măsură 
și reglaj pentru îmbunătățirea procese
lor de ardere. Pentru toate sectoarele de 
activitate din minister s-au luat o serie 
de măsuri cu aplicare generală. încă din 
acest an. dintre care menționăm : rațio
nalizarea consumurilor de energie elec
trică si termică, prin stabilirea dc pro
grame diferențiate șl functionarea utila
jelor din unități la sarcini optime : îm
bunătățirea. completarea si extinderea 
izolațiilor termice la cuptoare, cazane și 
conductele de transport a energiei ter
mice. în același timp, s-au stabilit o se
rie de măsuri a căror aplicare va duce, 
în anul 1974. la noi economii. ca de 
exemplu : identificarea tuturor resurse
lor energetice secundare din unitățile in
dustriale apartinînd ministerului. efec
tuarea de bilanțuri și stabilirea de mă
suri In vederea reducerii pierderilor de 
energie sub orice formă, scurtarea dura
telor de atingere a parametrilor proiec
tat! de la noile investiții. îmbunătățirea 
arzătoarelor si instalațiilor de ardere in
dustriale care in prezent au randamente 
scăzute.

— Aplicarea măsurilor preconizate 
implică și metodologii noi de urmări
re a consumului de combustibili și e- 
nergie 7

— Evident, și iată cum procedăm. Re
partizarea combustibililor și energiei e- 
lectrice se face pe bază de fundamenta
re tehnică a consumurilor normate, prin 
disciplinarea riguroasă a consumurilor pe 
produse, analizarea și revizuirea constan
tă a consumurilor pe baza realizărilor 
trimestrial raportate, urmărindu-se ast
fel înregistrarea unor consumuri cit mai 
scăzute. Ne preocupă, de asemenea, ex
tinderea normelor cu fundamentare teh
nică si Ia produsele sl activitățile care 
pină in prezent nu sînt încă normate. în 
acest scop, in norme va fl cuprins cel 
puțin 85 Ia sută din consumul total de 
energie. In spiritul indicațiilor date de 
conducerea partidului, vom căuta neîn
cetat să ne perfecționăm in continuare 
activitatea de gospodărire cu tot mai 
mare eficientă a energiei si combustibi
lului. în interesul general al economiei 
naționale.

Convorbire realizată de 
Sever UTAN

Energia, combustibilul, cocsul — lată trei elemente materiale de bază indis
pensabile proceselor tehnologico din metalurgie. în legătură cu direcțiile principale 
de acțiune privind economisirea acestor Însemnate resurse energetice în unitățile 
din această ramură am avut convorbirea de față.

— Ce s-a întreprins pină acum tn 
unitățile industriei metalurgice pen
tru diminuarea consumului de energie 
electrică, combustibil și cocs ?

— Ca urmare a sarcinilor stabilite în 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 25 august a.c. privind unele 
probleme ale asigurării bazei energetice, 
în cadrul ministerului nostru ș-a desfă
șurat o amplă acțiune pentru raționaliza
rea consumurilor de energie șl combus
tibil. in care au fost atrași specialiști 
din toate domeniile de activitate (ener- 
geticieni. tehnologi, cercetători, proiec- 
tanți). în cadrul acestei acțiuni s-au stu
diat posibilitățile de extindere a utili
zării oxigenului la elaborarea otelului și 
a fontei : de înlocuire a unor utilaje si 
agregate cu randament scăzut, a arzătoa
relor necorespunzătoare cu altele omolo
gate recent, de randament ridicat de tipul 
AT (arzătoare toroidale cu flacără scurtă 
radiantă — concepție a Institutului de 
cercetări metalurgice București) : valori
ficarea resurselor secundare energetice 
(gaze reziduale, căldura gazelor de ardere 
de la cuptoarele tehnologice) într-o mă
sură mai mare decît pînă acum.

— Ce economii s-au realizat pînă 
acum prin aplicarea acestor măsuri 7

— La nivelul întregii ramuri s-au obți
nut plnă în prezent economii de 106 000 
tone combustibil convențional si 8 000 tone 
cocs, dar posibilitățile de economisire nu 
au fost epuizate.

— Ce se întreprinde, în continuare, 
pentru a se gospodări mai eficient 
resursele energetice 7

— în prezent. în cadrul unităților sub
ordonate ministerului nostru se continui

acțiunea pentru identificarea de noi căi 
de economisire a energiei. sub toate 
formele. Este vorba de folosirea In
tegrală a gazului de furnal și a gazului 
de cocs ; îmbunătățirea încărcării furna
lelor ; utilizarea căldurii gazelor de ar
dere Prin punerea în funcțiune a pre- 
incălzitoarelor si a cazanelor recupera
toare ; înlocuirea totală a arzătoarelor 
necorespunzătoare ; renunțarea la unele 
cuptoare tehnologice vechi, cu consumuri 
energetice mark in mod deosebit in ca
drul sectorului de materiale refractare ; 
introducerea procedeului de turnare con
tinuă pentru obținerea semifabricatelor 
din oțel ș.a.

— Dar pentru anul 1974 ce vă pro
puneți in acest domeniu 7

— între altele, avem în vedere insufla- 
rea oxigenului la cuptoarele de 50 tone 
de oțel de la C.S. Hunedoara ; punerea 
în funcțiune a instalațiilor peniru stinge
rea automată a efectelor anodice de la 
întreprinderea de aluminiu Slatina, ceea 
ce va duce la o reducere a consumului 
specific cu circa 300 kWh/tonă ; extin
derea instalațiilor pentru depozitarea oxi
genului gazos de la C.S. Galați, respec
tarea regimurilor termice la cuptoarele 
tehnologice ; creșterea procentului de lin
gouri calde la C.S. Hunedoara si C.S. 
Galați. Toate acestea vor permite obți
nerea unor economii de peste 87 000 tone 
combustibil convențional si 182 000 MWh 
energie electrică, cu care s-ar putea ob
ține un spor de producție ■ de circa 250 000 
tone oțel electric si eirca 500 000 tone 
•țel Martin.

Convorbire realizată de 
Adrian POPESCU

Hotărârea ou privire 
la stabilirea viitezei e- 
conomice pentru toate 
autovehiculele proprie
tate de stat constituie 
o importantă măsură 
pe plan național, me
nită să conducă la în
chiderea canalelor prin 
care se risipesc — da
torită excesului de vi
teză — mari can-tlități 
de benzină. Ca urma
re, d.upă cum se știe, 
pe fieoare autovehicul 
aparțini nd unităților 
socialiste de stat au 
fost imprimate (sau 
trebuie să se imprime) 
ecusoane care stabilesc 
limita de viteză utiRă 
și admisă prin locali
tăți și in afara aces
tora.

La o perioadă rela-i 
tiv scurtă de la apli
carea acestei hotărâri, 
o anchetă întreprinsă 
pe șoseaua E15 și pe 
aOte artere cu trafic 
intens din județul Bi
hor, cu sprijinul in
spectoratului județean 
al miliției, confirmă 
faptul că foarte puțini 
conducători auto res
pectă viteza economică 
stabilită.

Joi, 8 noiembrie. Cir
culăm pe șoseaua E 15, 
intre Oradea și limita 
j-udetului Cluj, ou un 
autoturism „Dacia 
1100“, la care funcțio
narea ceasului de kilo
metraj s-a verificat de 
către organele de mili
ție. Autocamioane goa
le sau încărcate, în lo
calități sau în afara 
lor, gonesc cu viteză. 
Pe serpentinele de la 
„Piatra Craiului" ne ți

nem cu greu după au
tocamionul 21-Ag-1889. 
La bord avem 100 km/ 
oră. Intrăm in localita
tea BonxL Autocamio
nul din față reduce vi
teza, dar numai plnă 
la 75—80 km la oră. 
Lucrătorul de miliție 
care ne însoțește, It. I. 
Ardeleany, îl oprește 
pe contravenient.

— Mă grăbesc, pen
tru că vreau să ajung 
mai repede la Oradea, 
se justifică conducăto
rul auto Matei Gh. Ion, 
de la I.T.A. Cimpulung.

— Știți că aveți pe 
autocamion un ecuson 
de viteză economică ?

— Da, dar... n u 
mi-am dat seama că 
am depășit-o.

— Și de ce circulați 
fără încărcătură ?

— Nu mi s-a dat 
marfă — răspunde el 
indiferent

Cum este posibil să 
fie trimis un autoca
mion de la Pitești (ve
nea la Oradea pentru 
a încărca piese pentru 
Uzina de autoturisme 
Pitești) fără să fie în
cărcat în ambele sen
suri ?

Cu autoduba 31 -Bh- 
1691, aparținind Fabri
cii de zahăr din Ora
dea, aproape că ne 
luăm la întrecere. O 
depășim cu dificultate, 
mărind viteza la peste 
100 km la oră.

— De ce circulați cu 
asemenea viteză ?

— Asta-i viteză dom' 
le 7 — încearcă să o 
întoarcă pe glumă con
ducătorul auto Giros 
Dezideriu.

— Nu știți că. depă
șind limita admisă, 
consumați și benzină 
In plus ?

— Ce contează câte- 
va picături ?

Pentru el nu con
tează, deși nu este 
vorba doar de citeva 
picături. Nici pentru 
cei cane l-au trimis in 
cursă, cale de aproape 
100 km, dus-întors, 
pînă la Aștlfleu, pentru 
a transporta... un de
legat, benzina consu
mată de ditamai ma
șina, nu înseamnă ma
re lucru,. nu contează.

Nu are rost să mal 
înșirăm șl alte exem
ple, deși raidul orga
nizat ne-a furnizat nu
meroase : arrt notat 
peste 60 de autovehi
cule care circulau pe 
șoseaua Oradea—Bei uș 
cu viteză mult mai 
mare decit viteza eco
nomică Înscrisă pe ecu
son.

Desigur, este necesar 
să se intensifice con
trolul efectuat de că
tre agenții de circuila-r 
ție, dar, in primul rind, 
este obligatoriu ca toa
te conducerile unități
lor socialiste să ia mă
surile de rigoare pen
tru a preveiii risipa de 
combustibil și a-i sanc
ționa pe acei saRariați 
care incailc^ ordinea 
stabilită. Chiar și pe 
acei ce se declară „ne
știutori".

Dumitru GAȚA
corespondentul
„Scrnteii"

In mașină, după iepuri, 
după vin... după „ciubuc"

Conflict
Desen de S. NOVAC Desen de Șt. COCIOABA

Șoferul Lupu Ioan a 
luat fără aprobare au
toduba pe care lucra 
(31-Tm-3573) și a ple
cat cu șase prieteni la 
un bal din comuna 
Cărpiniș, județul Ti
miș. La înapoiere, le- 
șinduri în cale -un ie
pure, a simțit trezin- 
du-se în el firea de 
vinător ; a părăsit par
tea carosabilă în goa
na după urecheat și a 
izbit ■ autoduba de un 
copac. Un pasager și-a 
pierdut viața, alțl doi 
au fost răniți grav.

Aproape zilnic, în- 
tr-un loc sau altu-I, sînt 
depistați șoferi parcînd 
acasă camioanele, la 
multe zeci de km de 
autobaze, faci nd curse 
clandestine in folos 
propriu. Coman Si- 
mion, pe vehiculul 
31—B—8462, proprieta
tea I.C.H. Someș- 
Gilău, a fost oprit 
în timp ce transporta 
lemne de foc sustrase 
din. pădure. Coșerea 
Ion, pe basculanta 
31-Ph-3636, de la I.T.A. 
Văleni, transporta, du
minica trecută, pietriș 
la domiciliu. Andrieș

Constantin, pe camio
nul 21-Iș-1211, al Fa
bricii de țigarete din 
Iași, transporta un bu
toi cu 235 1 vin din 
comuna Arsura (150 
km dus-întors) în in
teres propriu, Nica 
Ștefan, pe mașina 31- 
Bz-141, proprietatea 
cooperativei Deservi
rea din Buzău (curat 
deservire !), făcea că
răușie de lemne pe 
cont propriu. Cum fă
ceau decontul benzi
nei, uzurii ! ? Secret 
profesional.

Am putea cita zeci 
de cazuri și fieoare zi 
aduce altele noi. Fi
rește, in raport cu acei 
zeci și zeci de mii de 
șoferi care muncesc 
cinstit, este vorba, ce-i 
drept, de o foarte mică, 
dar, în același timp, 
foarte periculoasă mi
noritate.

De ce ? Parcările la 
domiciliu devin exem
ple contagioase, oferă 
tentații nenumărate 
pentru folosirea in 
scopuri proprii a ve
hiculelor, aduc pagube 
mani, datorită uzurii 
inutile și consumului 
de carburanți șl lu-

briflanți, sînt genera- 
' toare de pericole, de
oarece cursele clan
destine se fac în ge
neral în timpul liber, 
de după munca șofe
rului. de multe ori 
noaptea, cînd acesta 
este obosit, pe dru
muri ocolite, unde îl 
pasc nenumărate peri
cole de accidentare. 
Este de mult cazul ca 
șefii de brigăzi, de au
tobaze, de garaje, con
ducătorii întreprinde
rilor deținătoare de 
autovehicule să pună 
stop la toate aceste în
călcări ale unor ele
mente iresponsabile șl 
puse pe căpătuială. 
Nimeni nu ia strun
gul. freza, presa, ma
caraua sau mașina de 
filat acasă. De ce au
tovehiculele statului ar 
avea alt regim ? Cre
dem că trebuie acțio
nat in așa fel, incit 
deopotrivă cu cel care 
sustrage temporar ve
hiculul, folosindu-1 în 
scopuri personale, să 
sufere rigorile legii și 
cel care facilitează uti
lizarea acestora

AL P.

INVESTIȚIILE NECENTRALIZATE
(Urmare din pag. I)

din fondurile pentru investiții neccn- 
tralizate au fost achiziționate in 
unele locuri autoturisme, s-a procu
rat mobilier pentru nevoi adminis
trative ; la nu puține din obiectivele 
finanțate din aceste fonduri se de
pășesc cu mult duratele normate de 
execuție, cu toate că lucrările slnt, 
în general, de valori mici și de com
plexitate redusă.

Cheltuirea fondurilor destinate in
vestițiilor necentrallzate trebuie su
pusă unui sever control, pentru > se 
evita orice nereguli sau ilegalități. 
Subliniem aceasta lntrucit asemenea 
acte de slabă gospodărire a unor 
importante fonduri ale statului, la 
care ne-am referit, nu ar fi fost po
sibile dacă ministerele, alte organe 
centrale de resort si comitetele exe
cutive ale consulilor populare jude
țene ar fi cântărit bine necesitatea Si 
eficienta unor astfel de investiții, ar 
fi urmărit si controlat Îndeaproape 
ca unitățile beneficiare să elabo
reze planurile si să le îndepli
nească in concordanță cu posibilită
țile tehnico-materiale reale și prin 
respectarea normelor legale. Cu ni
mic mai scăzută este și răspunderea 
organelor de avizare și de aprobare a 
documentației tehnlco-economlce, 
care nu în toate cazurile au analizat 
cu maximă exigență eficiența econo
mică a lucrărilor propuse, oportuni
tatea șl utilitatea lor practică. După 
cum, nu poate fl trecută eu vederea 
poziția unor organe bancare, in
dulgente atunci cind au admis 
finanțarea lucrărilor, fără consti
tuirea prealabilă a fondurilor la 
nivelul documentațiilor si fără res

pectarea duratelor normate de exe
cuție.

Conducerea partidului a stabilit re
cent o serie de măsuri menite să 
întărească disciplina și răspunderea 
titularilor acestor investiții, a orga
nelor care avizează și aprobă folosi
rea fondurilor pentru investi
ții necentralizate. în acest scop, în
cepând cu anul 1974, toate lucrările 
ce se vor executa din fondurile des
tinate investițiilor necentralizate vor 
fi cuprinse in planul unic de dezvol
tare economico-socială a țării, asi- 
gurindu-se materialele, utilajele și 
forța de muncă necesare realizării 
acestora. în măsura in care in cursul 
anului apar situații care necesită 
executarea unor lucrări productive, 
de mare urgență și cu eficiență ridi
cată, acestea vor putea fi realizate 
numai pe bază de aprobări spe
ciale. Se Interzice cu desăvirșire 
folosirea fondurilor destinate inves
tițiilor necentralizate pentru efectua
re» unor lucrări de investiții centra
lizate sau pentru lucrări ce nu sa
tisfac nevoi imediate, eu caracter 
productiv sau social-cultural. Tot
odată. se interzice utilizarea pentru 
lucrări de construcții a fondurilor 
destinate micii mecanizări. Detur
nările de fonduri materiale și bănești 
vor fl aspru sancționate. Este nece
sar aâ fie luate, de îndată, măsuri 
pentru dirijarea fondurilor alocate 
investițiilor necenlralizate cu pre
cădere către acțiuni de modernizare 
& utilajelor, instalațiilor existente, 
îmbunătățirea tehnologiilor, elimi
narea locurilor înguste, completarea 
de utilaje in spațiile existente ș.a. 
Importantă este șl măsura potrivit 
căreia cumpărarea de materiale de 
construcții de către unitățile socia
liste de Ia fondul pieței se Interzice

cu desăvirșire ; pentru aproviziona
rea cu astfel de materiale a unită
ților socialiste, in planul Ministerului 
Comerțului Interior va fi prevăzută 
o cotă in mod distinct, punerea la 
dispoziție a materialelor urmînd să 
se facă in cadrul unui sistem adec
vat, numai pentru lucrări prevăzute 
in plan și aprobate de organele com
petente. Alte măsuri privesc necesi
tatea ca in viitor să se construiască 
puncte turistice numai in loca
litățile rurale sau orășenești cele 
mai caracteristice și care să poa
tă fi folosite atit de către turiști, 
cit și de populația locală, în tot 
timpul anului, precum și cerința ca, 
Incepind din anul viitor, in planul de 
construcții al Ministerului Construc
țiilor Industriale să fie nominali
zate toate obiectivele pe care acest» 
le realizează, ca marile întreprinderi 
de construcții să-șl concentreze acti
vitatea pe principalele șantiere de 
Investiții.

îndatorirea cadrelor de conducere 
din ministere și alte organe centrale, 
din centrale șl unități economice, a 
consiliilor populare județene, a tutu
ror organelor care avizează și aprobă 
asemenea lucrări de investiții este să 
dovedească maximă răspundere și 
exigență clnd angajează banii statu
lui in astfel de lucrări, să ducă cu 
hotărire 1» îndeplinire măsurile sta
bilite de conducerea partidului, să 
respecte cu rigurozitate prevede
rile legale in acest domeniu, obli
gatori! pentru toți, pentru a face 
imposibilă orice irosire a acestor 
fonduri în viitor, pentru a asigura 
utilizarea lor cu cea mai mare eco
nomie, numai în scopul realizării de 
obiective oportune și bine funda
mentate sub raportul eficienței eco
nomice.

LA „ELECTROB AN AT" -TIMIȘOARA

Preocupare constantă pentru modernizarea 
și diversificarea producției

La întreprinderea „Electro- 
banat" din Timișoara — unitate 
care se numără printre primele 
Întreprinderi industriale din ju
dețul Timiș care și-au realizat 
înainte de termen sarcinile de 
plan pe primii trei ani ai cin
cinalului — eforturile pentru 
șporlrea producției s-au îmbinat 
organic cu preocuparea pentru 
diversificarea și modernizarea 
fabricației corpurilor de ilumi
nat fluorescent și cu vapori de 
mercur. în prezent, în secțiile 
Întreprinderii se află In curs de 
asimilare 60 de produse noi, din
tre care mai mult de jumătate 
vor intra In fabricația curentă 
pină la sfirșitul acestui an. Fa
milia corpurilor de iluminat pu
blic cu vapori de mercur, bună
oară, s-a îmbogățit cu noile 
tipuri de 2x125 w și 2 X 250 w, 
destinate iluminatului diferen
țiat ,3eară-noapte“. în nomen
clatorul de fabricație prevăzut 
pentru acest an mal figurează 
grupa plafoniereîor rotunde, 
ovale și dreptunghiulare pentru 
iluminatul unor încăperi cu di
verse destinații. Beneficiară a 
unor corpuri de iluminat cu 
performanțe tehnice și fotome- 
trlce ridicate este șl Industria 
de automobile din țara noastră, 
întreprinderea „Electrobanaf a 
pus in ultima vreme la dispozi
ția constructorilor de autoca
mioane, autoturisme și autobuze 
farul de ceață cu halogeni, sem

nalizatorul de avertizare, farul 
de mers înapoi, lampă poziție 
pentru ceață, far dreptunghiular 
pentru iluminatul asimetric cu 
fascicul de încrucișare corespun
zător normelor internaționa
le ș.a.

— Ponderea produselor noi și 
modernizate — ne spune ing. 
Nlcoiae Margan, directorul teh

nic al întreprinderii — repre
zintă aproape 60 la sută din to
talul producției. Concomitent cu 
acțiunea de introducere în fa
bricație a produselor noi prevă
zute pentru acest an avem in 
vedere asimilarea altor 30 de 
sortimente, in premieră. Grupa 
corpurilor de iluminat public va 
fi completată cu noi variante

de puteri, vor intra în fabrica
ție o serie de tipuri de. corpuri 
de iluminat antiexplozive, va 
continua asimilarea corpurilor 
de iluminat pentru autovehicule 
etc.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*
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unităti T
Formarea atitudinii înaintate fată 

de muncă la tinăra generație repre
zintă. jMța hcum _șe_ sublinia la Ple- 

noiembrie 
. â muncii 
In cele ce 
un aspect 

proces com- 
ritmul de

nara C.C. “al P.C.R. din . 
1971. o cerință esențială a 
de educație comunistă, 
urmează vom urmări 
fundamental al acestui 
Plex — încadrarea în _____
muncă ?i în disciplina colectivelor 
in care intră a tinerilor muncitori — 
concentrind investigația I 
mari unltătl ale industriei 
ne : combinatul siderurgic și 
fierul naval, unde tineretul 
rintă 70 ’ 
tilor.

De Ia 
reliefăm 
biectiv,

in două 
i g&lăte- 

șan- 
___  _______ repre- 

la sută din totalul salaria-

bun început, se cuvine si 
că în realizarea acestui o- 

organizațillG de parild folo
sesc constant, cu bune rezultate, di
ferite forme si mijloace ale muncii 
politice. O atenție 
deosebită s-a în
cordat In ultimul 
timp popularizării 
concrete — prin 
intermediul agita
torilor, gazetelor 
de perete, agitați
ei vizuale etc. la 
fiecare Ioc de 
muncă — a apor
tului tinerilor la realizarea planu
lui și angajamentelor, a succe
selor dobindite de tineri in întrecerea 
socialistă pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen. în toate orga
nizațiile de bază, comuniștii au ana
lizat contribuția organizațiilor U.T.C., 
a membrilor lor la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de producție, la in- 
tArirca disciplinei. Mai consemnăm, 
de asemenea, activitatea susținuți 
depusă pe tărîmul propagandei teh
nice. pe baza unui plan riguros, or
ganizarea unor olimpiade pe dife
rite meserii, menite tocmai să sti
muleze procesul de perfecționare 
profesională, să cultive dragostea 
pentru munca productivă, răspunde
rea comunistă a tinerilor pentru 
înfăptuirea la un Înalt nivel cali
tativ a sarcinilor colectivului din 
care fac parte.

Desigur, am putea consemna, în 
continuare, numeroase acțiuni simi
lare ale organizațiilor de partid din 
aceste importante unităti ale indus
triei noastre. Dar ni se pare esen
țial să remarcăm o concepție pro
movată aici, potrivit căreia in pre
gătirea pentru muncă si viață a ti
neretului. în dezvoltarea atitudinii 
înaintate fată de muncă este hotări- 
toare preocuparea directă, nemijlo
cită față de fiecare tinăr in parte. Și 
este firesc. Pentru că depozitarul 
meseriei și al dragostei fată de me
serie este omul și drumul tinărulul 
către viitoarea măiestrie in profesie 
trebuie călăuzit cu căldură tot de oa
meni. Adevărul acesta ni-1 mărturi
sea simplu un tovarăș cu vechi state 
in profesia sa : „Am îndrăgit mese
ria pentru că am Îndrăgit mai lntii 
oamenii care o făceau".

Citeva experiențe consemnate la 
Galați probează concludent un ase
menea mod de a gîndi si acționa. 
..La început — spunea tovarășul Va- 
sile Podască. secretarul comitetului 
de partid de la Laminorul de benzi 
la rece, din combinatul siderurgic 
— nu reușeam să ne înțelegem cu 
unii tineri Poate și noi eram de 
vină. Le pretindeam prea mult din
tr-o dată. Atunci am stabilit ca mem
brii de partid mai tineri — deci mai 
receptivi față de preocupările noilor 
angajați — să aibă in atenție cite u- 
nul sau doi din ei din punctul de 
vedere al pregătirii profesionale, al 
însușirii conduitei de muncă și via
tă comunistă. Așa am procedat cu 
Mihai Tatu. Acum stăpinește bine 
meseria, poate lucra pe toate postu
rile din secție si muncește cu răs
pundere. De curind l-am primit in 
partid. Așa l-am crescut si pe Ion 
Nicolae. „creierul laminorului", cel 
care comandă cele 5 caje... Această 
atmosferă de ajutor tovărășesc a 
contribuit la succesele secției, care 
a devenit fruntașă pe combinat in 
privința producției, a calității.

Și exemplul nu este singular. Șl in 
alte secții din ambele unități, tine
rii care deprind mal repede mese
ria dublează pe cei cu experiență 
pentru a învăța ..secretul" acesteia.

Dar am intilnît si situații in care 
munca educativă se oprește undeva 
pe la jumătatea drumului.

industriale gălățene
țiel. Mai mult, pină mal deunăzi 
funcționa o „cameră a tinărulul 
angaiat" unde erau primiți noii ve- 
nitl. se organizau diverse acțiuni 
pentru ei. A fost insă sl ea desfiin
țată.

Am i 
cestea 
secțiile 
fierului, ___ _ „ __ ____ __
directă pentru pregătirea temeinică 
a tinerilor. Le-au considerat adevă
rate. dar datorate unor cauze obiec
tive. Fără a le minimaliza, consi
derăm totuși că o parte din aceste 
..cauze obiective" tin tot de oameni. 
Un exemplu elocvent Secția I A 
din cadrul SNG este considerată un 
loc de muncă greu și. în consecință, 
pînă la un moment dat se aprecia 
că numărul mare 
tora doar acestui

— Cum procedați cu tinerii clnd 
•u abateri de la disciplina In pro
ducție ? — 11 întrebăm pe maistrul 
Mihai Braun, de la secția otelârie.

— Facem referat Asa ne cere con
ducerea secției.

— Si nu Încercați să vorbiți mai 
tntli cu ei T

— Știți, procedăm asa ca sl-I spe
riem nutln...

Bineînțeles, nu pledăm pentru în
găduință. Pentru lipsă de fermitate 
fată de abateri. Pledăm insă cu 
toată convingerea pentru o susținu
tă muncă educativă, menită să pre
vină abaterile. Că aceasta nu con
stituie întotdeauna o preocupare re
zultă și următorul fapt :
..Nu de au venit patru
oameni Ia mine — spunea tovarășul 
Ion Moldovan, șeful secției slebing. 
Aveam dosarele lor pe masă. în

discutat despre toate 
cu cîtiva tovarăși 
combinatului și ale 

care au o răspundere

VIAȚA DE PARTID
mod normal, după numărul absente
lor acumulate trebuia să le desfac 
contractele de muncă. Am discutat 
cu ei. Am convenit să stopăm to
tul si ei să se întoarcă In secție. Si 
pînă acum nu au mai făcut nici o 
abatere". Desigur, acesta este un 
caz cu un deznodămlnt fericit. Cu 
toate acestea, el denotă o preocu
pare educativă sub impulsul inspi
rației de moment.

La Șantierul naval-Galați, numă
rul absențelor realizate de tineri — 
manifestare a unei atitudini super
ficiale față de muncă — continuă 
să fie o problemă. Din păcate, comi
tetul de partid. în planul său de 
muncă, nu-și propune In acest sens 
decit să ..controleze conducerea șan
tierului asupra felului cum se aplică 
hotărirea anterioară privind întări
rea disciplinei". Atita tot, nimic mai 
mult Nici organizația U.T.C.. căreia 
îi revin sarcini fundamentale în 
formarea revoluționară a membrilor 
ei, n-a rămas In afara influenței 
formalismului. Spicuim o apreciere 
dintr-o recentă dare de seamă a co
mitetului U.T.C. al șantierului na
val : ..De tinerii care se califică, in 
afară de faptul că la intrarea în șan
tier sint văzutl la comitetul U.T.C., 
organizația, cu excepția organizații
lor de la aiustai. confecționare, nu 
s-a preocupat deloc. Oare una 
din cauzele instabilității la lo
cul de muncă al tinerilor nu este 
si această ................
autocritică 
tonică, așa 
nu există 
moment ce
plan de măsuri, de acțiuni concre
te pentru îmbunătățirea situa-

indiferentă ?" Această 
pare însă cam pla
ca să nu se spună că 

șl spirit autocritic, din 
n-a fost urmată de un

de absente se da- 
fapt. ..Am făcut o 
analiză atentă a 
modului cum lu
crează șefii de 
echipă si maiștrii 
cu tinerii. ne 
spunea tomunis- 
tul Macovei Ni
cu. Am depistat 
nu puține prac
tici necorespun
zătoare. De Pil

dă. tn unele brigăzi, cit timp tină- 
rul era In curs de calificare, era bun 
pentru că era salarizat din fondul 
de școlarizare. Dună aceea, nu mai 
era bun. De asemenea, in timpul 
calificării nu erau supravegheat! 
Îndeaproape, erau puși să facă lu
cruri de nimic si nu prea deprin- 
deau meseria. Am descoperit si u- 
nele ..relații preferențiale" care ne
dreptățeau o parte din noii anga
jați".

Pe baza analizei amintite, realiza
te de organizația de partid, s-au luat 
măsuri pentru antrenarea membrilor 
de partid la acțiunile pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale a ti
nerilor. Totodată, in această secție 
s-au alcătuit echipe mai mici, pro- 
movindu-se in conducerea ior și ti
neri pricepuți. S-a luat măsura ca 
ori de cite ori se ivesc probleme de 
disciplină, să se pună imediat in dis
cuția brigăzilor. în cazurile mal com
plicate sint antrenați și părinții. Re
zultatul : în ultimul timp, absențele 
au scăzut de peste 5 ori.

Am prezentat, desigur. în rindurile 
de fată doar un aspect al activității 
de educare comunistă a tinerilor din 
două mari unități industriale. Se 
vădește o dată in plus că pregătirea 
tinerilor pentru muncă, dezvoltarea 
atitudinii lor înaintate în producție 
presupun deopotrivă crearea. Ia 
fiecare loc de muncă, a unui cli
mat exigent, de educație, cit si des
fășurarea unei activități concrete, 
nemijlocite cu fiecare dintre ei. Sint 
cerințe de caro trebuie să țină sea
ma activitatea organizațiilor de ■ 
partid și. sub conducerea acestora, 
a organizațiilor U.T.C.

Ion Irimescu
Expoziție retrospectiva

Grădinița de copii

/a. "1 ■ '•

în aceste zile, în Capitala au loc tradiționalele „Zile ale carju so
cial-politico". Cu acest prilej, la librăriile „Mihail Sadoveanu , „Aca
demiei" și „Mihai Eminescu" sînt amenajate expoziții de carte so- 
cial-politicâ. în imagine t Aspect din expoziția organizată la li

brăria ..Mihai Eminescu"
Foto : M. Andreesce

Paul DOBRESCU

„Zilele culturii Iu Reșița
Ampla manifestare 

culturală reșițeană cu
prinde numeroase ac
țiuni științifice, ar
tistice și educative. 
Tn cadrul manifes
tărilor de debut, pri
mul secretar al Co
mitetului județean de 
partid Caraș-Severin, 
tovarășul Trandafir 
Cocârlă. a prezentat, 
în cadrul unei confe
rințe, planul și pro
gramele de dezvoltare 
complexă economico- 
socială a municipiului 
Reșița. A urmat apoi o 
sesiune de comunicări 
tehnico-științifice — 
organizată de combi
natul siderurgic și În
treprinderea de con
strucții de mașini din 
localitate, la care au 
prezentat numeroase 
expuneri oameni de 
știință, cadre didacti
ce universitare si cer-

cetători din Timișoara 
și București. Un grup 
de artiști plastici 
bucureșteni care, In 
urmă cu citeva luni, 
au participat la o ta
bără de creație pe ma
lurile Birzavei au a- 
dus. In fața propriilor 
lor eroi, a reșițenilor. 
In cadrul unei expozi
ții. citeva din cele mai 
reprezentative lucrări.

Colectivul artistic al 
Teatrului.................
localitate 
premiera 
de Petru

Agenda .. . 
turit la Reșița' _ _ 
ferit și preconizează și 
alte manifestări de 
prestigiu. Consemnăm 
dintre acestea specta
colul corului „Madri
gal". dirijat de artistul 
emerit Marin Con
stantin ; deschiderea

de stat din 
a prezentat 

„Vikingii", 
Vintilă.
..Zilelor cul- 

a o-

//

stagiunii permanente 
a Operei de Stat din 
Timișoara cu opereta 
„Vînzătorul de pă
sări". apoi spectacole
le a numeroase for
mații artistice reșițe- 
ne și din alte locali
tăți ale județului Ca- 
raș-Severin : dezba
teri in prezenta unor 
personalități, pe teme 
edilitar-gospodărești, 

pe probleme de sănă
tate sau privind dez
voltarea culturii, a li
teraturii românești, ca 
și o gală județeană a 
filmului de amatori, 
vernisajul unui salon 
de 
lor

toamnă al artiști- 
fotografi etc.

Nicolae 
CATANA 
corespondentul 
„Scînteii*

Sculptorului Ion Irimescu, artist al 
poporului, profesor care a format mai 
multe generații de artiști, i-a fost 
dedicată o expoziție retrospectivă, 
deschisă luni la amiază in sala Dal
les. Prezent in primele rinduri ale 
vieții noastre culturale, sculptorul, 
care a Împlinit in primăvara aceasta 
70 de ani. a desfășurat mai bine do 
o jumătate de veac o valoroasă ac
tivitate creatoare. Ea este oglindită 
și In actuala retrospectivă, care În
trunește peste 90 de sculpturi In 
bronz, lemn, teracotă și 40 de lu
crări de grafică.

La festivitatea inaugurală, In pre
zența unei numeroase asistențe, pic
torul Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, a expri
mat, In numele Consiliului Culturii

și Educației Socialiste și al U.A.P., sa
tisfacția de a deschide retrospectiva 
Ion Irimescu, personalitate marcantă 
a sculpturii noastre, creator al unei 
opere monumentale. Criticul Ion 
Frunzetti, vicepreședinte al U.A.P., a 
evidențiat locul de frunte pe care-1 
ocupă creația sculptorului In patri
moniul spiritual al țării, subliniind 
meritele sale de profesor, om de 
creație, pe tărim obștesc. In înche
iere, Marcel Mureșanu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Cultură și 
Educație Socialistă al județului Su
ceava — meleaguri unde s-a născut 
și a desfășurat primii ani de acti
vitate artistul — a relevat, la rindul 
său, deosebita prețuire 
bucură sculptorul Ion 
opera sa.

(Urmare din pag. I)

de care se 
Irimescu si 

(Agerpres)

SESIUNI ȘTIINȚIFICE - SIMPOZIOANE
în Capitală s-au deschis luni lu

crările simpozionului internațional 
cu tema ..Metodologia depistării in 
masă a bolilor cronice", manifestare 
științifică organizată sub auspiciile 
Ministerului Sănătății și Academiei 
de Științe Medicale.

Timp de trei zile vor fi prezen
tate peste 100 de comunicări, care 
sintetizează puncte de vedere privind 
importanța și scopul depistării active 
a bolilor cronice — cardiovasculo- 
pații. cancer. T.B.C.. boli digestive, 
diabet, afecțiuni și tulburări psihice 
etc. — precum și metodele utilizate 
în cadrul controlului medical de 
masă.

La această reuniune medicală par
ticipă numeroși specialiști din țara 
noastră și de peste hotare.

.. .•
ORADEA (Corespondentul „Scin- 

teii", Dumitru Gâță). — Recent, 
in județul Bihor s-au desfășu
rat lucrările sesiunii de comuni
cări tehnico-științifice privind „Fa
bricarea și utilizarea materialelor an- 
t ir e tas ură in vederea reducerii con
sumului de mertal in oțelării și tur
nătorii de piese", organizată de Co
mitetul .județean Bihor al P.C.R., in 
colaborare cu Uniunea Sindicatelor 
din întreprinderii^ metalurgice, Con
siliul Național al inginerilor și teh
nicienilor și centrala de produse 
fractare din Brașov. Sesiunea, 
care au participat aproape 150 
specialiști, a prilejuit stabilirea de 
noi căi care să ducă la reduce
rea consumului material in oțe- 
lăriile și turnătoriile de piesa 
din țară, punîndu-se' In confrun
tare directă adtualele tehnologii 
din țară și străinătate. Totodată, 
participanții la dezbateri au adoptat

re-
1* 
de

importante hotăriri cu caracter apli
cativ care vor duce la profilarea și 
specializarea întreprinderilor con
structoare de mașini-unelte, la redu
cerea consumului de metal in Oțelării 
și turnătoriile de piese.

★
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scinteid", Ion Manea). Recent, la 
Piatra Neamț s-au încheiat lucră
rile sesiunii de referate și comunicări 
pe tema : „Educația estetică — ac
țiune socială" Desfășurindu-se sub 
egida Comitetului de cultură și e- 
ducație socialistă al județului Neamț 
și Institutului de creație industrială 
și estetică a producției, cu sprijinul 
Academiei de științe sociale și poli
tice și al unor cercetători de la In
stitutul de filozofie, sesiunea a adus 

.in dezbatere o problemă deosebit de 
actuală a muncii politice și cultural- 
educative de masă, aceea a preocu
pării constante a partidului nostru 
pentru creșterea și formarea omului 
nou, Înaintat, al societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La lucrările sesiunii au participat 
cadre universitare, cercetători știin
țifici din București, Cluj șl Iași, oa
meni de cultură din alte centre ale 
țării. în programul sesiunii au fost 
incluse peste 50 referate și comuni
cări între care : „Contribuția produ
selor industriale la educația estetică 
a maselor", „Sensurile formative ale 
artei românești contemporane". „Ar
tele decorative și ambianța moder
nă", „Educația prin muzică", „Des
pre creația populară ca sursă și 
mijloc de educație". Tot cu acest 
prilej a avut loc vernisajul a două 
expoziții pe teme ale creației indus
triale și artei decorative românești.

„Electrecordul" anunță apariția. în 
curind, a două noi discuri din crea
ția simfonică românească. Primul 
reunește patru rapsodii semnate de 
compozitori contemporani : Paul 
Constantinescu, Mircea Popa. Mircea 
Chirlac și Mircea Basarab. înregis
trate de orchestrele simfonice ale 
filarmonicilor din Iași, Timișoara. 
Craiova și București, iar celălalt

conține Simfonia română in la ma
jor de George Stephănescu, Înaintaș 
al muzicii noastre.

In ciclul „Istoria muzicii universa
le in exemple", comentat de compo
zitorul și muzioologul Zeno Vancea, 
va apărea luna aceasta cel de-al 
nouălea disc avlnd ca temă clasicis
mul vienez și, In special, opera lui 
Mozart.

(Agerpres)

ganizarea grădinițelor cu program 
prelungit, care să funcționeze, de re
gulă, pe lingă întreprinderi. Or, 
după cum au relevat șl participanții 
la discuția noastră, aportul conduce
rilor unităților economice și social- 
culturale ieșene la dezvoltarea rețe
lei unităților preșcolare este încă 
destul de redus. Unități Industriale 
puternice, cu un număr mare de fe
mei salariate — Uzina de fibre sin
tetice, Întreprinderea de tricotaje 
„Moldova". întreprinderea „Penicili
na" ș.a. — n-au asigurat decit o 
foarte redusă cuprindere a copiilor 
salariatelor in grădinițe. Tot astfel, 
cu excepția I.A.S. Bucium, alte 
unități socialiste agricole, cu po
sibilități și resurse materiale, s-au 
ocupat prea puțin de amenajarea 
grădinițelor, planurile întocmite de 
U.J.C.A.P. împreună cu inspectoratul 
școlar județean răminînd, pînă acum, 
in mare parte, doar pe... ’ ’ ’
Poate și din această cauză.
ganda pedagogică in rindul părinților 
din mediul rural în favoarea înscrie
rii copiilor la grădiniță 
roadele scontate, unele 
ționînd cu mult sub 
reale de cuprindere.

Integrarea organică _ .... 
preșcolare în sistemul de învățămint 
și creșterea eficientei activității in- 
structiv-educative din grădinițe pre
supun. In mod necesar, continuarea 
acțiunii de modernizare a conținutu
lui. formelor de organizare și meto
delor de lucru. în aceste direcții,' e- 
ducatoarele prezente la discuția noas
tră au făcut o seamă de propuneri 
și sugestii interesante, care merită 
atenția forurilor centrale de învăță
mint. Tată citeva :

— Subscriu întru totul prevederii 
din hotărire care stipulează desfășu
rarea activităților din grădinițe pe 
baza unor programe elaborate pe 
grupe de vlrstă — a spus tov. Victo
ria Zaharia, directoarea grădiniței 
întreprinderii ..Textila". Aceasta va 
permite atit o mai bună îndrumare 
a dezvoltării psihofizice a copiilor 
in funcție de particularitățile de 
vîrstă, cit și realizarea unei mal nor
male și firești continuități intre edu
cația preșcolară și primele clase ale 
școlii generale. Perfecționarea siste
mului de lucru Impune însă din par
tea forurilor de resort o intervenția 
activă pentru perfecționarea Îndru
mătoarelor și metodicilor de predare, 
elaborarea concomitent a materiale
lor didactice necesare : Jocuri de 
construcții, jucării, 
filme și literatură.
desfășura cu copiii 
zute.

în aceeași ordine
Cristina Apăseăloale, educatoare la 
grădinița din Cotnari, a propus :

— Elaborarea unei programe oare
cum diferite pentru grădinițele din 
orașe și pentru cele de la sate, în 
funcție de condițiile specifice în care 
acestea din urmă iși desfășoară acti
vitatea. Pe de altă parte, o expe
riență de mai mulți ani ca educa-

ș.a. —

hirtie. 
propa-

nu dă încă 
unități func- 
posibilitățile

a educației

desene animate, 
pentru a putea 
acțiunile prevă-

de idei, tovarășa

Teatrul Nationa^dh^Quj^ 

a Initlat o frumoasă des
chidere de stagiune cu 
participarea majorității tea
trelor naționale și a Teatru
lui maghiar din Cluj. Nu 
o invitație nediferențiată a 
fost lansată, ci una dicta
tă de un program și o 
temă. De altfel, ea a 
constituit și subiectul sim
pozionului care a Înso
țit spectacolele. Proble
ma „Dramaturgiei cla
sice si a publicului con
temporan" g-a dovedit de 
maxim interes, demonstrat 
convingător atit prin pre
zenta a numeroși critici ri 
teoreticieni. cit si prin 
complexitatea analizelor e- 
fectuate. Totuși, succesul 
acestei cuplări dintre gin- 
direa teoretică sl realita
tea practică a teatrului 
■-a datorat in primul rind 
calității spectacolelor clu
jene prezentate, probe 
convingătoare ale posibili
tății de a descifra con
temporaneitatea clasicilor.

Premiera piesei lui Lu- 
elan Blaga. „MEȘTERUL 
MANOLE", a deschis eeria 
de spectacole șl. totodată, 
stagiunea Naționalului 
clujean. Dramaturgia lui 
Blaga constituie unul din 
capitolele de interes ale 
teatrului nostru. Oamenii 
de teatru o evită insă da
torită dificultăților reale 
de a fi pusă in scenă, căci 
aici primează comentariul 
filozofic pentru care cel 
mal adesea, personajele În
seamnă doar mesageri ce 
11 concretizează. Blaga pro
pune o dramaturgie care.

v - - - - - - - - - - - - - -

fără a eșua in demonstra
tiv. reprezintă totuși doar 
un mod de materializarea 
discursului filozofic. A- 
bundenta aforismelor, a 
replicilor explicative ade
sea, fragilitatea relații
lor dintre personaje, mai 
mult prototipuri existenția
le decit imagini umane, 
afectează teatralitatea ne
cesară unei reprezentații. 
Textele blagiene privile
giază lectura in defavoarea 
spectacolului A le monta 
presupune de aceea o lu
cidă asumare a acestei si
tuații pe care reprezentația, 
pentru a fi viabilă, trebuie 
să o amendeze. Regizorul 
Alexa Visarion. in specta
colul său clujean cu „Meș
terul Manole". pe o ase
menea motivație tsi justi
fică spectacolul, tlnzlnd să 
treacă in prim plan esen
ța dramatică a situației.

Lucian Blaga se adre
sează mitului, cu vastă ex
pansiune folclorică. „Meș
terul Manole" nu e doar 
meditație asupra condi
ției creatorului, ci si o- 
cazie a unor observații 
privind relațiile dintre na
tură si eonstructie. ca ele
ment străin, produs si nu 
născut Dincolo de unele 
rezerve privind demonis
mul pâmlntului. de per
meabilitatea lui Găman ia 
vocile ascunse celorlalți, 
textul conține germenele 
de extremă intensitate care 
susține mitul, acela al ra
portului dintre operă si 
autorul ei. Asupra acestuia 
Insistă In exclusivitate 
spectacolul. IMficuItatea 
fascinantă a ereatiel. ast
fel ar putea fi definită

Interpretarea propusă de 
regie. Ceea ce înseamnă 
tentatie discursivă este 
consecvent sacrificat în 
numele tensiunii explozi
ve. al vocației artistului. De 
aici totuși o anumită uni
formizare. căci nu se evită 
întotdeauna stereotipia re
acțiilor și, uneori, chiar a 
mijloacelor. Sint consecin
țele curajului de a trans
forma „Meșterul Manole”

de panică, atunci clnd meș
terii se revoltă, dar nu 
pleacă, clnd înfringerea ii 
amenință, spectacolul in
sistă asupra comuniunii 
teribile ivită In efortul 
creației. Ciocnirile sint 
Intre două atitudini : a- 
ceea a grupului, a spaimei 
de eșec si a lui Manole. 
aceea a vocației ca destin 
asumat Scenic, regia pro
pune tipuri diferite de

scenografică, justificabilă 
Îndeosebi prin resursele 
dramatice pe care le oferă 
în momentul suprem al 
înălțării zidului. EI șe ri
dică in fata noastră prln- 
tr-o fanatică dăruire.

Spectacolul conține mo
mente de intensă expresi
vitate. Jurămintul comun 
de a sacrifica ne cea din
ții soție care va sosi. Drin

tiflcă sacrificiul clinei în 
numele duratei : „jocul e 
scurt, dar lungă și fără dc 
sfirșit minunea". Specta
colul are ca ultimă imagine 
grupul îngenuncheat în ju
rul lui Manole,' zăcind la 
umbra mlnăstirii. Este me
tafora densă a vieții care, 
justlficindu-se prin artă, 
acceptă să i se jertfească. 
Manole moare fericit.

spectacole clujene
In spectacol al unei singu
re stări.

Alexa Visarlon urmăreș
te si realizează de cele 
mai multe ori echivalentul 
teatral pentru Încordarea 
descrisă In dialogul piesei. 
Respingerea creației de că
tre natură exasperează pe 
tovarășii Iul Manole oină 
la strigăt sl aooi epuizare 
sau abandon. Dar el nu 
sint liberi, căci au semnat 
parcă un pact tragic, acela 
ce nu-l dezleagă de crea
ție fără sacrificiu sau vic
torie. Mlnăstlrea nezidită 
nu-sl desface cătușa cen
tru nimeni. Doar Manole 
«tle că de acolo nu se 
poate ies! dedt mort ori 
biruitor. După momentele

CRONICA DRAMATICĂ

mișcare pentru a particu
lariza această stare con- 
fllctuală. Interpretul prin
cipal. Constantin Adamo- 
vlcl, evită eroismul. El sub
liniază propriul efort pen
tru a rezista, căci si Ma
nole nare mereu ia capă
tul puterilor, reînnoite 
doar prin energia creato
rului ce nu-sl acceptă In- 
frîngerea. Manole e bătrin. 
pare a spune regizorul, ei 
Iși joacă aici ultima șansă 
Această Interesantă inter
pretare nu apare Insă cu 
suficientă evidentă. Incit 
uneori supără inconsecven
te ale jocului care ezită In
tre eroismul si oboseala 
eroului.

Vittorio Holtler imagi
nează o memorabili soluție

ritmurlle sale aproape 
magnetice, se transformă 
in moment de calmare a 
unor oameni care isi bi
ruie panica tn clipa regă
sirii solidarității. Aștepta
rea " ‘ "
meșterii ____________
chinuitor cu cei asteotati. 
suspectindu-se. dar în rea
litate fiecare acceptind 
să-si lertfească Iubirea în 
numele onereL Al treilea 
moment decisiv e Creația. 
Zidul mlnăstirii o închide 
ne Mira, apoi dincolo de 
el dispar si meșterii, iar 
Intr-un tirzlu din depărtări 
nevăzute se aude căzînd 
corpul lui Manole. Opera 
există. Sacrificiul cerut a 
fost împlinit Manole jus-

li Încordează apoi, 
confundindu-se

Din distribuție se mal 
disting Ghiară Cosmin. 
prin deplina angalare In 
patima ce susține specta
colul. Gelu Ivașcu, intr-o 
compoziție convingătoare. 
Adrian Vișan. mai ales in 
primele scene in care pen
tru Găman apelurile sub
terane răsună calm, ca un 
fel de fatalitate. Anca Ne- 
culce-Maximilian in Mira 
subliniază încordarea dra
matică. fără a depăși su
perficialitatea demonstra
tivă a personalului. Mira 
e mai mult un principiu 
filozofic decit o existentă 
în orice analiză a unei 
montări cu textele lui 
BJaga nu se poate Ignora 
dificultatea specifică a- 
mintită initial pe care, din
colo de unele rezerve.

spectacolul o depășește 
convingător. Montarea lui 
Alexa Visarion apare ca 
un succes in tentativa de 
concretizare scenică a dra
maturgiei lui Blaga.

Al doilea spectacol, rea
lizare a stagiunii trecute, 
este semnat de Aureliu 
Manea, care pune în scenă 
„JOCUL DRAGOSTEI SI 
AL ÎNTÎMPLARII" de 
Marivaux. Cu toate tra
vestirile și complicațiile ei. 
cu Întreaga caligrafie a 
iubirii, această piesă e tn 
primul rind un balet gra
țios și inconsistent al sen
timentelor. Tinerii se de
ghizează pentru a-si ve
rifica partenerii, dincolo 
de contextul real, de Pe o 
poziție străină, cea a vale
tului. Manea. împreună cu 
scenograful Theodor Clu- 
pe. evită orice posibilitate 
de a crede In seriozitatea 
acestor Iubiri care se nasc 
suspect de spectaculos. Re
gizorul Intuiește caracterul 
de mecanism al textului, 
unde Întreaga rețea se com
plică perpetuu din gratuita
tea inventivă a lui Ma
rivaux. Subliniind inconsis
tenta sentimentelor se ape
lează ca principală soluție 
la accelerarea vorbirii, căci 
precaritatea existentei se 
revelă frecvent prin simpto- 
mele limbajului. Specta
colul adoptă un ritm de o 
neobișnuită dinamică, men- 
tlnlnd spectatorul într-o 
stare de ascuțită partici
pare. Cu excepția Iul Totu 
Coloman. întreaga distri
buție servește cu o sinceră 
dăruire această montare a 
tui Aureliu Manea. Anca 
Neculce-Maximillan. Ma
rians Popovlci, Nicolae

Iliescu. Dorel Vișan. Oc
tavian Lălut formează un 
grup omogen si expresiv.

Premiera capodoperei Iul 
Cehov. „UNCHIUL VA- 
NEA". în regia lui Alexa 
Visarion, a încheiat strălu
cit participarea clujeană Ia 
această deschidere de sta
giune a teatrelor naționale. 
Regizorul descifrează ade
vărata stare in care se 
află Astrov sau Vanea. Ei 
nu mai sint purtătorii 
pierduți în mizerie ai fru
museții. ci au decăzut a- 
dinc. Acum doar repetă 
vorbele mari de altădată, 
căci între ceea ce șpun sl 
ceea ce fac se instalează 
un profund conflict Ei 
n-au rezistat si epuizarea 
lor e de fapt concluzia ca
pitulării Impusă de o lume 
eblectă si fără speranță. 
Cuvintele sint destinate u- 
nei perpetue autollniștiri, 
Iar monologul final al So- 
niei înseamnă de fapt con
fesiunea dureroasă a unei 
lumi care jși recunoaște 
infrîngerea, ascunzlndu-se 
tn spatele unor Iluzorii 
străluciri. Gheorghe Nu- 
țescu, Constantin Adamo- 
vici, Melania Ursu sint 
interpret!! cel mal convin
gători. O subtilă scenogra
fie semnează Vittorio Hol
lier.

tnttlnlre» de la Ciul el 
semnificațiile ei nu pot ră- 
mlne fără ecou. Ea se în
scrie ca o foarte presti
gioasă manifestare a aces
tui Început de stagiune.

toare în mediul rural mă îndreptă
țește să propun forurilor de invăță- 
mint studierea posibilității schimbă
rii programului unor grădinițe ale 
I.A.S., după cei al programului gră
dinițelor de întreprinderi de la orașe.

Cit privește conținutul propriu-zis 
al activității în grădinițe, interlocu
toarele noastre au fost de părere că 
este necesar să se pună un accent 
deosebit pe activitățile Intelectuale, 
care permit cunoașterea naturii în
conjurătoare șî a diferitelor aspecte, 
accesibile copiilor, ale vieții sociale. 
Și, neapărat, un loc mai consistent 
In programe se cuvine exerdțiilor 
fizice șl Jocurilor In aer liber, pen
tru întărirea sănătății și dezvoltarea 
armonioasă a copiilor.

— Este cu deosebire necesar — a 
opinat tovarășa Marla Vizitiu, direc
toarea grădiniței nr. 15 din cartierul 
ieșean Tătărași — ca programul In- 
structiv-edncatlv din grădinițe să 
cuprindă variate activități cu carac
ter practic, care să cultive interesul 
și deprinderile de muncă la copil. 
Inceplnd, treptat, cu unele deprin
deri de autoservire (îmbrăcat, dez
brăcat. spglat. unele micî treburi 
gospodărești) și conți nuînd cu ușoare 
lucruri de mină, copiii vor începe 
să Înțeleagă rolul si importanța 
muncii, se vor deprinde cu ea. Apoi 
va trebui să fim permanent atenți 
la dezvoltarea posibilităților de ex
primare a copiilor. Ia deprinderea 
cu colectivul, si la comunicarea cu 
el. La toate acestea se cuvin co
interesați și cooptați părinții, pentru 
ca procesul instructiv-educativ și 
dezvoltarea nsihofirică din prădini- 
ță să se îmbine cit mai strîns cu 
cele de acasă, din familie.

S-a pledat cu deosebire pentru 
realizarea, in spiritul hotărîrli, a 
unei UNITĂȚI si CONTINUITĂȚI 
In procesul educativ din grădinițe șl 
școală.

— Cred că trebuie să. organizăm 
cu mai multă grijă legătura intre 
grădiniță și școală — opina nrof. 
Laura Grigoraș. directoare adjunctă 
Ia Școala generală nr. 21 din Iași. 
Concepind grupa „mare" de la gră
diniță ca pepinieră a primelor clase 
școlare, mă gîndesc atit la asigura
rea cunoștințelor necesare, cît și la 
adaptarea cu unele condiții de disci
plină și de lucru, în vederea trecerii 
lor la ciclul primar. Aceasta impune 
o legătura permanentă a cadrelor di
dactice din grădinițe și din primele 
clase ale școlii generale, o legătură 
chiar și între copii, inițierea unor 
acțiuni comune, care să permită o 
mai intensă cunoaștere a condițiilor 
și cadrului de lucru din cele două ti
puri de unități educative. y

Incontestabil, prevederile hotărîrli 
care propun lărgirea cadrului educa
tiv al învățămîntului preșcolar pun 
in fața cadrelor didactice din grădi
nițe îndatoriri noi. calitativ diferite 
de cele anterioare. Formulind cîteva 
din aceste îndatoriri, prof. dr. Ion 
Holban, șef de sector la filiala din 
Iași a Institutului de științe pedago
gice. a relevat și unele direcții de 
lucru în domeniul pedagogiei și psi
hologiei. care să determine perfec
ționarea învățămîntului preșcolar î

— Mă gîndesc, în primul rind. la 
necesitatea îndrumării pe baze știin
țifice a dezvoltării Intelectuale și fi
zice a copiilor din grădinițe, obser
vațiile educatoarelor fiind prelucrate 
și continuate cu grijă de învățători. 
In acest scop, socotesc utilă o fișă 
psihopedagogicl, pe care colectivul 
nostru o pregătește pentru experi
mentare, Este vorba apoi de o mai 
intensă pregătire de specialitate a 
actualelor și viitoarelor educatoare, 
prin cursuri de specializare, prin îm
bunătățirea și îmbogățirea progra
melor liceelor pedagogice de educa
toare, care să le faciliteze atit lucrul 
cu copiii, cit și colaborarea strînsă 
cu părinții, care sint cu deosebire 
dornici, la această vlrstă a copiilor 
lor, să cunoască și să participe la 
dezvoltarea lor normală.

teatre

George BANU

_______ /

• Radiotelevlzlunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Muzică 
fl poezie — concert-dezbatere — 1#.
• Opera Română : Carmen — 19,30.
• Teatrul Național „I. l. cara- 

eJL(sd’a Comedia) : Prisonle-rul din Manhattan — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul — 20.
i* JeaJrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode - 20 
liîlîn a\" «<kl'X- S,hU) ! V*- Ienttn șl Valentina - —
• Teatrul —
— 19.30.
• Teatrul 
Magheru) ;
19,30.
• Teatrul „ 
nocchio — îș.
• Teatrul aatlrlc-muzical „C. Tl- nase" (sala Savoy) ; La Savoy. 
Boema ! — 19.30.
a Teatru! de revistă șl comedie 
.Jon VasUeacu" : Siciliana —19,38. 
S..S1!5U1 : cu. «cro-bațUor — 19,30.

-------- 20.
Mic : StUpll societății 
hC. I. Nottara- «ala 
Hotelul astenicilor — 

„Ion Creangă"; Pî-

J
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

V

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, A PRIMIT9 » 71

Lulnd cuvîntul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul GIAMBYN 
NIAMAA a spus :

„îmi este deosebit de plăcut a 
primi această sarcină de onoare, de 
a dezvolta și Întări maj departe prie
tenia frățească și colaborarea dintre 
cele două țări, reprezentând țara mea 
In Republica Socialistă România prie
tenă. Popoarele mongol și român sint 
frați, țelul lor comun este construi
rea socialismului in Urile lor si În
tărirea păcii și securității in lume".

In continuare, vorbitorul a arătat: 
„Comuniștii mongoli șl toți oamenii 
muncii din țara noastră muncesc cu 
abnegație pentru aplicarea In viață 
a hotăririlor Congresului al XVI-lea 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, a sarcinii lor privind con
struirea deplină a bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, întărirea și 
adîncirea colaborării comunității so
cialiste și apărarea marii cauze a 
păcii fi securității Intre popoare.

Poporul mongol se bucură din 
Inimă de noile succese obținute de 
poporul frate român in opera de 
construcție a societății .•«ocialiste mul
tilateral dezvoltate in țara sa, tradu- 
cind cu abnegație in viață marile 
■arclnl elaborate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Subliniez cu satisfacție dezvoltarea 
Ir. ten să b relațiilor de prietenie și a 
colaborării statornicite intre țările 
noastre, bazate pe principiile nestră
mutate ale marxism-îeninismulul și 
internaționalismului proletar.

Republica Populară Mongolă do
rește să dezvolte In continuare aceste 
relații de prietenie și colaborare 
existente Intre țările noastre".

In încheiere, ambasadorul R. P.

Mongole a arătat: „Voi depune toat® 
eforturile În timpul misiunii mele 
ca ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare Mon
gole In Republica Socialistă Româ
nia pentru Îndeplinirea sarcinii no
bile — de a dezvolta și lărgi și mai 
departe prietenia și colaborarea din
tre țările noastre, spre binele po
poarelor mongol și român".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :

„Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, guvernul și po
porul român — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — acordă o mare 
importanță dezvoltării relațiilor fră
țești, de prietenie și colaborare ro- 
mâno-mongole, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, ale independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile Interne, e- 
galitătil In drepturi, Întrajutorării to
vărășești și avantajului reciproc. în
tărirea continuă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă corespun
de pe deplin intereselor popoarelor 
român și mongol, servește unității 
țărilor socialiste și forțelor antiim- 
perialiste, cauzei generale a socialis
mului, a păcii și colaborării in lume. 
România este hotărîtă să facă și în 
continuare totul pentru a dezvolta și 
amplifica relațiile sale de prietenie 
cu Republica Populară Mongolă, cu 
toate țările socialiste".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Poporul român urmărește cu inte
res și se bucură de succesele obți
nute de poporul frate mongol, 
conducerea Partidului Popular

sub 
Re-

voluționar, in dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a invățămintului, în 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural, in Îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al XVI-lea al Par
tidului Popular Revoluționar Mon
gol. Ca prieten al poporului dum
neavoastră. poporul român vă urează 
noi fi mari realizări pe calea fău
ririi orinduirii noi, socialiste".

„In timpul misiunii dumneavoastră 
In România — a spus in continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — veți 
avea posibilitatea să cunoașteți ne
mijlocit realizările istorice obținute 
de poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, in făurirea 
socialismului, ca șl eforturile lui 
puse in slujba construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
întăririi forțelor socialismului și pă
cii in lume.

încredințat că prin activitatea 
dumneavoastră veți contribui la dez
voltarea legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele român 
și mongol, vă asigur că, in Îndepli
nirea acestei nobile misiuni, veți 
primi întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului Republicii So
cialiste România și al meu personal.

Vă doresc, tovarășe ambasador, 
mult succes In indeplinirea înaltei 
dumneavoastră misiuni".

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire cor
dială. tovărășească cu ambasadorul 
Republicii Populare Mongole, Giam- 
byn Niamaa.

La ceremonia prezentării scrisori
lor șl la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe.

La invitația C.C. al P.C.R., luni 
seara a sosit in Capitală delegația 
Partidului African al Independenței 
din Gulneea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.). condusă de 
tovarășul Aristides Pereira, secreîar 
general al P.A.I.G.C., care va efectua 
o vizită de prietenie in țara noastră. 
Din delegație fac parte tovarășii : 
Josă de Figueiredo Araujo, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.A.I.G.C., ministru de stat însărci
nat cu problemele Secretariatului 
General al Guvernului, dr. Fidelis 
Almada, membru al Consiliului Su
perior al P.A.T.G.C., ministru al 
justiției și populației, și Mane An- 
soumane, activist al P.A.I.G.C.

La sosirea pe aeroportul interna
țional Otopeni. delegația P.A.I.G.C. 
a fost lntimpinată de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R,, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R,, general-co
lonel Ion Coman. membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasillu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Secretar GtmraX al Partidului Comunist
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialista Romania 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Romania

Survolind^teri'torlul Republicii Socialiste România, mă 
acest prilej pentru a vă adresa din toată inima. Dumneavoastră, 'Co- 
mlteUHul Central al Partidului Comunist Român• 
guvernului Republicii Socialiste România $1 poporului frate român ceie 
mal călduroase salutări șl urări de noi și mari succese In edificarea so
cialismului în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Plecarea unei delegații economice
guvernamentale române 

la Pekin și Phenian

Ambasadorul Suediei
Lulnd cuvîntul în cadrul solem

nității de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul CURT LEI- 
JON a transmis președintelui Con
siliului de Stat tovarășului Nicolae 
Ceausescu, un mesaj de salut din 
partea regelui Suediei, precum și 
urări de fericire și prosperitate pen
tru poporul român.

„Relațiile dintre cele două țări — 
s spus ambasadorul suedez — sint 
bune $i prietenești. In decursul ul
timilor ani, legăturile s-au intensifi
cat si s-au adîncit în multiple do
menii. în avantajul reciproc. O măr
turie în acest sens sint frecventele 
vizite de delegații de ambele părți 
St- la diferite niveluri. Numărul tu
riștilor suedezi care vizitează Româ^ 
niă este foarte mare și oglindește 
interesul deosebit care există în Sue
dia fată de România".

In continuare, vorbitorul a spus :
„Noi, suedezii, știm foarte bine că 

România este o țară pașnică și atit 
In calitate de membră a Organiza
ției Națiunilor Unite, cit și in alte 
împrejurări, spre exemplu în cadrul 
negocierilor asupra dezarmării de la 
Geneva Si al lucrărilor Conferinței 
privind securitatea și cooperarea eu
ropeană de la Helsinki și apoi de- la 
Geneva, a adus o contribuție im
portantă la eforturile depuse pen
tru a se ajunge la o destindere mon
dială. Cele două țâri au oolaborat 
în mod fructuos in diverse proble
me politice internaționale. Coope
rarea și înțelegerea, extinderea con
tactelor umane constituie, in cele 
din urmă, cea mai bună garanție a 
păcii și prosperității Internationale. 
Aș putea să mă refer în acest sens 
la propria dumneavoastră operă, 
domnule președinte, la interesanta 
carte întitulată : „Pentru o politică 
de pace și cooperare internațională", 
în care sublimați importanța dezvol- 
■Axâ relațiilor dintre toate țările eu
ropene pentru pacea și securitatea 
internațională, constatând că Românii 
vizează aceste obiective și se stră
duiește să le realizeze".

In continuare, vorbitorul a-a refe
rit la evoluția cooperării economice 
dintre Suedia și România, subliniind 
că există toate condițiile ca ea să 
cunoască dimensiuni și mai largi in 
virtor.

Arătând că ..suedezii urmăresc cu 
mare atenție admirabila expansiune 
industrială care are loc în România", 
vorbitorul a relevat că dezvoltarea 
celor două țări creează condiții pen
tru intensificarea relațiilor pe mul
tiple planuri dintre Suedia și Româ
nia.

„Acordul consular parafat recent 
între Suedia și România dovedește și 
mai mult dorința noastră comună de 
a intensifica relațiile ruedezo-române 
în așa fel Încât legăturile de priete
nie care unesc in mod tradițional cele

două țări ale noastre să continue sâ 
se întărească".

A luat apoi curtntul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Mulțumind pentru sa
lutul și urările ce i-au fost adresate, 
președintele Consiliului de Stat a 
transmis, la rîndul său, regelui Sue
diei cordiale urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace și prospe
ritate pentru poporul suedez.

„Poporul român — a arătat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — este 
angajat cu toate forțele in vasta 
operă de edificare a societății noi — 
societatea socialistă multilateral dez- . 
voUată ; el este profund interesat in 
dezvoltarea colaborării cu toate sta
tele, fără deosebire de orinduire so
cială, in statornicirea unui climat de 
pace, cooperare și securitate in Eu
ropa și în întreaga lume. La baza ra
porturilor sale cu celelalte țări, 
România situează in mod ferm prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului reci
proc, ale nerecurgeril la forță și a- 
menințarea cu forța în raporturile in
terstatale, convinsă că numai pe 
baza unor asfel de principii se pot 
clădi legături trainice și fructuoase 
între națiuni, se poate asigura pacea 1 
și colaborarea internațională".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Alături de celelalte state europe
ne, România acordă o atenție deose
bită instaurării unui climat de pace 
și colaborare în Europa, militează 
activ pentru asigurarea succesului 
Conferinței general-europe ne, pentru 
înfăptuirea securității pe continent 
Dorim ca această conferință să a- 
dopte asemenea documente care să 
ducă la așezarea pe baze noi a rela
țiilor dintre state, astfel ca fiecare 
națiune europeană să dobindească 
garanția că se va putea dezvolta in 
mod liber șl Independent in con
formitate cu aspirațiile șl interesele 
proprii, la adăpost de orice agresiu
ne, act de forță sau de amenințare 
cu forța".

Referindu-se la relațiile româno- 
suedeze, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că „raporturile de priete
nie șl colaborare pe multiple planuri 
intre cele două țări au cunoscut, în 
ultimii ani, o evoluție ascendentă. în 
dezvoltarea acestor relații un rol im
portant l-au avut contactele diplo
matice, schimburile de delegații, că
rora le vom atribui șl pe viitor aten
ția cuvenită. Merită subliniată, de 
asemenea, activitatea desfășurată in 
acest sens de comisiile mixte de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică Intre România șl Suedia. 
Schimburile comerciale româno- 
auedeze ce diversifică tot mai mult

și înregistrează creșteri substanțiale 
de la an la an. Consider că există 
Încă largi posibilități de dezvoltare 
a acestora, precum și pentru iniție
rea multor acțiuni de cooperare In 
producție și in alte domenii de ac
tivitate".

„Există numeroase temeiuri — a 
spus in încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — care ne permit să a- 
preciem că relațiile dintre România 
și Suedia au largi perspective de a 
se dezvolta pe baza deplinei egalități 
in drepturi și respectului reciproc, 
in interesul celor două popoare, al 
cauzei generale a păcii și colaborării 
internaționale. în ce privește Româ- 

pnia, vom face Jetul pentru a asigura 
cele mai bune condiții d.e,.dezvoltare 
a acestor relații și pe ••viitor*.

După primirea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o oonvorbire cordială, priete
nească cu ambasadorul suedez. Curt 
Leijon.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe.

vremea
Ieri în țar* i Vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin, excepting Transilvania, 
Cîmpla vestică șl Lunca Dunării, unde 
ceata a persistat. Cu totul Izolat, în 
sudul Banatului, a-a semnalat burni
ță. Vlntui a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 3 grada la Joseni șl 16 grade 
la Curtea de Argeș. în București xVre
mea a fost In general frumoasă, eu

eerul variabil. Vlntui a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă a fost 
de 14 grade.

Timpul probabil pentru 14, 15 «1 18 
noiembrie. In țară : Vreme In răcire. 
Cerul va ft temporar noros. Vor că
dea ploi locale în vestul șl nordul ță
rii șl Izolate In rest. La munte va nin
ge, iar In regiunea deluroasă din nor
dul țării ploile se vor transforma In 
lapovlță. Vlntui va sufla moderat. Mi
nimele vor fi cuprinse Intre minus 5 
șl plus 5 grade. Iar maximele între 
4 șl 14 grade. în București : Vreme în 
răcire ușoară. Cerul va fl variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată, în a 
doua parte a intervalului. Vlnt slab 
pînâ la potrivit Temperatura în scă
dere ușoară.
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PROGRAMUL I

»,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Revista Utersr-artUtlcA TV. 

Arta prezentului — o arii 
despre prezent.

10,45 Melodii, melodii...
11,00 Film serial : ,.In umbra lupi

lor". Producție a studiourilor 
de televiziune cehoslovace.

12,00 Telejurnal.
1640—17,00 Lumea copiilor • ••Meș- 

ter Faur, mllnl de aur" (VI

— ultimul episod), • Sfi în
vățam un dntec la clubul 
profesorului Allegretto : „Ce
nușăreasa" de G. Grigorlu.

17,30 Curs de limba germană. Lec
ția 67.

16.00 Telex. 
18,05 Avanpremieră.
18,10 Cum vorbim.
15,21 Omul șl muzica Iul : Joaquin 

Rodrigo. „Concertul din A- 
ranjuez" pentru chitară șl 
orchestră.

15,50 „Pămîntul fericirii noastre-
— emisiune de versuri.

l>,00 Timp șl anotimp în agricul
tură.

15,15 Publicitate.
18,20 1001 de seri : „Covorul fer

mecat".
15.XI Telejurnal • Cincinalul îna

Luni dimineața, a sosit în Capita
lă Valentina Nikolaeva Tercșkova, 
președinta Comitetului Femeilor So
vietice, membru al C.C. al P.C.U.S., 
deputat in Sovietul Suprem, erou al 
Uniunii Sovietice, care întreprinde, 
In fruntea unei delegații de femei, 
o vizită in tara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost lntimpinată de Su
zana Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, si Maria Gro-

Sosirea unei delegații
Luni dimineața a sosit în Capitală 

o delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Gustov Ivan 
Stepanovici, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., adjunct al președin
telui Comitetului Controlului de 
partid de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R. va

za,’ vicepreședintă, de 
oficiale.

A fost de 
ambasadorul 
București.

alte persoane

fată V. 
Uniunii

I, Drozdenko, 
Sovietice la

★
zi, delegația Comitetu- 
Sovietice a făcut o vi-

în aceeași
lui Femeilor-------------- ----- -
zită la Consiliul Național al Femei
lor, unde a avut o întrevedere cu 
Suzana Gâdea, președinta consiliu
lui, cu membre ale Comitetului Exe
cutiv și femei fruntașe din diverse 
domenii de activitate.

Luni dimineața a părăsit Capitala, 
pleclnd spre R. P. Chineză $1 R.P.D. 
Coreeană, o delegație economică gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul transportu
rilor $1 telecomunicațiilor. Cornel

Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Voloșeniuc, 
președintele Băncii române de co
merț exterjor. membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față LI Min Su, amba
sadorul R.P.D. Coreene In țara noas
tră. si reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

A sosit la București o delegație 
a Uniunii Tineretului din Iugoslavia

de activiști ai P.C.U.S
efectua o vizită in schimb de expe
riență în țara noastră.

Delegația a fost salutată la sosire 
de tovarășii Simlon Bughici, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Colegiului central de partid, loan 
GLuvacov, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Colegiului central de 
partid, de activiști de partid.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

La invitația Uniunii Tineretului 
Comunist, luni a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia (U.T.I.) condusă de Vladi
mir Maksimovici, președintele Con
ferinței U.T.I., care va face o vizită 
în tara noastră.

La aeroportul internațional Bucu
rești Otopeni, delegația iugoslavă a

fost salutată de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, de secretari și activiști ai 
C.C. al U.T.C. Erau de față, de ase
menea, Iso Njegovan, ambasador al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia la București, precum fl 
membri ai ambasadei.

Sosirea unei delegații de activiști ai U.C.l
O delegație de activiști ai Uniunii 

Comuniștilor din Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Miloș Singici, membru 
al Secretariatuflui C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, a sosit, luni 
dimineață, la București, la invitația 
C.C. al P.C.R., pentru a face o vizită 
in schimb de experiență In țara 
noastră.

La sosire, delegația a fost întîm-

piuată de tovarășii Ton St. Ion, vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Constantin. Ni- 
colae, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., activiști de 
partid.

A fost de față ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Iso Njegovan.

O delegație a Comitetului pentru 
apărarea păcii din Republica Demo
crată Vietnam, condusă de Pham 
Huy Thong, vicepreședinte al comi
tetului. director al Institutului de ar
heologie, care ne-a vizitat țara la in
vitația Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, a părăsit Capitala. ''

In timpul șederii în România, oas-

petii au fost primiți la Secția relații 
externe a C.C. al P.C.R.. au purtat 
convorbiri la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală, 
din județele Argeș, Brașov, Prahova.

Cronica zilei
Delegația Comitetului Central al 

Federației Generale a Sindicatelor din 
Coreea, condusă de tovarășa Kim 
Jong Suk, vicepreședinte al Comite
tului. Central al Federației, care se 
află in țara noastră a vizitat luni di
mineață uzinele „Electronica" din 
Capitală.

In aceeași zi, delegația Comitetului 
Central al Federației Generale a Sin
dicatelor din Coreea, condusă de to
varășa Kim Jong Suk, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Federației, 
a avut o întilnire — la sediul Consi
liului Central al U.G.S.R. — cu to
varășii Paul Nagy și Larisa Muntea- 
nu, secretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., și cu membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului Centrai al • 
U.G.S.R.

■ , ★
Luni duipă-amiază a sosit in Capi

tală o delegație a Confederației Fran
ceze Democratice a Mundi (C.F.D.T.), 
condusă de Albert Detraz, secretar 
național al C.F.D.T., care, la invita
ția Consiliului Central al U.G.S.R., va 
face o vizită 
noastră.

de studiu In țara

★
Comitetului NationalLa invitația _________ ____

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara o delegație a Mișcării de elibe-

rare națională din Insulele Comore, 
formată din Muhammad All Mbaye, 
secretar al mișcării, și Kamal Addine, 
secretar federal al mișcării. Oaspeții 
au fost primiți la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală 
și din județul Dîmbovița.

★
începînd de luni, unul din pavi

lioanele Complexului expozițional din . 
București găzduiește exponatele a 22 
de firme americane sub genericul 
„IBATECH-73".

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai unor ministere economice, 
institute de cercetări'și centrale m- 
dustflăle din Capitală. Cu acest pri
lej, Robert J. Martens, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Statelor 
Unite la București, și Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice, au 
rostit scurte alocuțiuni.

Expoziția ilustrează dezvoltarea 
tehnologiei și perfecționarea echipa
mentelor pentru industria petrochi
mică din S.U.A. Sint prezentate noi 
procedee in domeniul rafinării pe
trolului, noi produse chimice, apara
tură de măsură si control, instalații 
de extracție, calculatoare etc.
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Nici pentru un meci frumos nu trebuie să-ți rupi nasturii...
Acel meci-derbi de la Craiova din

tre Universitatea și Dinamo, meci 
care a prilejuit atitea comentarii, s-a 
dovedit, prin evoluția evenimentelor 
din etapele următoare, mult mai pu
țin important pentru așezarea clasa
mentului de toamnă. In ultimele trei 
etape, Dinamo s-a scos 6ingură din 
discuție, pierzind tot ce se putea 
pierde. în același timp, craiovenii au 
ciștigat patru puncte din șase posi
bile, ultimele două, pe care și le-au 
adăugat duminică la Bacău, fiind 
deosebit de prețioase. Aceasta, mai 
intli, pentru că au fost dobindite în 
vreme ce alte echipe pierdeau puncte, 
apoi datorită faptului aproape una
nim recunoscut că la titlul național 
se ajunge prin realizări în partidele 
jucate „in deplasare". Intr-adevăr, 
„acasă" multe formații își arată 
vitejia ; chiar și astăzi, după trecerea 
a 13 etape, există alte cinci echipe in 
afara celei doljene care nu s-au lă
sat infrinte pe terenurile proprii, to
tuși, ele rămln la distanțe apreciabile 
față de lider. Secretul Universității 
se descoperă la o simplă „radiogra
fie" a partidelor jucate de aceasta 
pe stadioane străine : 7 4 2 1 14—10. 
Descifrind-o, ea ne arată că echipa 
Universității a dobindit in afara 
Craiovel 10 puncte din 14 posibile, 
ceea ce înseamnă aproape jumătate 
din zestrea pe care o deține actualul 
lider (10 din 21 !). Ați remarcat desi
gur șl golaverajul pozitiv, unic 
printre cele 18 divizionare, ca și fap
tul că 14 goluri reprezintă exact 50 
la sută din totalul marcat (28). Ast
fel, fruntașa clasamentului general 
și-a lăsat toate urmăritoarele — cu 
excepția formației F.C. Constanța — 
la 6—7 puncte depărtare, ceea ce pune 
capăt discuției despre alți preten- 
dențl la șefia turului competiției. 
Deci, a rămas pe listă F.C. Cdn-

stanța, foarte puternică și decisă pe 
stadionul de pe litoral: șase partide 
« șase victorii, adică două treimi 
din cîștigul total. Ca să se mențină 
redutabilă pentru lider, F.C. Con
stanța va trebui să dobindească un 
rezultat satisfăcător duminica vii
toare la Ploiești (aceasta deoarece 
Universitatea înfruntă pe C.S.M. Re
șița la Craiova, unde se presupune 
că deține prima șansă). Dacă dobro
genii vor sări hopul de la Ploiești, 
atunci speranțele lor vor prinde 
aripi: spuneam că F.C. Constanța e “ 

t 

și prin calitatea serviciilor să-1 cul
tivăm această pasiune. Or, ce se în- 
timplă, din păcate, deseori, ce s-a 
întîmplat și duminică la București ? 
Am primit iarăși, chiar la fața locu
lui, numeroase reclamații asupra în
ghesuielii aproape de nedescris atit 
in mijloacele de transport spre sta
dion, cit și la cele citeva case de bi
lete ale acestuia. Sute de inși in ju
rul fiecărei case, conflicte și enervări, 
nasturi rupți șl bombeuri strivite. 
Oare pentru o asemenea „distracție" 
pleacă mii de oameni spre stadion ?

ADNOTĂRI LA ETAPA A XIII-A

foarte decisă cind joacă „acasă", ei 
bine, ea va disputa succesLv două 
meciuri la Constanța (cu A.S.A. șl 
Rapid) în timp ce pe Universitatea 
o așteaptă, tot succesiv-, două probe 
grele pe terenuri străine (la Cluj, 
cu C.F.R. și la București, cu Steaua!).

Lăsindu-i pe olteni și pe dobrogeni 
să discute Intre ei problema, campio
nului de toamnă, să ne Întoarcem la 
București acolo unde altădată se fău
reau pretendențil la titlul național. 
Multă lume pe stadionul „23 August" 
— peste 38 000 de bilete vindute, dar 
alți numeroși spectatori au intrat, 
probabil, „pe gratis". Aici se cuvine 
să spunem citeva cuvinte organizato
rilor de meciuri cu privire la servi
ciile firești pe care trebuie să le pună 
la dispoziția publicului. Omul de 
astăzi are suficiente mijloace moder
ne de distracție ca să-și petreacă 
duminica la el acasă sau în alte 
părți. Dacă totuși s-a hotărlt să 
meargă la fotbal, atunci e cazul ca

Și, vor mai fi ei dispuși să repete 
aventura altădată, in loc să stea li
niștiți acasă ? Credem că nu este 
ceva anormal să cerem organizatori
lor de spectacole sportive, nu numai 
din București, ca să pună din timp 
la punct toate amănuntele bunelor 
servicii cetățenești, astfel ca amato
rii de fotbal să vizioneze meciurile 
in condiții civilizate.

După ce au pătruns în condițiile 
amintite pe porțile stadionului, ce au 
văzut spectatorii ? Mai' intli, 90 de 
minute de fotbal îndoielnic la meciul 
Rapid—Sportul studențesc, in care 
giuleștenii s-au bătut, aș zice, singuri 
după ce au avut inițiativa in joc. I-a 
trădat insă golgeterul Neagu, dumi
nică fără vreun dram de inspirație la 
numeroasele faze de gol, l-a Încurcat 
și formația — cu un dreptaci pus să 
joace aripă stingă (Petreanu) șl cu 
fundași central din nou improvizat 
(Angelescu). Chiar și așa, Rapid n-ar 
fi pierdut, ar fi rămas la 0—0, dacă

în poartă ar fi jucat oricare alt apă
rător afară de Răducanu. Nu-i vorbă 
aici de obișnuitele ieșiri ale acestuia 
dincolo de 16 m, ci de modul bizar 
de a ataca baloanele înalte în pro
priul careu ca și cînd abia făcea cu
noștință cu mingea de fotbal. Me
ciul al doilea, Steaua—Dinamo, a plă
cut spectatorilor, prin comparații. 
Prin comparație la ceea ce văzuseră 
„in deschidere" și prin comparație 
cu nivelul submediocru al fotbalului 
pe care nl-1 oferă divizia A in a- 
ceastă toamnă. Steaua a învins net 
pe Dinamo printr-un concurs fericit 
de împrejurări, pentru că, primul,x 
n-a jucat. Tătaru, al doilea, Iordă- 
nescu a ieșit repede de pe teren. 
Astfel, dintr-un foc, Steaua a scăpat, 
cam fără voia antrenorilor, de doi 
jucători care, prin lipsă de formă și 
altele, încurcă jocul echipei de multă 
vreme. Apoi, importantă a fost rein
trarea lui Dumitriu IV (datorită însă 
accidentării lui Ion Ion !) Așa stind 
lucrurile, pentru prima oară de la 
începerea campionatului. Dumitru 
și-a Împărțit sarcinile la half ie cu 
vigurosul Dumitriu, a mai scăpat de 
grija apărării și s-a ocupat prepon
derent de construcție. Nu e mai 
puțin adevărat că Dumitriu a con
tribuit și la organizarea atacului, 
pasa din care a înscris Pantea fiind 
o dovadă grăitoare. Aici, la halfie, 
Steaua a clștigat detașat meciul. Din
colo, la Dinamo, linia Dinu-Nun- 
weiller numai halfie nu s-a putut 
numi ! Nu atit din vina lui Dinu, 
evident și el în perioadă critică din 
punct de vedere fizic, cit a partene
rului său.

Valerlu M1KONESCU

în cîteva rînduri
FOTBAL. PROGRAMUL INTER

NAȚIONAL AL SAPTAMlNII. Pro
gramul fotbalistic internațional al a- 
cestei săptămini cuprinde meciuri din 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial. „Capul de afiș" îl deține 
partida de la Amsterdam, unde du
minică, 18 noiembrie, echipa Olandei 
va primi replica selecționatei Belgiei. 
Pentru calificarea în turneul final al 
competiției, gazdelor le este suficient 
un rezultat de egalitate, în timp ce 
formația belgiană poate obține cali
ficarea numai în cazul unei victorii. 
In aceeași zi se vor mai disputa ur
mătoarele jocuri. La Sofia : Bulga
ria—Cipru (grupa a 6-a europeană) ; 
la Ankara : Turcia—Elveția (grupa a 
2-a europeană) ; la Kinshasa : Zair— 
Zambia (turneul final al zonei afri
cane).

Miercuri, 14 noiembrie, de aseme
nea, în preliminariile campionatului 
mondial (grupa a 6-a europeană), 
echipa Portugaliei va întîlni pe teren 
propriu reprezentativa Irlandei de 
Nord. Tot miercuri sint programate 
și două partide amicale, care se 
anunță deosebit de atractive : Sco
ția—R. F. Germania (la Glasgow) |i 
Anglia—Italia (la Londra).

TENIS. CLASAMENTUL ÎN „MA
RELE PREMIU F.I.L.T-. în urma 
rezultatelor înregistrate în turneele 
de tenis desfășurate șăptămîna tre
cută, in clasamentul „Marelui pre
miu F.I.L.T." continuă să conducă 
detașat campionul român Iile Năs- 
tase cu 578 puncte.

Pe locul al doilea se află olande
zul Tom Okker — 418 puncte, urmat 
de australianul John Newcombe — 
407 pyncte. Reține însă atenția faptul 
că acesta din urmă poate acumula un 
număr important de puncte cu oca- . 
zia meciurilor pe care le va susține 
echipa Australiei In semifinală șl, e- 
ventual, finala „Cupei Davis".

inte de termen. 1073 — an 
hotărî tor.

20,00 CIntecul săptâmlnil ! „Tot 
cîntlnd ca cloclrlia". Muzica 
Aurel Glroveanu. Versuri — 
Harry Negrln. Interpretează 
Magda ianculescu.

20,05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,30 Teatru liric TV : „Ion Vodă 

cel Cumplit" de Gheorghe 
Dumitrescu. Interpretează an
samblul Operei Române din 
București.

22,10 24 de ore • România în 
lume.
PROGRAMUL H

30,00 Avanpremieră.
30,08 Film serial : DaktarL

20.30 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul.

20,90 Clntece și jocuri populare
21,10 Reporterii noștri peste hota

re. Imagini din Iugoslavia.
21.30 Telex.
21,35 Roman foileton î „Tinerele". 

Primul episod.

cinema
• Monolog : VICTORIA — I; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Fiul meeanleulut de locomoti
vă : LUMINA — 9; 12; 15; 17,30; 
20,30.

• 100 de lei : SCALA — 5; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Ultimele șase minute : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4762); 20,15 (seria da bilete 
— 4763), PATRIA — 9; 11.30; 14; 
16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Bună seara, doamnă Campbell :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30; FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Love story : CAPITOL — 9;
11,1»; 13,90; 15,45; 18; 30,15.

• Program de desen® animat® 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• Esop : DOINA — 11,15; 1340;
15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea „Atomul marcat" : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20,15.
• Doi pe un balansoar x MELO
DIA — 9; 11,15; 1340; 16; 18,15; 
20,30.
• Lumea se distrează : TIMPURI 
NOI — 0—20.15 în continuare.
• Mafia albă : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Despre o anume fericire i GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLACARA
— 15.30; 17,45; 20.
• Paradisul x BUCEGI — 13,30;
18; 20,15, VOLGA — 9; 11,11 j 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

• Șapte zile x UNIREA — 16;
18; 20.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 1B; 20,15.
• Nunta x COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
• Pe aripile viatului : GRIVITA
— 10; 14,30; 19.
• Lupta după victorie : URA » 
15,30; 19.
• Legenda negrului Charley : 
FERENTARI — 15,30; 1B; 20,15.
• Departe de Tipperary : PACEA
— 15,30; 18; 20,15.

?O afacere pe cinste : INFRA- 
IREA INTRE POPOARE — 15,30;

18; 20,15, MUNCA — 15,30; 17,45; 20. 
• Conspirația x RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.

• Cu cărțile pe față x DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
a O floare șl doi grădinari : BU- 
ZEȘTI — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Acea pisică blestemată : CRIN- 
GAȘI — 15,30! 18; 20,15.
• Stare de asediu : VIITORUL •» 
15,30; 18; 20,15.
a Urmărire la Amsterdam : MO
ȘILOR — 15,30: 18; 20,15.
• Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală t 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
a Simon Templar Intervine i 
COSMOS — 15.30; 18; 20,15.
• Distratul : VITAN — 11; îgt 
20,15.
• Fantoma iul Barbă Neagră | 

PROGRESUL — 13,30; 18; 20,15.

I



viața internațională
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE IN EUROPA
• IN ATENȚIE : definirea clară ți precisă a norme

lor noilor relații dintre statele continentului
* Documentul românesc privind măsurile destinate 

să facă efectivă nerecurgerea la forță — o bază 
concretă pentru asigurarea condițiilor de apli
care a principiilor de drept Internațional

GENEVA 12 (Agerpres). — în urma 
abordării aspectelor de substanță ale 
securității și cooperării, lucrările 
Conferinței de la Geneva cunosc un 
ritm intens in cadrul dezbaterilor 
privind conținutul pe care trebuie 
să-l aibă documentele finale. Pe 
primul plan ai atenției participanți- 
lor e-au situat problemele de bază 
ale noilor relații ce trebuie să se 
stabilească Intre statele de pe conti
nent. respectiv principiile șl normele 
raporturilor interstatale, precum șl 
măsurile care să asigure transpune
rea efectivă In viață a acestor prin
cipii.

în ședința de luni au început dez
baterile cu privire la reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
internaționale, corolar al noului sis
tem de securitate In Europa — care 
presupune renunțarea la folosirea 
forțed fi la amenințarea cu forța. în 
acest sens, pe baza „Recomandărilor 
finale" de la Helsinki, au fost exa
minate o serie de propuneri concrete 
prezentate de delegațiile U.R.S.S., 
Iugoslaviei și Franței șl s-au făcut o 
aerie de sugestii de natură să îmbo
gățească și să dea un conținut cit mai 
clar și precis formulărilor respective. 
Delegațiile R. D. Germane, Belgiei, 
Greciei si R. F. Germania s-au pro
nunțat pentru consacrarea angaja
mentului statelor participante de a 
reglementa prin mijloace exclusiv 
pașnice diferendele dintre ele. în lu
mina întregului complex de principii 
care fac obiectul dezbaterilor și avind 
în vedere egalitatea suverană a sta
telor. reprezentantul Belgiei a arătat, 
insistînd asupra acestui aspect, că. 
întru cit statele sînt membre egale ale 
comunității internaționale, la solu
ționarea oricărui diferend trebuie 6ă 
se asigure respectarea strictă a drep
turilor și obligațiilor statelor. Repre
zentantul R.D.G. a subliniat necesita
tea ca atit statele-părți într-un liti
giu. cit șl celelalte state să se abțină 
de la once act care ar putea agrava 
situația și ar face mai dificilă regle
mentarea pașnică a diferendelor.

In ceea ce privește măsurile me
nite să facă efectivă nerecurgerea la

ORIENTUL APROPIAT
LONDRA 12 (Agerpres). — Primul 

ministru britanic, Edward Heath, a 
conferit luni cu premierul israelian, 
Gol da Meir. aflat la Londra cu pri
lejul reuniunii liderilor partidelor 
membre ale Internaționalei Socia
liste. întrevederea a fost consacrată 
abordării unor aspecte ale situației 
din Orientul Apropiat.

în cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate in aceeași zi, primul mi
nistru israelian a exprimat angaja
mentul țării sale „de a face tot ce 
este posibil" pentru aplicarea acor
dului de încetare a focului.

Tot luni, primul ministru al Marii 
Britanii a avut o Întrevedere cu 
cancelarul vest-german, Willy Brandt 
în cursul convorbirii au fost exa
minate — potrivit unui purtător de 
cuvint oficial — evoluția situației în 
Orientul Apropiat șl o serie de pro
bleme privind relațiile din cadrul 
Pieței comune.

★
LONDRA 12 (Agerpres). — Liderii 

partidelor care fac parte din Inter

Recent, țara noastră a primit vizita unei delegații parlamentare 
braziliene, condusă de senatorul Paulo Francisco Torres, președintele 
Congresului Național șl al Senatului din Brazilia. Cu acest prilej, con
ducătorul delegației parlamentare braziliene a avut amabilitatea să ne 
răspundă la citeva întrebări.

— în cursul șederii In Romă- 
nta, delegația dv. a fost pri
mită de președintele Nicolae 
Ceauțescu, ați avut contacte cu 
factori de răspundere din dife
rite sectoare, ați vizitat o serie 
de obiective social-culturale din 
București și din alte orașe. Vă 
rugăm să împărtășiți cititorilor 
noștri citeva din impresiile cu
lese din timpul vizitei în Româ
nia și citeva aprecieri despre 
stadiul relațiilor româno-brazi
liene ți perspectivele dezvoltă
rii lor în diverse sectoare.

— Nu pot Începe altfel răspunsul 
Ia această întrebare dedt spunin- 
du-vâ că noi, cu toții, ne-am simțit 
excelent in România și. pe această 
cale, ținem sâ ne exprimăm mulțu
mirile față de gazdele noastre atlt 
de ospitaliere, ln.tr-adevăr, am vizi
tat un șir de întreprinderi și insti
tuții, con statin d peste tot seriozita
tea cu care oamenii muncesc pentru 
progresul patriei lor. Cred că nu gre
șesc considerind acest lucru drept 
cea mai solidă garanție a continuării 
ritmului înalt In care se dezvoltă 
economia românească.

Țin să relev, de asemenea, onoarea 
ce ni t-a făcut prin primirea noas
tră de către președintele Nicolae 
Ceaușescu. In ceea ce privește re
lațiile româno-braziliene. consider că 
ele sint bune și cunosc o lărgire con
tinuă. cu atit mai firească, cu cit 
este vorba de două țări de origine 
latină și aflate Intr-un rapid proces 
de dezvoltare pe toate planurile. 
Evident, sîniem încă departe de a 
fi epuizat posibilitățile existente în 
materie de schimburi comerciale, 
fără a vorbi de schimburile și co
laborarea în alte domenii. Faptul că 
țările noastre au regimuri deoiebite 
nu ne împiedică nicidecum să fim 
prieteni, să conlucrăm spre binele 
comun, spre binele păcii și progresu
lui general. Ne considerăm emisari 
ai prieteniei cu poporul român șl 
sperăm că vizita noastră va contri
bui la o mai bună cunoaștere intre 
popoarele noastre, la o mai strinsă 
oonlucrare Intre ele.

— în ultimul timp, Brazilia 
înregistrează ritmuri înalte de 

forță și la amenințarea cu forța, dis
cuțiile s-au purtat pe baza documen
tului românesc de lucru, relovindu-se 
importanța transpunerii efective in 
viață a acestui principiu. Șeful dele
gației române, ambasadorul Valentin 
Lipat-ti, a subliniat caracterul gene
ral pe care trebuie să-l aibă măsu
rile în această direcție, cuprinzind 
întregul ansamblu al relațiilor dintre 
state, inclusiv cele in domeniile po
litic. militar, economic și cultural. In 
acest fel. a subliniat el, se asigură o 
bază concretă nu numai pentru ex
cluderea definitivă a forței, dar și 
pentru asigurarea condițiilor de apli
care consecventă a tuturor celorlalte 
norme și principii de drept interna
țional care trebuie să guverneze con
duita statelor.

Referindu-se la locul și importan
ța măsurilor destinate să facă efec
tivă nerecurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța, in aplicarea an
samblului principiilor, reprezentan
tul României a evocat acțiunile în
treprinse la Organizația Națiunilor 
Unite de consacrare și aplicare a 
tuturor acestor principii, ceea ce 
are ca rezultat Întărirea fiecărui 
principiu în parte, precum și a în
tregului ansamblu de norme de bază 
ale relațiilor dintre state.

Reprezentantul Italiei, referln- 
du-se la documentul românesc, a re
marcat că măsurile concrete prevă
zute de țara noastră reprezintă o 
expresie elocventă a dorinței de 
pace și securitate de care sînt ani
mate poporul și guvernul român. El 
a sprijinit propunerea țării noastre 
privind precizarea și concretizarea 
prin instrumente bl și multilaterale 
a obligației ca statele participante 
la conferință să nu recurgă în rela
țiile dintre ele la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța. „Trebuie de
puse toate eforturile — a subliniat 
el — pentru a întemeia încrederea 
între state în Europa pe excluderea 
folosirii forței sub orice pretext, in 
orice împrejurare, popoarele avind 
dreptul deplin la legitimă apărare 
împotriva oricărui act de agre
siune".

naționala Socialistă . participant . Ia 
reuniunea extraordinară desfășurată 
duminică, la Londra, au subliniat, 
referitor la situația din Orientul A- 
propiat, necesitatea unei responsabi
lități sporite în scopul transformării 
acordului de încetare a focului lntr-o 
pace trainică, durabilă și garantată.

★
CAIRO 12 (Agerpres). — Președin

tele Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Yasser Arafat, sosit du
minică la Cairo pentru convorbiri cu 
oficialitățile egiptene privind evolu
ția situației în Orientul Apropiat, a 
fost primit de președintele Anwar 
Sadat

★
TEHERAN 12 (Agerpres). — Șa- 

hinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr a primit, duminică, pe 
ministrul sudanez al afacerilor ex
terne, Mansur Khalid, aflat In Iran 
intr-o vizită oficială — transmite a- 
genția P.A.R.S. La întrevedere a 
asistat ministrul de externe iranian, 
Abbas All KhalatbarL

dezvoltare economică. Care sînt 
problemele considerate drept 
prioritare in vederea menținerii 
ritmului accelerat de dezvoltare 
a țării 7

— Realmente, economia braziliană 
s-a caracterizat, în ultimii ani, prin- 

„Afe considerăm emisari ai prieteniei 
cu poporul român"

declară senatorul Paulo FRANCISCO TORRES, 
președintele Congresului Național și al Senatului din Brazilia

tr-o creștere accelerată, care a făcut 
ca țara noastră să ocupe, in privin
ța ritmului, unul dintre locurile 
de frunte pe plan mondial. Acest an 
va fi al șaselea an consecutiv cînd 
înregistrăm un spor al produsului 
național brut de peste nouă la sută, 
iar In industrie chiar de 12 la sută. 
Desigur, este vorba de o cifră me
die, pe ansamblul industriei, exlstind 
sectoare unde sporurile sint mai 
substanțiale. Am in vedere, în pri
mul rind, ramuri de bază ale econo
miei, cum sint energetica și siderur
gia, sau unele ramuri mai noi. ca 
petrochimia sau construcțiile navale. 
In asemenea sectoare, guvernul nos
tru a aplicat investiții masive, cu 
rezultate pe măsura eforturilor finan
ciare. Vorbind despre progresul nos
tru economic, aș dori să amintesc că 
sintem o țară dotată cu imense re
surse naturale. Avem ..munți de 
fier", dispunem din abundență de 
alte numeroase minerale, de un sol 
in cea mai mare parte fertil. Aces
tea nu sînt o noutate. Important este 
că am trecut nemijlocit la utilizarea

BAGDAD 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Irak. Ahmed Has
san Al-Bakr. l-a primit, luni, pe 
Gheorghe Vasile, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate de 
ambasador al României la Bagdad.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis președintelui Irakului din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al RomânieL, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un cordial mesaj de prie
tenie, cele mai bune urări de sănă
tate șl fericire personală, de prospe
ritate, progres șl pace poporului ira-

Congresul P. C. din Marea Britanie
și-a incheiat lucrările

LONDRA 12 (Corespondentă de 
la N. Plopeanu). — Cel de-al 
XXXIII-lea Congres național al P.C. 
din Marea Britanie — important 
eveniment în viața comuniștilor, a 
oamenilor muncii din această țară 
— și-a Încheiat lucrările luni scara, 
la Londra. Delegații au aprobat în 
ședința de luni după-amiază textul 
rezoluției Congresului referitoare la 
întărirea șl consolidarea unității 
forțelor de stingă din Anglia, pre
cum și o serie de rezoluții privind 
diverse aspecte concrete ale politicii 
interne.

Principalul document adoptat la 
congres face o analiză a situației 
Interne și externe. După ce aprecia
ză că schimbările survenite în ulti
mul timp in raportul de forțe pe 
plan mondial „deschid noi perspec
tive coexistenței pașnice", rezoluția 
subliniază, pe de o parte. „întărirea 
forțelor păcii și socialismului în 
lume", iar pe de altă parte, „criza pe 
care o parcurge capitalismul mono
polist, instabilitatea economică și 
caracterul cronic al inflației din lu
mea capitalului". Rezoluția constată 
„marile confruntări de clasă care au 
avut loc în ultimul timp", sublinia
ză necesitatea „lărgirii acțiunilor de 
masă împotriva politicii claselor do
minante". In acest cadru se insistă 
asupra colaborării comuniștilor, la
buriștilor, sindicaliștilor și altor 
forțe progresiste „intr-o largă alian
ță a tuturor forțelor antimonopoliste 
în jurul clasei muncitoare". „O miș
care muncitorească puternică cere 
un partid comunist puternic" — se 
arată in document. Comuniștii se 
pronunță pentru naționalizarea ma
rilor companii, inclusiv a celor 
multinaționale. In continuare, se 
subliniază necesitatea intensificării 
propagării în rindul maselor a idei
lor socialismului și se arată că un 
rol important revine ziarului „Mor
ning Star".

Congresul a primit numeroase 
mesaje de salut din partea partide
lor cpmuniste și muncitorești fră
țești. Salutul adresat Congresului de

PLENARA C. C,
AL P.C. DIN FINLANDA

HELSINKI 12. — în cadrul unei 
plenare desfășurate la Helsinki, Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Finlanda a examinat unele 
probleme de actualitate referitoare 
la activitatea ideologică a partidului, 
ratificarea acordului asupra liberului 
schimb intre Finlanda și C.E.E., pro
iectele de modificare a legilor pri
vind alegerile și partidele politice, 
unele aspecte ale situației internațio
nale. In legătură cu activitatea ide
ologică a P.C. din Finlanda, plenara 
a însărcinat o comisie specială să 
pregătească un proiect de hotărire.

potențialului de care dispunem prin 
industrializare, conștienți că numai 
în felul acesta bogățiile noastre pot 
deveni efective, pot să se conver
tească în valori necesare societății.

Aș putea să dau destule exemple 
în această privință. Mă voi rezuma 
însă la două. Brazilia dispune de un 
potențial hidroenergetic printre cele 
mai mari din lume (avem și o cas
cadă mai mare decit Niagara), dar 
multă vreme la producția de curent 
electric ne situam pe un loc modest, 
chiar in perimetrul Amerlcii Latine.

De dnd am trecut la fructificarea 
acestui potențial 6-a scurs puțin 
timp, dar există de acum citeva 
obiective-gigant care alimentează 
centrele Industriale în continuă ex
pansiune. în perspectivă, vom con
strui, Împreună cu Paraguay, cea 
mai mare hidrocentrală din lume, 
Itaipu, pe fluviul Parana — și apoi 
altele, căci din rezervele noastre 
hidroenergetice cunoscute am ajuns 
deocamdată să utilizăm doar 15 la 
sută. Același lucru se petrece cu si
derurgia. Dispunind, cum spuneam, 
de munți de fier și de însemnate 
zăcăminte de cărbune. Brazilia chel
tuia mult pentru importul de oțel. 
Este firească astfel decizia guvernu
lui de a tripla producția de oțel In 
viitorii șapte ani. Aș aminti încă 
două realizări ale noastre din ulti
mii zece ani : reducerea inflației de 
la sută la sută la 12 la sută și le
garea rutieră a Nordului țării cu 
Sudul, pe o distanță de 5 000 km, 
prin șosele asfaltate. Curind, șoseaua 
transamazonlcă și Perimetral Nord 
vor lega regiunile de est cu frontie

klan. La rlndul său, președintele ira
kian a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări prietenești de sănă
tate șl fericire, de noi și depline 
succese pentru poporul român.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, intre președintele Republi
cii Irak și ambasadorul român a avut 
loc o convorbire cordială, in cadrul 
căreia a fost exprimată satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
de colaborare pe multiple planuri in
tre cele două țări șl popoare, evocin- 
du-se, de asemenea, posibilitățile de 
amplificare a acestor relații.

Comitctul Central al Partidului Co
munist Român a fost citit de pre
ședinta partidului, Irene Șwan, și 
primit cu aplauze de delegați.

Congresul a ales Comitetul Exe
cutiv al partidului, compus din 42 
membri. Comitetul Executiv va de
semna în prima sa ședință, care va 
avea loc la începutul anului viitor, 
Comitetul Politic, secretarul general 
și președintele partidului.

Convorbiri sovieto-iugoslave
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 12 

noiembrie, la Kiev au Început con
vorbirile oficiale între Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Iosip Broz Tito, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia și preșe-

Contacte polono-bulgare
VARȘOVIA 12. — (Corespondență 

de la Gh. Ciobanu). — La invi
tația C.C. al P.M.U.P.. Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale R. P. Polone, a sosit luni 
într-o vizită oficială de prietenie o 
delegație de partid și guvernamen
tală bulgară, condusă de Todor Jiv-

La sediul Comisiei Dună* 
rii din Budapesta s-a deschis luni 
reuniunea expertilor în problemele 
navigației. Lucrările reuniunii — Ia 
care participă expert! din țările 
membre ale Comisiei Dunării, pre
cum sl reprezentant! ai' Ministerului 
Transporturilor din Republica Fede
rală Germania — au fost deschise 
de Ion Cotot, președintele Comisiei 
Dunării.

Ministrul culturii din 
Uniunea Sovietică, E 
Furțeva, l-a primit luni pe

A.
Furțeva, l-a primit luni pe Elena 
Deleanu, directoarea Teatrului Giu- 
lești, și pe regizorul principal Dinu 
Cernescu, care se află in U.R.S.S. cu 
ocazia turneului pe care teatrul bucu- 
reștean îl face In țara prietenă. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat lntr-o atmosfe
ră prietenească.

Conferinja F.fl.0. *
cererile de admitere în rîndul orga
nizației a patru noi state : R. P. Al
bania. R. P. Mongolă. Republica 
Bangladesh și Uniunea Emiratelor 
Arabe. Directorul general al F.A.O., 
a propus forumului suprem al or
ganizației să adopte un „angajament 

rele occidentale, cam tot pe aceeași 
distanță.

Evident, dezvoltarea noastră nu 
este lipsită de dificultăți, unele chiar 
serioase. A cincea parte din popu
lația noastră — adică 20 milioane de 
persoane — este încă analfabetă. 
„Mobral" (Mișcarea braziliană de 
alfabetizare) a reușit, Intr-un timp 
scurt, să alfabetizeze trei milioane de 
brazilieni din rindul populației adul
te, iar eforturile in acest sens con
tinuă. Alocăm mijloace însemnate 
nu numai pentru a elimina complet 

neștiința de carte, ci, totodată, pentru 
pregătirea cadrelor atit de necesare 
dezvoltării economice.

Prin tot ce se tace pentru dez
voltarea economiei noastre, urmărim 
creșterea bogăției naționale și redu
cerea decalajului ce ne șepară de 
națiunile industrializate. Atingerea 
acestui scop este, desigur, o chestiu
ne de timp și de aplicare Inteligentă 
a mijloacelor de care dispunem.

— Cum vedeți perspectivele 
situației internaționale in cadrul 
actualei tendințe spre destin
dere 7

— în privința aceasta, îmi amin
tesc de cuvintele unul înțelept om 
politic, care spunea că „militarii au 
pierdut războiul, dar politicienii Încă 
nu au clștlgat pacea". îmi amintesc, 
de asemenea, de calculele unor spe
cialiști care ne asigură că, tăclnd o 
medie a confruntărilor militare de-a 
lungul timpurilor, ș-ar Înregistra un 
război la trei ani. Această cifră spu
ne mult despre iraționalismul războ-

SESIUNEA
GENERALE

NAȚIUNILE UNITE (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). — 
Comitetul pentru problemele colo
niale al Adunării Generale a adoptat 
două proiecte de rezoluție referitoa
re la teritoriile aflate sub dominația 
Portugaliei. Primul document, pre
zentat de un număr de 65 de state, 
intre care și România, a întrunit 102 
voturi pentru, 6 contra șl 16 abți
neri. Prin această rezoluție i se cere 
Portugaliei să înceteze Imediat răz
boaiele sale coloniale și toate actele 
de represiune Împotriva popoarelor 
din Angola și Mozamblc, să-și retra
gă forțele sale militare din Africa 
australă șl să pună capăt tuturor 
practicilor care violează drepturile 
inalienabile ale popoarelor din teri
toriile ocupate. Totodată, se cere 
regimului de la Lisabona să acorde 
luptătorilor pentru eliberare națio
nală capturați statutul de prizonieri 
de război. Statele membre ale O.N.U. 
sint chemate să acorde ajutor moral, 
material și economic popoarelor din 
Angola și Mozambic și din alte teri
torii aflate sub dominația portughe
ză, in special populațiilor din zonele 
eliberate, pentru a le facilita conti
nuarea luptei lor pentru libertate "șl 
independență. Se reafirmă dreptul 
inalienabil al popoarelor din An
gola și Mozambic și din alte terito
rii aflate sub dominația portugheză 
la autodeterminare și independență.

dintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, aflat intr-o vizită de prie
tenie. Sint ’ *’*'
dezvoltării 
laterale și 
de interes 
T.A.S.S.

discutate probleme ale 
și adincirii relațiilor bi- 
probleme internaționale 
reciproc, anunță agenția

kov. prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria.

în aceeași zl au început convorbi
rile oficiale între delegațiile celor 
două țări, conduse de Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. 
P.M.U.P., și Todor Jivkov.

al

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Internațional privind securitatea ali
mentară mondială".

0 expoziție comercială 
româna a *ost inaugurai în ca_ 
pitala Sudanului. Au fost nrezențl 
Hassan Mohamed Aii Belail, minis
tru de stat pentru comerțul exterior 
din cadrul Ministerului Economiei și 
Finanțelor, alți membri ai guvernu
lui, ai conducerii Uniunii Socialis
te Sudaneze, ai Federației Sindica
telor' Sudaneze, oameni de afaceri, 
ziariști. Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorul României la Khartum, 
Florian Stoica, șefi ai altor misiuni 
diplomatice acreditați in Sudan. Ex
poziția cuprinde mașini și utilaje, 
produse ale industriei electronice și 
electrotehnice, produse din domenii
le industriilor chimică, ușoară, ali
mentară. bunurilor de larg consum.

Congresul Partidului Li
beral-Democrat din R. F. 
Germaniaa lncePut luni la Wies* 
baden. în raportul prezentat de 

lului și despre suferințele aduse 
omenirii. Mai grav este că. In ciuda 
caracterului de calamitate al războ
iului, acesta nu a fost încă eliminat 
de pe pămint » din păcate, avem și 
astăzi in lume mulți oameni cu mina 
pe arme și există chiar situații cind 
vorbesc armele in locul oamenilor. 
Ne-am Înșela dacă nu am vedea că, 
de fapt, chiar in perioadele liniștite, 
avem de-a face cu o „pace Înarma
tă". Mă refer la prezența armelor, 
fiindcă ele pot compromite — și așa 
o demonstrează și faptele — calmul 
promițător Ia care, prin eforturi se
rioase, se ajunge Ia un moment dat. 
Prin urmare, realizarea unei păci 
durabile este indisolubil legată de 
dezarmare, incepind cu cea nuclea
ră. în condițiile cind mijloacele de 
distrugere au atins un nivel ce pune 
în joc soarta întregii omeniri, este 
nevoie mai mult ca oricînd ca oa
menii, națiunile să-și soluționeze 
neînțelegerile la masa tratativelor, 
respectîndu-se reciproc, admițînd 
dreptul fiecăruia de a urma drumul 
ales pentru propria dezvoltare.

— Cum apreciați rolul parla
mentarilor în eforturile pe linia 
destinderii și colaborării in
ternaționale ?

— Parlamentarii reprezintă popoa
rele care i-au ales. Aș spune că par
lamentarii sint media opiniei publi
ce ; de aici decurge rolul nostru de 
factori ai promovării intereselor po
porului. Dintotdeauna, națiunile, ca 
și indivizii, s-au putut ințelege nu
mai pe calea dialogului. A promova 
acest element indispensabil înțele
gerii este pentru noi, parlamentarii, 
o nobilă misiune — și de felul cum 
vom ști s-o Îndeplinim cred că va 
depinde in mare parte viitorul ome
nirii. în acest context, apreciem vi
zita delegației noastre parlamentare 
in România ca o expresie a dorinței 
de a contribui la Înțelegerea șl prie
tenia intre popoarele brazilian și 
român.

După reîntoarcerea noastră în pa
trie, vom informa poporul brazilian 
despre ceea ce am văzut și am aflat 
in țara d-voastră. vom tace că 
se știe mai mult la noi despre Româ
nia. Căci cunoașterea între popoare 
constituie prima condiție a promo
vării unor legături de prietenie și 
colaborare bazate pe respect mutual.

Vasile OROS

ADUNĂRII
A O.N.U.
Al doilea proiect de rezoluție, bu- 

pus de un grup de 16 state, a fost 
adoptat cu 103 voturi, trei contra șl 
18 abțineri, și vizează crearea unei 
comisii Internaționale de anchetă 
pentru Investigarea masacrelor colo
nialiștilor portughezi in Mozambic.

Adunarea Generală a adoptat cu 
74 de voturi, 10 contra și 3 abți
neri un proiect de rezoluție, prezen
tat de 19 state, între care și România, 
la punctul „Activitate» științifică »- 
■upra păcii".

Cu prilejul sosirii delegației R.P.D. 
Coreene, care urmează să la parte 
la discutarea problemei coreene la 
a 28-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., LI Jong Mok, ministru 
adjunct al afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, conducătorul delega
ției, a dat publicității, la aeroport, o 
declarație scrisă, relevind că pen
tru reglementarea problemei re- 
uniflcării Coreei trebuie să se pună 
capăt amestecului forțelor străine In 
treburile interne ale poporului co
reean. care dorește ca discutarea 
problemei Coreei la actuala sesLune 
a Adunării Generale a O.N.U. să 
contribuie la menținerea și consoli
darea păcii In Coreea și să permită 
poporului coreean să rezolve proble
ma reunlficăril in mod independent 
și pașnic.

întrevederi chino-americane
PEKIN 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Mao Tzedun a avut, luni, 
o întrevedere cu Henry Kissinger, 
secretarul de stat al Statelor Unite, 
consilier prezidențial pentru proble
mele securității naționale. Președin
tele Mao Tzedun a avut cu secre
tarul de stat american o convorbire 
asupra unui larg cerc de probleme, 
desfășurată intr-o atmosferă priete
nească — relatează agenția China 
Nouă. La întrevedere au luat parte 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. Ci Pin-fei, 
ministrul afacerilor externe, David 
Bruce, șeful Oficiului de legătură al 
Statelor Unite în China, alte per
soane oficiale chineze și americane.

PEKIN 12 (Agerpres). — Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat al

Walter Scheel, președintele Partidu
lui Liberal-Democrat vicecancelar și 
ministru al afacerilor externe, șe 
subliniază că guvernul de coaliție al 
R.F.G. acționează in mod ferm pen
tru destindere internațională, pentru 
securitate și cooperare in lume și, In 
primul rînd, pe continentul european, 
pentru relații tot mai bune intre Est 
fi Vest

Misiunea „Skylab". Dlr«- 
torul programului „Skylab" a anun
țat, duminică, că cei trei astronaut! 
ai noii misiuni spațiale „Skylab-3“ 
vor decola, joi, de la centrul de lan
sare de la Cape Kennedy, la ora 14,36 
GMT.

Noi măsuri 
io diverse țări 

pentru economisirea energiei
In țările occidentale se fac simțite din ce in ce mal mult efectele 

penuriei de petrol — relevă agenția France Presse, Intr-un comentariu 
consacrat crizei energetice. Oficialitățile țărilor respective au hotărit 
ca măsurile restrictive să fie aplicate in trei etape : restricții volun
tare, restricții impuse in utilizarea benzinei și a combustibilului domes
tic și, in sfirșit, raționalizări. La ora actuală, majoritatea statelor afec
tare au trecut deja la a doua etapă.

• S.U.A.: Guvernul american a 
aprobat oficial ca principalele so
cietăți de transporturi aeriene să 
înceapă masive reduceri ale zbo
rurilor In jurul lumii, din cauza 
lipsei de carburanți pentru mo
toarele cu reacție. Cunoscuta com
panie petrolieră „Texaco Incorpo
rated of New York" urmează să 
reducă furnizările de carburanți 
destinate societăților „Pan Ame
rican" și „Trans World Airlines" cu 
28 la sută, iar societății „British 
Airways'* cu 33 la sută.

• BELGIA: Guvernul belgian a 
hotărit să introducă o limitare a 
vitezei pe toate autostrăzile. Ne- 
respectarea limitărilor de viteză pe 
drumurile obișnuite (80 km pe oră) 
și pe autostrăzi (100 km), care a 
intrat in vigoare incepind din 9 
noiembrie, va fi sancționată cu 
pedepse drastice: închisoare între 
o lună și cinci ani și amendă de 
la 100 pină la 100 milioane franci 
belgieni. Pentru Încălzirea locuin
țelor se va furniza numai 80 la 
sută din cantitatea de combustibil 
livrată anul trecut. în toate edifi
ciile publice. încălzirea nu va de
păși 20 de grade. Ministerul învă- 
țămlntului examinează posibilita
tea ca, Incepind cu săptămina vii
toare. toate școlile să fie închise 
simbăta. O creștere a preturilor la 
produsele petroliere —- anunță 
surse oficiale — este inevitabilă.
• GRECIA t Ministerul Energiei 

a anunțat la 9 noiembrie măsuri 
restrictive luate de guvern pen
tru a face față penuriei de car
buranți. Prețul curentului electric 
crește cu 10 la sută In industrie șl 
cu 24 la sută la curentul de uz cas
nic. Pe de altă parte, au fost im
puse restricții la consumul curen
tului electric de către serviciile 
municipale (circa 50 la sută) și la 
reclamele magazinelor, care sînt 
Interzise după ora 21. începind de 
la 1 Ianuarie 1974. benzina va fi 
raționalizată.

Vizita delegației
Academiei

„Ștefan Gheorghiu"
în Franța

PARIS 12 — (Corespondentă de 
la P. Diaconescu) : Delegația con
dusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președinte al Consi
liului de conducere si rector al Aca
demiei ..Stefan Gheorghiu", a făcut 
o vizită în orașul Toulouse, unde a 
avut convorbiri cu conducătorii fe
derației P.C.F. Haute-Garonne și cu 
cadre didactice de la ecoala de par
tid din Toulouse.

în cursul zilei de luni, delegația 
P.C.R. a avut convorbiri cu o dele
gație a P.C.F.. condusă de Guy 
Hermier. membru supleant al Birou
lui Politic al P.C.F.

în seara aceleiași zile. , ambasa
dorul României la Paris. Constantin 
Flltan. a oferit un cocteil în onoarea 
delegației P.C.R.. la care au luat 
parte Jacques Duclos. membru al 
Biroului Politic. Guy Besse. membru 
al Biroului Politic, director al Cen
trului de studii și cercetări mai* 
xiste, Guy Hermier.

R. P. Chineze, Ci Pin-fei, ministrul 
chinez al afacerilor externe, și Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministrului de 
externe, au continuat, luni, convor
birile cu Henry Kissinger, secretarul 
de stat al S.U.A., consilier preziden
țial pentru problemele securității na
ționale — informează agenția China 
Nouă.

SĂRBĂTORIREA 
ZIARULUI „AKAHATA" 
TOKIO 12 (Agerpres). — Cu parti

ciparea a 30 000 de persoane, in o- 
rașul Kyoto a avut loc, duminică, 
ediția a XlV-a a sărbătorii tradițio
nale a ziarului „Akahata". organ 
central al Partidului Comunist din 
Japonia. Cu acest prilej, guverna
torul orașului. T. Ninagawa, a lan
sat o chemare Ia intensificarea luptei 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii.

chile ATAC ÎMPOTRIVA

UNUI OBIECTIV MILITAR
SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager

pres). — Conducătorul juntei mili
tare, generalul Augusto Pinochet, a 
declarat că un grup format din apro
ximativ 20 de persoane înarmate a 
atacat, simbătă seara, cazarma regi
mentului Tucapel din orașul Temuco. 
situat Ia 600 km sud de Santiago de 
Chile. După cum remarcă agențiile 
Reuter și France Presse, este prima 
dată cînd o astfel de operațiune de 
rezistență este anunțată In mod 
oficial.

• R.F.G.: La 9 noiembrie. Bun- 
destagul a ratificat în unanimitate, 
la a treia și ultima citire, proiectul 
de lege care dă guvernului puteri 
depline pentru a lua toate măsu
rile, în caz de nevoie, în vederea 
unei raționalizări a produselor pe
troliere. Aprovizionarea cu produ
se petroliere ar putea să fie re
dusă cu aproximativ 15—20 la sută 
pină la sfirșitul acestui an — a 
declarat ministrul vest-german al 
economiei. El a lansat un nou apel 
privind reducerea voluntară de că
tre populație a consumului de e- 
nergie.

Anglia. Pitoreasca moara de vînt 
din localitatea Stowmarket, Suffolk, 
se află în renovare. Dar nu ca o- 
biect de muzeu, ci pentru produc

ția de energie
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