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electrice, a combustibilului
După cum s-a anunțat. Comite

tul Executiv al C.C. al P.C.R. a e- 
x a minat principalele probleme ale 
dezvoltării energeticii în țara noas
tră și măsurile de economi
sire a combustibililor și energiei 
electrice. Pe baza acestei analize și 
a concluziilor prezentate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Comitetul 
Executiv a adoptat in acest sens 
o hotârire, care a fost dată publi
cității in ziarele de ieri.

Hotărirea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. este străbătută, ca 
de un fir roșu, de grija și preocupa
rea statornică a conducerii partidului 
nostru pentru asigurarea pe o pe
rioadă mai îndelungată a resurse
lor energetice necesare dezvoltării 
economice și sociale a țării și. tot
odată. pentru utilizarea cit mal ju
dicioasă a energiei electrice și com
bustibililor de care dispunem. A- 
preciind rezultatele obținute în 
creșterea potențialului energetic al 
țării, în asigurarea resurselor ener
getice necesare dezvoltării în rit
muri înalte a economiei naționale, 
hotărirea arată că programele sta
bilite nu au fost îndeplinite in în
tregime, că nu s-a acționat cu su
ficientă fermitate pentru reducerea 
consumurilor de energie și combus
tibil. pentru eliminarea risipei sub 
toate formele.

In hotărine iși găsește o nouă ex
presie și materializare orientarea 
generală ce caracterizează politica 
partidului nostru in domeniul ener- 

\______________

geticii—de a folosi cit mai judicios 
resursele și posibilitățile țării pen
tru satisfacerea necesităților cres
cânde de energie și combustibili 
ale economiei naționale. In acest 
sens, s-a stabilit elaborarea unui 
program de perspectivă in 
derea dezvoltării resurselor ener
getice și realizării de consumuri 
cit mai reduse, astfel incit să se 
asigure pe o durată mai înde
lungată rezervele de energie și 
combustibil. In. acest scop, un 
accent deosebit se pune pe inten
sificarea cercetărilor și prospcc- 
țlunilor geologice pentru identi
ficarea și piuierea in exploatare 
a unor noi rezerve de cărbune, 
petrol, gâ’z metan, ape termale și 
alte resurse energetice. O deosebită 
importanță prezintă măsurile de 
a crește aportul combustibililor so
lizi — cărbuni, șisturi bituminoase
— al energiei hidraulice și al ener
giei nucleare — prin urgentarea 
realizării programului de constru
ire a centralelor nuclearo-electrice
— la acoperirea necesităților de e- 
nergie electrică ale țării: în același 
timp, se va acționa pentru reduce
rea substanțială a utilizării hidro
carburilor in centralele electrice, 
spre a se cruța țițeiul și gazele 
în vederea valorificării lor supe
rioare prin chimizare.

Concomitent cu aceste orientări 
principale ale dezvoltării energeti
cii in viitor, hotărirea înfățișează 
un program concret de acțiune pen-

ve-

tru toți oameni muncii, pentru în
tregul nostru popor, in vederea uti
lizării cit mai raționale și econo
misirii energici electrice, a carbu
ranților, a tuturor combustibililor. 
Situind in atenția generală proble
ma gospodăririi cu înalt spirit de 
răspundere, in condițiile unui regim 
strict de economii, a acestor avuții 
de seamă ale întregii societăți, par
tidul cheamă colectivele din toate 
unitățile economice — din industrie, 
construcții', transporturi, agricultu
ră — pe toți cetățenii să se înca
dreze în această acțiune de mare 
interes economic și patriotic: nu 
este vorba de o acțiune de 
conjunctură, temporară, de o cam
panie de moment, ci de o acțiune 
temeinică, de durată, desfășurată 
cu toată răspunderea și energia, de 
al cărei succes depind, în mare mă
sură. gospodărirea mal bună a re
surselor de care dispunem, crește
rea eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate, sporirea 
mai rapidă a avuției naționale și 
ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Fiecare ramură a economiei noas
tre naționale este direct vizată, prin 
măsuri de importanță majoră pri
vind folosirea rațională a energiei 
și combustibiilului. Cadrele de con
ducere, oamenii muncii din indus
trie au obligația să acționeze per
severent pentru reducerea consu-
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Sub conducerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIRE LA COMITETUL
în ziua de 14 noiembrie 1973 a 

avut loc, sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, consfătuirea cju primii se
cretari și secretarii pentru proble
mele organizatorice ai comitetelor 
județene de partid și ai munici
piului București.

La consfătuire au luat parte to
varășii : Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Fană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofl-n, 
Ilie Verdeț, Dumitru Popescu, 
Leonte Rău tu, Cornel Burtică, Mi- 
ron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ștefan Andrei, cadre din aparatul 
Comitetului Central, din presa de 
partid.

Consfătuirea a avut ca scop ana
liza modului în care organele și 
organizațiile de partid acționează 
pentru realizarea programului ela
borat de 
Conferința 
nesc rolul 
eforturilor 
munca și lupta pentru 
cincinalului înainte c 
pentru transpunerea în viață a 
programului de înflorire economi- 
co-soc.’ală a patriei, pentru educa
ția socialistă a maselor, precum și 
modul în care se preocupă de apli
carea în viață a științei conducerii

Congresul al X-lea și 
Națională, își îndepli- 
conducător în unirea 
întregului popor în 

i realizarea 
de termen,

societățli socialiste, a contribuției 
lor la îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a misiunii istorice ce re
vine Partidului Comunist Român 
în conducerea destinelor națiunii 
noasțre socialiste.

In cursul consfătuirii au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Cioa
ra, Vasile Vîlcu, Constantin Dăs- 
călescu, Constantin Dumitrescu, 
Liviu Derban, Gheorghe Tănase, 
Iosif Banc, Simion Dobrovici, Ion 
Dincâ, Constantin Drăgan, Ferdi
nand Nagy, Petre Blajovici.

Pârtiei panții la discuții au ex
pus experiența organizațiilor ju
dețene respective în organizarea 
activității pentru îndeplinirea 
marilor sarcini ce stau în fața 
partidului și poporului nostru pen
tru accelerarea dezvoltării econo
miei naționale, pentru creșterea 
eficienței întregii producții de 
bunuri materiale, pentru sporirea 
continuă a avuției naționale.

Au fost scoase în relief o serie 
de aspecte legate de stilul și me
todele de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid în îndepli
nirea sarcinilor care le stau în 
față, de întărirea continuă a legă
turii acestora cu masele de oa
meni ai muncii pentru soluționa
rea tot mai competentă și mai e- 
ficientă a problemelor complexe

CENTRAL AL P
ridicate de înaintarea țării noas
tre pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Vorbitorii au ară lat realizările 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii în îndeplinirea planului pe 
1973, precum și pe primii trei ani 
ai cincinalului, avîntul cu care 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
din toate sectoarele producției ma
teriale. acționează pentru înde
plinirea angajamentelor de a rea
liza cincinalul înainte de termen ; 
de asemenea, au fost reliefate re
zervele pentru obținerea de noi 
succese în dezvoltarea în ritm sus
ținut a economiei naționale.

Vorbitorii au exprimat angaja
mentul organizațiilor de partid, al 
comuniștilor de a îmbunătăți con
tinuu activitatea de partid, de a 
munci cu pasiune și perseverență 
pentru a da Viață mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al X- 
lea și de Conferința Națională ale 
P.C.R., pentru a asigura îndepli
nirea planului cincinal înainte de 
termen, ridicarea continuă a nive
lului de viață material și spiritual 
al întregului nostru popor.

In încheierea consfătuirii a 
luat cuvin tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, oare a 
făcut o amplă expunere, ce va fi 
dată publicității.

Noi amenajări hidroenergetice

TULCEA

(Continuare in pag. a IlI-a)

LOTRU

Foto : E. Dichiseanu

și se-

Firul de aur

al

I t

I Silviu PODINALucian ZA1II

PICĂTURA DE CERNEALĂ

muncitor 
sculărie, 

că

al unei vieți

JUDEȚUL GALAȚI A ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE PRIMII TREI ANI Al CINCINALULUI

GALAȚI (Corespondentul „Scin
teii", Tudorel Oancea). — Oamenii 
muncii din întreprinderile județu
lui Galați au raportat la data de 
14 noiembrie a.c. îndeplinirea pla
nului producției industriale pe pri
mii trei ani ai cincinalului. După 
calcule estimative, avansul obținut 
va asigura pină la sfirșitul anului 
acesta realizarea unei producții su
plimentare de aproape 2,5 miliar
de leL Ritmul mediu anual de creș
tere a producției a fost în acești 
trei ani de 23,7 la sută față de 19.3 
la sută cit s-a prevăzut prin plan.

Nivelul productivității muncii a 
crescut in cursul acestui an față 
de anul 1970 cu aproape 56 la sută, 
respectiv cu 15 la sută peste pre
vederile din planul cincinal pentru 
acest an.

„Prezentindu-vă acest bilanț vred
nic al activității oamenilor muncii 
din județul nostru — se arată in 
telegrama trimisă’ cu acest prilej, 
C.C. al P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — vă exprimăm 
și cu acest prilej, stimate tovarășe 
secretar general, calda noastră re-

cunoștință, sentimentele noastre de 
profundă gratitudine pentru spri
jinul acordat, pentru indicațiile 
deosebit de prețioase pe care ni 
le-ați dat cu ocazia recentei vizite 
a dumneavoastră in județul Galati. 
Vom face totul pentru ca anul 1974 
să marcheze o nouă treaptă în 
realizarea angajamentelor pe care 
ni le-am asumat, pentru a crește 
contribuția comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județul Ga
lați la realizarea cincinalului îna
inte de termen".

Examenul
permanent
Seminarizarea s-a făcut cu seriozitate, ca la orice 

concurs bine pregătit, fi s-au acordat și note. Medicul 
veterinar, venit de la Direcția generală a agriculturii, 
industriei alimentare și apelor Dolj, punea intrebă- 
r.ie, iar cooperatorii care lucrează in sectorul zooteh
nic'al cooperativei agricole de producție din Bechet 
dădeau răspunsurile.

Îngrijitorul de vaci Dumitru Suiu a primit nota 10, 
Constantin Drăniceanu 9, iar Gheorghe Cerăceanu 
tot 9. , , -— In afară de cunoștințele cooperatorilor, notele mai 
reflectă și realizările din sectorul zootehnic — a sub
liniat medicul ca o concluzie.

Dumitru Suiu ar fi vrut să adauge ceva, dar «-a 
mulțumit numai să zimbească, fiindcă inginera Ale-

xandro SlrMnricv era de fală ti tfia el bine ci nu-l 
prea plac laudele.Ar fi vrut fă spună ceva ți Emilia Tulitu, dar 
renunțat ți ea din aceleași motive.

Toți cei examinați ar fi vrut să spună că fermiera 
Alexandra Ștefăncscu, femeia aceea energică, veșnic 
neobosită, pe care o intilnești cind la grajdurile de 
vaoi cind la puiemiță, care peste o jumătate de oră 
dă indicații unde ai se depoziteze lucerna, iar peste 
o oră verifică cum se pregătește hrana animalelor la 
bucătăria furajeră, găsește și suficient timp să discute 
pe-ndelete cu ei, să le explice de ce trebuie să se 
țină seama cind se alcătuiește o rație de furaje, cum 
se întărește organismul animalelor.

Rezultatele sint elocvente. Deși cooperativa se află 
in zona nisipoasă a Doljului, unde lipsesc pășunile, 
sectorul zootehnic cuprinde 660 de bovine, iar produc
ția medie de lapte la vacile mulgătoare este de 2 400 
de litri pe an. Cooperativa obține viței care sint se
lecționați șl pentru dezvoltarea zootehniei in alte loca
lități In acest an au fost livrate statului 50 000 păsări.

Jn ceea ce privește baza furajeră, sectorul zootehnic 
dispune de 450 tone de lucernă bine conservată. 2 000 
tone siloz și 250 de tone de borhot de la Fabrica de 
zahăr din Podari. Așa că iama poate să vină...

Inginera Alexandra $tefănescu dovedește că femeia 
narionată de muncă, energică, poate să se bucure de 
succesele acțiunilor sale in orice domeniu de activi
tate fără să o obosească atribuțiile de soție și ae 
mamă. In cazul ei, și cele de deputată in Marea Adu
nare Națională. Asemenea calități sporesc demnitatea 
și frumusețea femeii angajate intr-un permanent exa
men in fața vieții.

PlNĂ LA ULTIMUL HECTAR
RM. VÎLCEA (Coresponden

tul „Scinteii", Ion Stanciu). — 
Pentru valorificarea superioară 
a întregului potențial hidro
energetic al Lotrului, zilele 
acestea au fost începute lucrări 
de amenajare a altor două cen
trale electrice în aval de uzina

Ciunget, Urmînd su fie dotate, 
fiecare, cu cite două generatoa
re românești cu o putere totală 
de 133 MW, viitoarele hidro
centrale de la Malaia și Bră- 
dișor sint prevăzute să intre în 
funcțiune la întreaga capacitate 
pină in anul 1978.

DATELE „LA ZI" ARATĂ CĂ SE IMPUN ÎN CONTINUARE 
MĂSURI PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A ARĂTURILOR 

Șl PREOCUPARE MAI ATENTA PENTRU CALITATE

TU J..CE A. (Corespondentul
„Scinteii". Stelian Savin). Marți 
seara, la dana noului port in
dustrial din municipiul Tulcea 
a (acostat primul vas maritim 
— cargoul „Cluj** — care a a- 
dus din import, pe calea apei, 
prințul transport de bauxită

materie primă pentru Uzina- de 
alumină din Tulcea. Descărca
rea navei a și început chiar in 
cursul aceleiași nopți, urmînd 
ca in cîteva zile întregul trans
port de bauxită să ajungă pe 
platforma de depozitare a uzi
nei de alumină.

Cind toamna este bogată si recol
tele sînt bune, cînd agricultorii sint 
mulțumiți de rezultatele muncii și. 
odată cu ei, fiecare cetățean, care, 
în calitate de consumator, găsește 
piețele și magazinele bine aprovi
zionate. aceasta depinde în foarte 
mare măsură de exigența si de am
ploarea pregătirilor ce se fac încă 
din toamna precedentă, cu un an 
înainte. Intr-adevăr, pregătirile pen
tru recolta anului viitor au început 
□dată cu fertilizarea terenului si exe
cutarea arăturilor de toamnă — lu
crări de bază care condiționează în 
cel mai înalt grad nivelul producției,

Am cunoscut la Tirgo- 
viște, la întreprinderea de 
utilaj petrolier, un om sti
mat și pretuit de întregul 
ei colectiv. 11 cheamă Con
stantin Olteanu și este 
maistru, șeful secției scuiă- 
rie. Traiectoria vieții : o 
viață exemplară, închinată 
in întregime muncii 
menilor.

La întrebarea 
merg treburile la 
rie ?", pe care i-am

„cum 
sculă-

, , .... ... pus-o
lui Victor Bordea, secreta
rul comitetului de partid 
pe uzină, acesta mi-a răs
puns laconic : „La sculărie 
s-a produs, de cind con
duce Olteanu, o adevărată 
cotitură. Secția își înde
plinește, an de an, toți indi
catorii de plan. Inovațiile 
pe care le-a realizat au a- 
dus întreprinderii economii 
in valoare de sute de mii 
de lei".

In urmă cu zece ani, 
cind C. Olteanu a preluat 
sculăria, lucrau aici vreo 
130 de oameni. Acum sint 
330. Printre performanțele 
tehnice ale secției merită 
să fie amintite : o mașină 
pentru re-ctificat cuțite, care, 
dacă ar fi fost adusă din 
import, ar fi costat cel pu
țin un milion cinci sute de 
mii de lei, o mașină de ro
dat calibre, două prese hi
draulice, una de zece și 
alta de treizeci de tone, o 
instalație de serterizat (îm
binat) furtune de Înaltă 
presiune cu partea metalică 
și numeroase alte utilaje 
destinate atit nevoilor pro
prii ale secției cit și turnă
toriei, secției de armături 
și altor secții.

Sub Îndrumarea 
grijulie ți 
Constantin 
calificat în 
ultimii doi 
tineri care 
ca strungari, frezori, recti
ficatori. Unii dintre ei, cum 
sint Toader Dumitru. Ion 
Toacă, Nicolae Duță, Elena 
Dini, au și reușit să se im
pună ca muncitori de nă-

dej de. De fiecare dată cînd 
vin „boboci" în secție, 
maistrul Olteanu își face 
timp să stea de vorbă cu 
fiecare în parte, să le ex
plice pe îndelete cum tre
buie să fie un 
care lucrează la 
le pune în vedere 
aței se învață în perma
nență, că pretențiile in 
ceea ce privește disciplina 
sint aici mai mari decit în 
alte secții.

— De altfel, ține să

mari. Cuptorul său elec
tric pentru călirea oțeluri
lor de scule. încălzit cu re
zistență electrică, aduce 
112 224 lei, iar incărcarea 
fețelor de frecare a dornu
rilor de forjat racorduri — 
nu mai puțin de 435 281 lei.

— Care sînt momentele 
pe care le socotiți cele mai 
importante din viața dum
neavoastră ?

— Mai întîi, mi-a răs
puns el. cel petrecut în ur
mă cu douăzeci de ani, cind

Combinatul siderurgic Galați.
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obișnuite
A

_____  directă, 
exigentă a lui 
Olteanu s-au 

secție, numai Jn 
ani, peste 60 de 
lucrează acum

sublinieze maistrul Oltea
nu, la noi in secție nu se 
tolerează nici o abatere de 
la disciplina muncii, nu-i 
iertăm nici pe cei vechi.

L-am rugat să-mi vor
bească despre inovațiile 
sale și despre eficiența lor 
economică. A fost un capi
tol lung al convorbirii 
noastre, pentru că interlo
cutorul nu este autor al u- 
neia sau al citorva, ci a zeci 
de inovații. Fiecare a a- 
dus întreprinderii economii 
de mii de lei. unele de zeci 
de mii (de exemplu un dis
pozitiv pentru rodarea ca- 
librelor are o eficiență e- 
conomică de 22 866 lei ; un 
dispozitiv universal pneu
matic — de 86 475 lei ; o 
presă hidraulică — de 
30 000 lei), Iar cîteva în
seamnă economii și mai

am fost primit in rîndurile 
comuniștilor ; apoi anul 
1966, cind mi s-a conferit 
Ordinul Muncii, iar recent, 
In iunie anul acesta, cînd 
am fost distins cu înaltul 
titlu de Erou al Muncii So
cialiste. Consider că l-am 
primit nu numai pentru 
meritele mele, ci și pentru 
cele ale tovarășilor mei din 
secție, care muncesc cu a- 
devărat eroic zi de zi. cot 
la cot cu mine.

Ziua de lucru a lui Con
stantin Olteanu e mult mai 
lungă decît programul de 
lucru al Întreprinderii, 
pentru că in afara sarcinilor 
de producție, pe umerii lui 
apasă și numeroase sarcini 
obștești : este membru al 
biroului organizației de ba
ză din secție, al comitetului 
de partid pe uzină și al co-

mitetului județean de par
tid.

Constantin Olteanu are 
trei copii : două fete și un 
băiat. O fată este contabilă 
tot in uzină, cealaltă este 
studentă la Universitatea 
din București. Băiatul lu
crează chiar la el in sec
ție ca rectificator și, în a- 
celași timp, urmează li
ceul seral. Tatăl mi-a spus 
că este mulțumit de rezul
tatele fiului său la învăță
tură. Desigur că, după ab
solvirea liceului, are de 
gînd să încerce să intre la 
facultate, dar el, tatăl, nu-și 
face griji legate de exame
nul de admitere : dacă n-o 

» să reușească, n-o să fie 
nici o nenorocire, pentru că 
ave asigurată o meserie 
frumoasă, iar cunoștințele 
pe care le primește în li
ceu o să-i prindă bine în 
viață și chiar in profesie.

Maistrul Olteanu locuieș
te in satul Vulcana-Pânde- 
le. aflat la circa zece km. 
de Tirgoviște. Casa și-a fă
cut-o singur, cum a - putut, 
pe cind avea doar 21 de 
ani, apoi a mai pus-o la 
punct. Anul acesta, de pil
dă, și-a amenajat o baie și 
și-a construit o bucătărie. 
Orele libere și le petrece 
tot activ, ingrijindu-șl mi
nuscula livadă de pe lingă 
casă, în care și-a plantat 
meri, peri, pruni. Serile, 
citește cărți și reviste teh
nice. pentru că „azi tehnica 
nu face pași, ci salturi îna
inte și dacă nu te ocupi sis
tematic de noutăți rămii de 
căruță".

M-am despărțit de Con
stantin Olteanu cu dorința 
vie de a mă mai întoarce 
in secția de sculărie a In- 
treorinderh de utilaj pe
trolier din Tirgoviște pen
tru a mă lntîlni din nou cu 
acest om care, pe drept 
cuvint, poate fi considerat 
unul dintre oamenii de 
seamă ai societății noastre.

care oferă certitudinea unor rezul
tate bune ale muncii unui întreg an 
agricol. Experiența multor unități 
agricole, ca și cercetările întreprinse 
în mod sistematic de către institu
tele de cercetări si stațiunile experi
mentale agricole demonstrează în 
mod convingător câ. in toate zonele 
tării, arăturile de. toamnă constituie 
unul dintre cei mai importanți fac
tori de producție. O anchetă efectua
tă în rindul directorilor de întreprin
deri agricole de stat și al unor șefi de 
ferme premiați pentru recoltele ob
ținute anul trecut la porumb, sfeclă 
de zahpr. floarea-soarelui si cartofi 
a relevat că peste țbt. fără nici o 
excepție. ' cele rrlai bune rezultate 
s-au obținut pe terenuri arate adine 
din toamnă.

Situații ca cele petrecute în toam
na anului trecut, cind au rămas ne
arate citeva sute de mii de hectare 
din cauza ploilor și a unor defec
țiuni organizatorice, ceea ce a dimi
nuat producția la porumb și Ia 
alte culturi de primăvară, nu trebuie 
să se repete sub nici un motiv. 
Subliniem această cerință impe
rioasă, cu atit mai mult cu cit 
și în acest an există tendința u- 
nor conduceri de unități agricole de 
a ceda in lupta cu greutățile pro
vocate de linsa umidității din sol. 
Cu atit mai mult trebuie să se ia 
măsuri de redistribuire a tractoare
lor din unitățile care au încheiat a- 
răturile in cele rămase în urmă. în
trajutorarea intre unitățile înveci
nate dovedindu-se una din măsu
rile cele mai eficiente pentru a ob
ține rezultate bune la scara fiecărui 
județ.

Necesitatea unui efort maxim 
pentru urgentarea arăturilor rezultă 
și din analiza stadiului acestor lu
crări. la data de 13 noiembrie a.c. 
Potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii. Industriei Ali
mentare si Apelor, in întreprinderile 
agricole de stat au fost arate 690 mii 
de hectare, reprezentînd 84 la sută 
din suprafața prevăzută, iar în coo
perative agricole s-au 
2 454 000 hectare — 78 la sută __
total. In întreprinderile agricole de 
stat din județele Suceava. Dolj. Me
hedinți. Satu-Mare. Sibiu. Sălaj, 
Gorj, Maramureș, Bistrița-Năsăud și

C. BORDEIANU
(Continuare în pag. a n-a)

REALITATEA 
CONTEMPORANĂ
subiectul major

creației

arat 
din

Am înțeles de la 
începutul activității 
mele literare, aseme
nea fiecărui scriitor, 
preocupat din toate 
timpurile să surprindă 
in opera sa proble
mele sociale și politi
ce ale contemporanei
tății sale, că va trebui 
să caut temele și per
sonajele care urmau 
să-mi slujească drept 
model in primele mele 
strădanii literare in 
cercul oamenilor an
gajați politic și social, 
pe care-i cunoșteam.

Opera unui seriilor 
angajat trebuie să 
prezinte personaje an
gajate. Angajarea so
cială a autorului pre
supune Insă, în primul 
rînd, angajarea per
sonală. în ceea ce pri
vește angajarea per
sonală a unui scriitor, 
cred că el trebuie să 
aprecieze valoarea lu
crărilor sale după 
felul In care acestea

reușesc să analizeze 
realitatea "și nu aduc 
doar o însumare a 
unor idealuri abstrac
te. Aproape fiecare 
scriitor are stilul său 
propriu, modalitatea 
sa în comunicarea 
conținutului de viață

însemnări de 
Arnold HAUSER

al operei. Pagini de 
cărți care ar vorbi 
numai despre idealuri, 
fără să analizeze rea
litatea, ar avea ne
șansa de a plictisi, 
chiar dacă autorul mi- 
nuiește iscusit limba 
și realizează o operă 
armonioasă. Dacă am 
scris și eu asemenea 
pagini, le pun deja 
după apariție' sub 
semnul Îndoielii, chiar 
dacă știu că un scrii
tor poate amăgi, pasa-

ger numai, cu artifi
ciile strălucitoare, ale 
mijloacelor artistice, 
un cititor de bună 
credință. Cititorul, 
după părerea 
nu ar trebui 
intr-o direcție 
care, nedefinită și in- 
timplătoare, ci numai 
in direcția pe care 
scriitorul poate s-o 

- justifice în fața con
științei sale și, bine
înțeles, față de socie
tate, căreia îi apar
țin atit autorul, cit și 
cititorul. Societatea 
— înțeleasă nu ca 
suma tuturor indivizi
lor, cl ca totalitate de 
individualități dis
tincte — ar trebui să 
fie in cazul Ideal sin
gura piatră de încer
care pentru valoarea 
utilitară a fiecărei 
opere literare.

(Continuare 
in pag. a IV-a)

mea, 
atras 
oare-
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Florca Ignat, montor la șan
tierul Combinatului de ingrd- 
făminte chimice din Slobozia, 
efectua o lucrare la podul ru
lant. Trecînd pe la piciorul po
dului, I. Lăzoiu, montor la În
treprinderea de utilai chimic 
din Ploiești, tam-nesam, a apă
sat pe un buton. Consecința : 
F.I. a fost grai’ accidentat. Cu 

I ajutorul maistrului Ionel Popa 
?i. muncitorului Alexandru Mlă- 
doianu a fost Internat imediat 

Ila spitalul din Slobozia. Ca un 
singur om, 10 din colegii «di — 
Marin Apostol, Gheorghe Nicul- 

Icea, Grigore Ursu, Aurelian 
Stanciu, Alexandru Necula, Stan 
Buzatu, Marin Gurgu, Gheorghe 

IIftimie, Ion Filimon fi Adrian 
Tologoi — s-au oferit să salveze 
viaja tovarășului de muncă, 

Idonlnd singe pentru transfuzie. 
Acum, F. I. se află in afară de 
pericol. Din toată inima, calde 
felicitări pentru cei 12. Dar ce
lui ce a declanșat accidentul, 
precum fi celor ce n-au luat 
măsurile necesare de protecție 
a muncii ce li se cuvine oare ?

Dacă fetița 
nu știa...»

Profitînd de lipsa de acasă a 
cetățenei A.T., Mihai Dumitru, 
un cunoscut Infractor, avind 
cinci condamnări la activ, a in- 
trebat-o pe fetita acesteia. în 
vîrstă de 5 ani, unde țin părinții 

I cheile. „Aici le ținem nene" — 
î-a arătat fetita, cu promptitu
dine, locul. Infractorul a sus- 

Itras. apoi, obiecte In valoare de 
mai multe mii de lei. Descope
rit imediat după aceea, autorul 

I furtului Iți Ispășește acum cea 
de-a 6-a condamnare, de 2 ani 
închisoare, dar obiectele au ră
mas. în cea mai mare parte, 
pierdute.

Comoara 
găsită

Locotenentul major Szilagyi 
IEmeric, din cadrul miliției ju

dețului Bihor, a aflat, din rela
tarea unul cetățean, că. în gra
dina unei case din satul Zi- 
zln (Brașov), ar fi fost ascunsă, 
cu mulfi ani în urmă, o comoa
ră al cărei stăpin încetase de
mult din viață. Informația — 
și-a zis S.E. — merita să fie ve
rificată. Și, după ce a primit a- 

I probarea necesară, iată-! pornit 
la drum. Rezultatul ? „Explora
rea" s-a soldat cu găsirea, a 1E7 
de monede din aur. în greutate 

J de aproape 950 grame.

De la o ceartă
I într-una din nopțile trecute, 

Pantea Botiz, în vîrstă de 26 
de ani, din comuna Ruscova 
(Maramureș), a început o dis
cuție In contradictoriu — ca să 
nu-i spunem altfel — cu tatăl 
său, loan Botiz, In vîrstă de 63 
de ani. In toiul disputei, P.B. 
a ridicat mina împotriva pro
priului părinte. Epilogul avea să 
fie tragic. In urma mai multor 
lovituri aplicate cu un corp dur, 
bătrinul Botiz a încetat din 
viață. Arestat Imediat, autorul 
crimei va fi deferit în curind 
instanței de judecată.

Doi cai, 
musafiri 
nepoftiți

Pe la Începutul lunii septem
brie, Nicolae Neagoe, din co
muna Sita Buzăului, județul 
Covasna, s-a pomenit in grădi
na lui cu doi cai. Neavind în
cotro, N. N. l-a introdus in 

I grajd și, în așteptarea stăpînu- 
lui, vrir.d-nevrind, a trebuit să-1 
hrănească. Dar, de atunci, în 

I ciuda faptului că Nicolae Nea
goe a trimis vorbă prin toate 
satele din jur, proprietarul nu 
apare de nicăieri. Așteaptă ca
N.N. să-1 scoată în primăvară 7

Alertă 
în pădurea 
Mociarului

in- 
Astfel, s-a

Nu de mult, specialiștii au 
observat că masivul păduros de 
«tejăret și gorunet al Mociaru
lui. valoros monument al natu
rii. din Valea GurghiuluL pe 
Întinsul căruia se află circa 50 
de ha cu arbori multiseculari 
fi cu o floră hidrofilă rară, se 
află in pericol. Arboretele În
cepuse să se usuce in masă. 
Studiind fenomenul cu atenție, 
organele silvice locale si specia
liști din cadrul Ministerului E- 
oonomiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții au descope
rit cauza : ciuperca denumită 
Armilarla Melleia, identificată 
în urma efectuării probelor de 
sol șl de lemn. Acum, o dată 
descoperită maladia, urmează 
tratamentul de rigoare.

I 
l_

Rubrică redoctatfi de 
Dumitra TtRCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții „Sanfeii”

„SECRETUL" EFICIENȚEI
ÎN INDUSTRIA LOCALĂ

n-a fost descoperit de prahoveni,
dar... ii dețin și știu să-l folosească
în dezvoltarea economică a jude

țului Prahova o atenție deosebită 
se acordă industriei locale, In cadrul 
căreia se valorifică mai bine po
tențialul uman și material de la ni
velul fiecărei localități și se asigură 
populației o gamă largă de produse 
$i servicii. In primele nouă luni ale 
anului, în unitățile de industrie lo
cală prahoveană s-a realizat o pro
ducție globală de 849 400 000 lei, iață 
de 832 270 000 lei cît era planificat 
și o producțlc-marfă de 817 200 000 
lei, față de 792 800 000 lei cit preve
dea planul. Prestațiile de servicii 
către populație au crescut în acest 
an cu 19 la sută. în comparație cu 
anul 1972. In ce privește diversifica
rea producției, pînă la 1 octombrie 
a.c. se asimilaseră 120 produse noi 
(angajamentul era 100), dintre care 
15 numai pentru export Iar volumul 
producției pentru export este cu 
peste 60 la sută mai mare decît cel 
obținut în aceeași perioadă a anului 
trecut. La obținerea acestor rezultate 
o contribuție însemnată șl-au adus 
Întreprinderile „Tehnolemn" Ploiești 
și „Valea Teleajenulul" din Vălenii 
de Munte, întreprinderea județeană 
de panificație etc.

în rîndurile de față însă doresc 
să Insist asupra faptului că eficiența 
muncii în întreprinderile de Industrie 
locală depinde, In bună măsură, de 
organizarea și conducerea proceselor 
de producție pe baze științifice. In 
acest sens. Consiliul popular jude
țean Prahova a obținut o serie de 
bune rezultate prin experimentarea, 
la Început, în cîteva unități și apoi 
generalizarea metodei de conducere 
prin obiective. La adoptarea metodei 
respective am avut in vedere, in 
primul rind, specificul unităților e- 
conomiel locale : dimensiuni reduse, 
diversitate mare, dispersare pe un 
teritoriu relativ întins. Toate acestea 
determină ca în unitățile de indus
trie locală să apară unele dificul
tăți In ce privește asigurarea unei 
conduceri corespunzătoare a procese
lor de producție și a muncii, aprovi
zionarea tehnico-materială, îndruma
rea și asistența tehnică. Cuprinde
rea $1 soluționarea corespunzătoare 
a unor asemenea probleme, paralel 
cu Întărirea răspunderii la toate ni
velurile, se realizează cu succes, prin 
utilizarea acestui instrument de 
conducere prin obiective.

Cum se procedează concret la fi
xarea obiectivelor ? .Trebuie sub
liniat, din capul locului, că acestea _______ r__ _ _____ __________
diferă de la o unitate la alta ?i lemn", la una din secții s-a stabilit 
sint stabilite in funcție de specificul 
producției, gradul de dotare, nivelul 
de dezvoltare, pregătirea profesio
nală, modul de organizare, discipli
na și productivitatea muncii etc. De 
pildă, la fabrica „Tehnolemn", in 
urma studiilor efectuate, s-au contu
rat pentru Început 11 obiective ce 
trebuie îndeplinite de unitate 
tr-un anumit termen.

hotărit ca producția pentru export 
să ajungă in anul 1975 la 55 la sută 
din volumul producției-rr.arfă, față 
de 32 la sută, cit fusese prevăzut 
in acest an. In vederea realizării a- 
ccstul Important obiectiv, în planul 
tactic s-nu stabilit etape interme
diare : 39,5 la sută la finele anului 
1973 și 46 la sută la 31 decembrie 
1974. De asemenea. între obiectivele 
stabilite la unitatea menționată fi
gurează creșterea volumului servicii
lor către populație cu 20 la sută 
față de anul 1973; introducerea sis
temului de prelucrare automată a 
datelor (ceea ce va determina creș
terea operativității in luarea deci
ziilor) : mărirea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante ; reducerea ci
clului de fabricație la unele produse 
etc. Importante obiective s-au propus 
și la întreprinderea de panificațio 
Prahova : creșterea ponderii sorti
mentelor noi în producția industrială 
de patiserie și produse zaharoase cu 
5 In sută pe an ; îmbunătățirea sis
temului de aprovizionare a populației 
cu produse de panificație și pati
serie ; organizarea unui curs de cu
noaștere și aprofundare a metode
lor moderne de organizare și con
ducere etc.

Obiectivele stabilite se difuzează 
pînă la secții, sectoare, formații de 
lucru, fiind dezbătute de salariați, 
corectate, îmbunătățite și apoi trans
puse in practică. Precizăm, totodată, 
că la nivelul subunităților, formațiile 
de lucru îșl stabilesc obiective pro
prii pe baza propunerilor făcute de 
muncitori, maiștri. Ingineri, eco
nomiști, cu prilejul analizelor de 
etapă ce se efectuează cu regulari
tate într-un sistem riguros organizat 
și condus de organizațiile de partid 
șl comitetele oamenilor muncii. Se 
creează, astfel, cadrul adecvat pen
tru participarea largă, sistematică a 
tuturor salariaților, atit la realizarea 
sarcinilor ce revin fiecărui colectiv 
din sectoare, secții, ateliere, fabrici, 
întreprinderi, cît și la perfecționa
rea continuă — într-un veritabil 
circuit — a organizării producției, 
a muncii, a tehnologiilor de fabrica
ție. la urmărirea consumului de ma
terii prime si materiale. întărirea 
disciplinei în muncă. In acest mod, 
oamenii participă efectiv la analiza
rea critică a activității unității si a 
propriei munci, înțeleg just feno
menele și fac propuneri realiste în 
vederea ridicării eficienței economi- 

( ce. Spre exemplu, la fabrica j.Tehno- 

ca obiectiv îmbunătățirea utilizării 
timpului de lucru cu 2 la sută. Pro
centul pare neînsemnat, dar Intr-o 
singură lună acesta a reprezentat o 
Îmbunătățire de 340 ore/om, timp e- 
chivalent cu realizarea a 11 dulapuri 
sau 34 mese de tip Fantezia. Sau. la 
întreprinderea de panificație Praho
va, o echipă formată din patru 
muncitori și un tehnician a realizat 
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• Termenul de 
acoperire a pagu
bei cauzate de

nr. 22/1969 privind 
angajarea gestionari
lor, constituirea de 
garanții și răspunde
rea în legătură cu 
gestionarea bunurilor 
organizațiilor socialis
te prevede că terme
nul maxim de acope
rire integrală a pagu
belor provocate de 
gestionar în gestiune 
este de o lună de Ia 
emiterea titlului exe
cutor definitiv. De re
ținut că termenul a- 
cesta se referă numai 
la gestionar. Din tex
tul art. 16, alin, 3, din 
Legea 22/1969, reiese 
evident faptul că ges
tionarul este obligat 
a acoperi Integral pa
guba in gestiune in
tr-un asemenea ter
men. In caz contrar, 
organizația socialistă 
are dreptul prin lege 
de a se despăgubi 
din garanția in nume
rar. constituită prin 
consemnare la C.E.C.

Noua lege privind 
angajarea gestionari
lor statuează că. in ca
zul in care paguba nu 
poate fi acoperită din 
garanția depusă in 
numerar, se vor lua 
măsuri de asigurare și 
urmărire asupra ori
căror bunari aparți- 
nlnd gestionarului și 
persoanelor care răs
pund împreună cu a-, 
cesta. Totodată, orga
nizațiile socialiste pă
gubite au dreptul să 
urmărească silit ga
ranțiile suplimentare, 
în baza contractului 
de garanție și a titlu
lui executor definitiv. 
Art. 22, alin. 2 din lege 
face mențiunea câ or
ganizația socialistă In 
favoarea căreia s-a 
constituit garanția su
plimentară are drept 
de preferință asupra 
sumelor realizate prin 
valorificarea bunurilor 
constituite drept ga
ranție ori de cite ori 
vine In concurs cu al ți 
creditori. Dacă sumele 
depuse drept garanție 
au fost ridicate, in 
Întregim» sau In par

te, gestionarul este o- 
bligat, potrivit art. 16, 
alin. 4 din lege, să re
întregească garanția 
în numerar în rate lu
nare de o treime din 
salariul tarifar sau din 
cîștlgul mediu lunar. 
Răspunsul la întreba
rea pusă de dv., tova
rășe Vasile Blănaru, 
din Buhuși, se des
prinde din art. 13, alin. 
1, care precizează : 
,.Dacă din cauza altor 
rețineri, ratele In con
tul garanției in nu
merar nu pot fi reți
nute. gestionarul este 
obligat să le depună'*. 
Se înțelege că în ata
re situație, de refuz 
din partea gestiona
rului de a depune su
mele necesare în con
tul garanției, unitatea 
trebuie să procedeze 
la trecerea acestuia in 
altă muncă ori, dacă 
aceasta nu este posi
bil, la desfacerea con
tractului său de mun
că. In acest din urmă 
caz. privitor la drep
turile angajatului se 
vor aplica dispozițiile 
din legislația muncii 
referitoare la desface
rea contractului de 
muncă pentru motive 
ce nu sint imputabile 
salariatului.

• Ce se include 
în noțiunea de sa
lariu ? întrebarea a 
fost adresată, recent, 
ziarului nostru de 
muncitorul Iile G. Ma
rin, de la șantierul 
Rogojelu, județul
Gorj. Noul Cod al 
muncii, referindu-se, 
în art. 109. pct 1, 
la „salariu" are in 
vedere atit salariul ta
rifar de încadrare, cit 
și sporurile și indem
nizațiile care, potrivit 
legii, se plătesc sala
riatului. Avem In ve
dere sporul pentru 
vechimea neîntrerup
tă in aceeași unitate ; 
indemnizația pentru 
funcțiile de conduce
re ; indemnizația ce 
se acordă salariaților 
a căror activitate, prin 
specificul ei. nu se 
poate încadra in pro
gramul normal de lu
cru ; sporul pentru ore 
suplimentare sau pen
tru munca prestată in

zilele de repaus săp- 
tămînal ori in alte 
zile în care nu se lu- ‘ 
crează (dacă nu s-au 
compensat cu timp li
ber corespunzător) ; 
indemnizația de șan
tier și sporul pentru 
puncte de lucru izola
te sau cele 'de altitu
dine ; sporul pentru 
munca de noapte ; 
sporul pentru condiții 
vătămătoare sau peri
culoase ; premiile care 
nu au caracter excep
țional. Precizăm că nu 
intră in salariul tarifar 
realizat sumele re- 
prezentînd contribuția 
pentru pensia supli
mentară : diminuările 
aplicate la salariu pen
tru neindeplinirea sar
cinilor stabilite, pre
cum și cele care 
se datorează aplicării 
sancțiunii disciplinare 
prevăzută la art. 100, 
lit. c, d și e din Co
dul muncii.

® încetarea con
tractului de muncă 
din inifiativa an
gajatului. In acest 
sens, art. 135 din noul 
Cod al muncii prevede 
că „desfacerea con
tractului de muncă 
din inițiativa persoa
nei- încadrate în mun
că se face cu un pre
aviz de 15 zile lucră
toare ; în cazul func
țiilor de conducere, 
preavizul este de 30 
zile". Gheorghe Zaîț, 
din Satu-Mare, în
treabă dacă in această 
perioadă mai trebuie 
să respecte programul 
de muncă al unității. 
Textul art. 135 dispu
ne, totodată, că „in 
perioada preavizului 
persoana este obligată 
să continue activitatea 
potrivit programului 
de lucru". Această dis
poziție este imperati
vă. în consecință, dacă 
in acest termen per
soana refuză să lucre
ze sau săvirșește aba
teri de la normele de 
muncă și de compor
tare, poate fi sancțio
nată disciplinar, inclu
siv prin desfacerea 
contractului de muncă.

Alexandru 
BOGHIU 

în citeva luni, în cadrul acțiunii de 
autoutilare, utilaje in valoare de 
200 000 lei pentru dotarea unei fa
brici noi, economisindu-se 300 000 lei, 
bani ce-ar fi trebuit cheltulțl dacă 
mașinile s-ar fi achiziționat de la 
alte unități.

Metoda conducerii prin obiective 
dă, totodată, posibilitatea înlăturării 
unor neconcordante ce ar putea 
anîîrca pe parcurs în procesul de pro
ducție. La una din secțiile între
prinderii de panificație se stabilise 
să se realizeze lunar economii de 
500 lei. Dar analiza de la ultima 
etapă a reliefat faptul că numai la 
un singur sector economiile lunare 
erau de 526 lei ; luindu-se în con
siderare și un alt sector s-a ajuns 
la concluzia că valoarea economiilor 
se poate dubla, ceea ce a condus la 
efectuarea corecturilor necesare. Un 
alt exemplu. Prin aplicarea costuri
lor standard la una din fabricile 
de piine, o singură formație de lucru 
a descoperit posibilități de a se e- 
conomisi 60 000 lei pînă la sfirșltul 
anului. ^Cu prilejul analizei între
prinse, comitetul oamenilor muncii 
a hotărît să extindă sistemul respec
tiv la toate secțiile.

Am prezentat aici numai cîteva 
aspecte privind aplicarea în unită
țile industriei noastre locale a meto
dei de conducere prin obiective. Fi
rește, pe parcurs t acest instrument 
va fi adaptat și perfecționat conti
nuu, in raport de condițiile specifice 
din fiecare sector. Căci, dincolo de 
rezultatele pozitive privind crește
rea eficienței economice, o asemenea 
metodă contribuie Ia lărgirea prac
tică a democrației socialiste, asigură 
condițiile necesare pentru participa
rea efectivă a oamenilor muncii la 
conducerea și rezolvarea treburilor 
de stat și obștești.

Vasile CHIVULESCU 
prim-vicepreședinte 
cl Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al județului Prahova

Filialele întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante — 
București (Bd. Republicii nr. 4 
și 68) oferă, in condiții avanta
joase, locuri de odihnă și trata
ment în următoarele stațiuni 
balneoclimaterice : Sinaia, Pre
deal, Bușteni, Tușnad, Borsec, 
Slănic-Moldova, Călimăneștî, 
Căciulata, Olăneștî, Vatra Dor-

La Cîmpina a fost 

dată în funcțiune

O modernă 
unitate 

industrială
PLOIEȘTI (Corespondentul 

„Scînteii", Constantin Căpraru). 
O nouă și modernă unitate in
dustrială — întreprinderea de 
piese turnate din fontă și oțel 
din Cîmpina a intrat in funcțiu
ne. La cuptorul de 6,3 tone de 
la linia a 4-a tehnologică s-a 
dat prima șarjă de fontă. Aici, 
pînă in anul 1975 vor mai fi 
puse în funcțiune încă 6 linii 
tehnologice de formare-tumare. ’ 
ajungîndu-se in final la o capa
citate de 37 000 tone piese tur
nate, intre care 16 500 tone pie
se din oțel. Noul obiectiv se ca
racterizează printr-un înalt 
grad de mecanizare și automa
tizare. întregul proces de fabri
cație se desfășoară intr-o sin
gură sală. Toate cuptoarele de 
construcție modernă șl alte uti
laje complexe au fost realizate 
în țară de către colectivele uzi
nelor „Independența" din Sibiu 
și „1 Mai" — Ploiești.

La întreprinderea de

prelucrare a lemnului

Constanța

Mobilă durabilă,
de calitate

Dormitoare „Pelican”, paturi 
tip „Super", scaune „Diana", 
cuiere șl birouri — acestea sint 
citeva din produsele întreprin
derii de prelucrare a lemnului 
din Constanța, care șl-au ciști- 
gat o faimă binemeritată atit 
pe piața internă, cit și pe cea 
externă. întreprinderea constăn- 
țeană șl-a realizat sarcinile la 
producția globală pe primii trei 
ani ai cincinalului de Iâ data de 
25 septembrie, iar De cele pri
vind exportul — încă de la 13 
iulie. Despre „secretul" acestor 
succese ne-a vorbit directorul 
unității, inginerul Ion Arde- 
leanu :

— Calitatea produselor noas
tre a determinat o permanentă 
cerere atit pe piața internă, cît 
și pe cea externă. Resoectînd 
acest criteriu esențial, colectivul 
întreprinderii se preocupă in 
permanență de realizarea tutu
ror indicatorilor economici, la 
un nivel cit mai eficient. Ini
țiativa „Să lucrăm o zi pe 
lună cu material economisit" 
a antrenat deopotrivă prolec- 
tanții, tehnicloniî, maiștrii șl 
muncitorii Întreprinderii. Prin 
reproiectarea produselor — care 
a dus la eliminarea integrală 
sau Înlocuirea cu metal sau 
material plastic a masei lem
noase — precum șl prin redu
cerea consumurilor de material 
la Drelucrare s-au obținut o va
lorificare superioară a lemnului 
st o economie de 533 metri cubi 
de lemn. Concomitent, s-a
cordat o atenție deosebită per
fecționării proceselor de pro
ducție și modernizării fluxului 
tehnologic pe baza cărora s-a 
obținut 85 la sută din sporul de 
producție realizat.

Adăugind la acestea realiza
rea productivității muncii în 
procent de 102.5 la sută, avem 
o Imagine a succeselor colcc- 
t’vului de la I.P.L., în efortul 
de realizare a planului cincinal 
înainte de termen.

a-

George MIHAESCU 
corespondentul MScînteii‘

■Jl

ml

$

nei, Sovata, Ilcrculane. Bazna, 
Pucioasa. Posesorii de bilete be
neficiază și de reducere la 
transportul pe C.F.R. cu 50 la 
sută. De reținut faptul că pen
tru stațiunile Sinaia, Bușteni, 
Predeal și Borsec se pot procura 
bilete și pentru serii de odihnă 
pe o durată mai scurtă de 12 
zile, (

Pînă la ultimul hectar i La „Prodcomplex" J

(Urmare din pag. I)

Covasna arăturile de toamnă au fost 
Încheiate. De asemenea, au fost ter
minate arăturile De suorafețele pre
văzute în cooperativele agricole din 
județul Vaslui, această lucrare fiind 
in linii mari Încheiată si în județele 
Gorj —. 99 la sută. Mehedinți și Si
biu — 98 Ia sută, Botoșani, Alba, Su
ceava si Hunedoara — 97 la sută etc. 
Totuși, fată de timoul înaintat, re
zultatele de ansamblu nu sint satis
făcătoare. Aceasta datorită rămîne- 
rilor in urmă intr-o serie de județe 
cu suprafețe agricole mari, cum 
sint Ialomița și Olt, unde au fost 
arate numai 62 la sută din terenu
rile destinate ' culturilor de primă
vară. Teleorman — 66 la sută. Brăila 
— 69 la sută. Bihor — 70 la sută etc. 
în multe din aceste județe se cumu
lează doi factori care determină în- 
tirzierea lucrărilor : pămlntul mai 
uscat și bătătorit, mai greu de lucrat, 
și tergiversarea eliberării terenului dc 
coceni. întlrzlerea recoltării, trans
portului si depozitării cocenilor 
ooate determina o dublă pagubă : 
risipirea si degradarea unei însem
nate surse de hrană pentru animale 
și intlrzierea arăturilor.

Odată cu Încheierea recoltatului, a 
altor lucrări in clmo este posibil si 
necesar ca un număr sporit de trac
toare să fie repartizate la executa
rea arăturilor. în unele iudete se 
semnalează cazuri de irosire neper- 
misă a timpului prin începerea mun
cii tîrziu si încetarea el cu mull 
înainte de lăsarea întunericului. Or. 
acum trebuie să se lucreze nu numai 
întreaga zi-lumină, in schimburi 
prelungite, cl și in cursul nopții, la 
lumina farurilor, peste tot unde 
sint suprafețe mari de arat.

Una din cele mai importante pre

NOU CARTIER IN ORAȘUL DE PE VALEA

TROTUȘULUI

Din munlclolul Gh. Gheorshlu-Del nl ie comunici : pe pUtoul 
sud al orașului a început recent construcția unui nou mlcroraion de 
locuințe Aici vor fl înălțate blocuri cu 4 și 10 niveluri, care vor tota
liza mai multe mii de apartamente. Primele 120 de apartamente vor 
fi date in folosință pină la sfirșltul acestui an. Noul micȚOfalon, care 
va completa viitorul centru civic al orașului de pe Valea Trotușului, va 
cuprinde și o serie de construcții de interes cetățenesc.

PE ADRESA FABRICII „SEBEȘ-

Mal multi locuitori din județul Ialomița ne-au mixat c* din mj* 
gazlne lipsesc ciorapii groși de bumbac (de 5.75 iei) și ciorapii merce- 
rizati (de 10 ici). Interesindu-ne asupra cauzelor situației, am aflat ur
mătoarele : fabrica de ciorapi „Sebeș" din Sibiu a livrat de^^luj 
U.J.C.C. din Slobozia — pină la 1 noiembrie a.c. — abia două treimi 
din cantitatea contractată ( I ?).

POLIGON DE CIRCULAȚIE PENTRU CEI MAI MICI

PIETONI

La Te. Mure, a fost Inaugurat recent primul poligon de clrcuțatle 
destinat preșcolarilor. Poligonul cuprinde — in miniatura străzi, 
intersecții, curbe, șosele și drumuri pe care te află instalate 
le de circulație corespunzătoare. Aici, preșcolarii vor Învăța regu
lile de circulație pe drumurile publice.

STAȚIONAR PENTRU PROFILAXIA SILICOZEI

Din Cluj am primit următoarea știre : recent a început aici con
strucția unui staționar pentru profilaxia bolilor cauzate de praf (si
licoze). Staționarul va dispune de o bază de tratament și servicii ’de 
explorări funcționale respiratorii șl cardiace, precum și de labora
toare. Aici se vor elabora si metode originale de profilaxie li tra
tament.

APROVIZIONAREA LA DOMICILIU

De 1a direcția de specialitate a Consiliului popular al Capitale! *• 
flăm : recent s-a luat măsura extinderii aprovizionării la domiciliu 
a populației. Circa 50 la sută din cantitățile de lapte vindut bucureș- 
tenilor va fi livrat direct la domiciliu cumpărătorilor, volumul mobi
lei transportate la adresa cllenților va crește pină la 60 la sută din 
volumul total al desfacerilor, iar transportul aparatelor electrice șl 
de uz casnic la domiciliu va spori cu 25 la sută.

BUSOLE...

Din București, Satu-Mare și alte localități ale țării sintem sesizați î 
de mal mult timp lipsesc din comerț busolele. Nu sint solicitate ? O 
singură cifră : în acest an numai organizațiile de pionieri au progra
mat peste 2 000 de expediții „Cutezătorii".

EXPOZIȚIE DE ARTĂ CULINARA

Sîmbătă, 17 noiembrie, la restaurantul Athăn<*e Palace va fi organi
zată exooziția generală cu vinzare de artă culinară la care vor parti
cipa cele mal reprezentative unități de alimentație publică din Capi
tală. Această expoziție va închide ciclul de expoziții care au avut loc 
in Capitală — ca și in alte orașe — in prima parte a lunii noiembrie 
— luna preparatelor culinare. Pe cind vom beneficia și de un an al 
preparatelor culinare ? 

Se extinde gama detergenților
fabricați la Timișoara

Colectivul întreprinderii de 
detergenți din Timișoara a în
registrat în acest an rezulta
te economice dintre cele mai 
bune. Sarcinile de plan pe pe
rioada scadentă au fost simți
tor depășite, valoarea produse
lor livrate, în plus, însumînd 
aproape 30 milioane lei. Numai 
la fondul pieței au fost asigu
rate. peste sarcinile contractua
le, mai bine de 300 tone de de
tergenți.

O caracteristică constantă a 
activității muncitorilor și spe
cialiștilor de aici o constituie 
permanenta înnoire a produse
lor în vederea satisfacerii cit 
mai depline a cerințelor pieței 
interne si externe, cu sortimen
te variate și la un ridicat nivel 
calitativ. în prezent, ponderea 
produselor noi și reproiectate 
reprezintă două treimi din to
talul producției globale.

— Activitataa proprie de cer
cetare — ne spune ing. Adal
bert Bader, directorul între
prinderii, a fost orientată spre 
găsirea de soluții care să ne 
ajute să ținem pasul cu cerin
țele pe plan mondial in dome
niul industriei de detergenți și, 
totodată, cu extinderea sferei 
de utilizare a acestor produse. 
Astfel, in vederea satisfacerii 
cererii populației, am pus ac
centul pe asimilarea în fabri
cație a unor detergenți cu ca
racteristici superioare, cores
punzătoare schimbărilor sur
venite in pătură firelor și fi- 

ocupări ale specialiștilor unităților 
agricole în această perioadă este să 
vegheze permanent la calitatea ară
turilor, să Îndrume ne mecanizatori 
in reglarea utilaielor. să acorde cea 
mal mare atentle realizării adincimii 
indicate De fiecare tarla si porțiune 
de teren pentru spargerea harpantu- 
lui — teren compactat care îm
piedică pătrunderea apei șl a rădă
cinilor plantelor in profunzime — să 
se tragă brazde cît mal uniforme 
pentru a evita băltirea si pierderea 
apei. Controlul atent si exigent este 
deosebit de util în cazul porțiunilor 
de teren de pe marginea drumurilor, 
de pe lingă mult prea numeroșii 
stilul ai rețelelor telefonice și elec
trice. în cazul tarlalelor mici sau de 
forme neregulate, unde- este nevoie 
de un plus de atenție pentru ca nici 
un metru pătrat de teren să nu ră- 
mînă nearat, să nu se risipească.

Tinînd seama de volumul mare de 
lucrări, de eforturile si de solicitarea 
mecanizatorilor, este firească preocu
parea conducerilor multor unități a- 
gricole de a le crea condiții cit mai 
bune de muncă, de a le asigura hra
na caldă in cîmp. alimentarea la 
timp a tractoarelor, deservirea ope
rativă cu. fiare de plug ascuțite 
pentru a nu se pierde nici un minut 
din timpul de lucru în cimp. O a- 
tare solicitudine, o atenție perma
nentă fată de mecanizatori este ne
cesar să se manifeste peste tot.

Producția agricolă vegetală a anu
lui viitor stă in mina mecanizatori
lor. a cooperatorilor care lucrează la 
eliberarea 61 fertilizarea terenului, 
la executarea arăturilor. Ei trebuie 
sprijiniți si stimulați pentru a par
ticipa activ la aceste lucrări, pen
tru a putea pregăti toate condițiile 
creșterii recoltelor pe fiecare hectar. 

brelor 'din care sint confecțio
nate, în prezent, articolele de 
îmbrăcăminte, cît și In tehni
ca spălării, prin utilizarea de 
mașini perfecționate. In același 
timp, ne preocupăm de crearea 
unor auxiliari noi pentru Indus
tria textilă și de pielărie, din 
materii prime indigene, prin a- 
ceâsta contribuind la reducerea 
efortului valutar al economiei 

> naționale. în sfirșit, avem în 
vedere asimilarea în producție 
a unor substanțe active de su
prafață pentru alte ramuri in
dustriale. în această categorie 
intră detergenții pentru meta
le, auxiliarii pentru galvaniza
re, emulgatorii pentru obținerea 
concentratelor de produse fito— 
farmaceutice, pentru gra'nula- 
rea negrului de fum, adausuri
le pentru procesele de polime- 
rizare, antistatizanții pentru 
producția de fibre sintetice etc. 

Această asiduă activitate de 
Cercetare se concretizează în 
crearea, numai în acest an, a 
unui număr de 33 sortimente 
noi. Multe din acestea sint cu
noscute bine cumpărătorilor, ca 
și beneficiarilor industriali din 
întreaga țară. Detergentul „Dc- 
val”, in pernițe și spumant, au- 
toșampcnul „Dacia", lichidul 
de spălat parbrize și alte pro
duse purtînd marca întreprin
derii de detergenți din Timi
șoara — sint doar o parte din
tre acestea.

/

Cexar IOANA
corespondentul „Scînfeii'

j din Tg. Mureș î 

I se pregătesc [

! NOI PRODUSE j
DE UZ CASNIC j 

j PENTRU ANUl VIITOR j 
L TG. MUREȘ. (Corespondentul ț 
i „Scînteii”, Lorand Deaki). Cu i 
) cele peste 1 000 de produse din ) 
i nomenclatorul său, intreprin- l 
i derea ..Prodcomplex” din Tg. I 
\ Mureș și-a cucerit un binemeri- ‘ 
i tat prestigiu, atit !n tară, cit șl I 
) peste hotare. In cursul celor 10 ’ 
i luni s-au livrat, peste prevederi, \ 

pentru fondul pieței, bunuri de i 
) consum în valoare de 3,9 mi- 1 
i lioane lei. în ce privește planul i 
» de export, pe aceeași perioadă J 
l el a fost realizat In proporție ț 
’ de 101,2 la sută. i
) Pregătindu-se pentru 1974, co- 1 
f lectivul unității este preocupat i 
J de lărgirea gamei sortimentelor 
I destinate fondului pieței și ex- ț 

portului. Printre noile produse 4 
I pregătite pentru a fl introduse 1

In fabricație se numără un nou l 
tip de portbagaj auto, rezistent ! 
și estetic, un hidrofor de uz cas- 1 
nlc, scaune ergonomice, un corn- ( 
plet turistic de gătit pentru 4 ) 
persoane (set de vase), un nou I 

l sortiment de articole din sticlă, / 
f covoare orientale ș.a. 1
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HOTĂR1REA COMITETULUI EXECUTIV
In centrul a tenției opiniei publice

• Energia electrică și combustibilul — mult mai bine gospodărite! • Gînduri 
și fapte ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, angajamente 

de a înfăptui sarcinile stabilite
Duminică, 11 noiembrie, publicam 

In această oacină chemarea la în
trecere a comitetelor de partid ale 
sectoarelor 2 șl 3 din Capitală, pen
tru economisirea energiei electrice 
și a combustibilului în industrie și 
In consumul casnic și edilitar.

— încă din august, iar apoi in 
tot cursul lunilor septembrie $1 oc
tombrie a. c., in organizațiile de 
partid din unitățile industriale ale 
sectorului 2 au fost luate măsuri 
pentru raționalizarea șl utilizarea, 
cu maximă exigență, a energiei e- 
lectrice șl combustibilului — reți
nem din discuția cu tovarășul ingi
ner GHEORGHE CIORUȚA, secre
tar al Comitetului de partid al sec
torului 2 București. S-au analizat 
temeinic lucrurile, au fost făcute 
numeroase propuneri, iar acum pu
tem spune că în unitățile sectorului 
există certitudinea înfăptuirii lor.

Intr-adevăr, in întreprinderile 
din sector s-au Întocmit de acum 
programe bine fundamentate, cu- 
prinzlnd măsuri tehnico-organiza- 
torice șl politico-educative de eco
nomisire a energiei electrice și 
combustibilului, la înfăptuirea că
rora s-a trecut de Îndată.

— La noi, ne spune tehnicianul 
Petre Toma, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
cinescoape, se lucrează In trei 
schimburi. Nu o dată, schimbul 2 
sau 3 obține realizări superioare 
schimbului 1, ceea ce înseamnă că 
mașinile nu merg ,,In gol", sînt 
bine încărcate. La un asemenea 
volum al producției, se înțelege, 
consumăm importante cantități de 
energie electrică șl termică. De a- 
ceea. colectivul nostru a hotărit, in 
cadrul amplelor dezbateri care 
s-au desfășurat In cele 11 organi
zații de bază, să facă o cotitură 
hotăritoarc In direcția diminuării 
acestor consumuri.

— Pe ce căi ?
— De exemplu, prin revizia de 

înaltă calitate din acest an s-a re
dus simțitor numărul orelor de o- 
prire la o serie de mașini de pe li
niile tehnologice. S-a înregistrat 
în acest fel o economie de energie 
electrică cu care s-ar putea fa
brica circa 9 000 tuburi cinescoape, 
în toate secțiile-s-a asigurai, *mxri, 
sectorizarea iluminatului pe cîm- 
purl de lucru si chiar pe utilaje, 
«acțiune ce continuă în aceste zile. 
Numai pe seama acestei măsuri. în 
ultimele două luni a rezultat o

V_______—________

FAPTE
care demonstrează că este 

necesar, că este posibil
* La Exploatarea elec- 

troenergeticâ din Arad dio 
economiile de energie electrică 
realizate în 10 luni din acest an, 
la consumul tehnologic propriu și 
in rețeaua de distribuire a ener
giei electrice, județul Arad ar pu
tea fi alimentat timp de 40 de zile. 
Un rezultat remarcabil datorat, in 
primul rind, bunei gospodăriri a 
energiei, atenției pentru funcționa
rea la parametrii lnalți a utilajelor 
din centrală, precum și preocupări
lor deosebite in vederea executării 
unor lucrări de schimbare a sec
țiunilor la rețelele de joasă ten
siune.

© Exemplul unității amintite 
a fost urmat și de unitățile 
industriale beneficiare din 
municipiul Arad, “«•in 10 
luni din acest an, au înregistrat, la 
acest capitol, o economie de 5 445 000 
kWh. Rezultate bune in domeniul 
economiilor s-au înregistrat la în
treprinderea de strunguri — 2 314 000 
kWh. Întreprinderea de vagoane — 
1 983 000 kWh, uzina mecanică pen
tru agricultură și industria alimen
tară — 504 000 kWh.

• întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Va- 
Silfi se reniarc^ r^ndu^ celor
lalte unități economice ale jude
țului În acțiunea de economisire a 
combustibilului. Din cele peste 1821 
tone combustibil convențional eco
nomisit pe Întreg județul, In trei 
trimestre ale acestui an, 1024 tone 
aparțin întreprinderii de prelucrare 
a lemnului. Aici, economiile amin
tite s-au obținut prin eliminarea 
or.căror defecțiuni la centrala ter
mică și pe tot traseul distribuției 
aburului, respectarea cu rigurozitate 
a unui program judicios de încăl
zire, afișat in diverse- locuri și ur
mărit in fiecare schimb de instala
torii de serviciu.

© Aplicarea unor măsuri con
crete pentru înlăturarea risipei de 
energie electrică în procesul teh
nologic șl la iluminat a permis ob
ținerea de importante economii 
în multe unități din jude
țul Buzău. Astfe1' de 13 lncepu‘ 
tul anului și pină In prezent, in 
bilanțul rezultatelor pozitive, în
treprinderea de sîrmă și produse 
din sirmă a înregistrat o economie 
de 5,5 milioane kilowați-oră, între
prinderea de prelucrare a maselor 

economie de energie electrică ce 
poate echivala cu energia utilă 
pentru fabricarea a circa 2 700 de 
tuburi cinescoape.

Despre preocupările pe care le au 
în aceeași direcție ne-a vorbit șl 
electricianul special ist Costcl Anto
nescu. de la C.I.L. Pipera.

— în unitatea noastră s-a trecut, 
In același scop, la conectarea În
trerupătoarelor de la mașini cu 
becurile de iluminat Dacă se o- 
preste mașina, 
automat se stin
ge si becul. Este 
o măsură bine
venită. De clnd o 
aplicăm, se ob
servă crește
rea randamentu
lui mașinilor,
a productivității 
muncii.

Alături de ase
menea măsuri 
tehnico-organiza- 
torice In ambele 
unităti merită 
remarcate acțiu
nile politlco-edu- 
cativc menite să 
creeze — cum a- 
orecia ing. Ste
fan Poplnă, de 
la serviciul me- 
cano-enereetic al 
întreprinderii de 
cinescoape — o 
largă opinie de 
masă In sprijinul 
economisirii energiei electrice șl a 
combustibilului. „Socotesc că tre
buie întărită munca de agitație vi
zuală in această direcție, ne spu
nea inginerul. In ceea ce privește 
iluminatul exterior din incinta în
treprinderii, pentru a evita orice 
risipă am fabricat un dispozitiv 
automat de aprindere și stingere a 
luminilor. în strictă relație cu ne
cesitățile, după un program stabi
lit". Tot ca o dovadă a întăririi 
muncii politico-educative este și 
faptul că în aceste unități colecti
vele și-au însușit ca pe propriul 
lor program de muncă chemarea 
de a măsura și controla cu severi
tate orice consum, mare sau mic, 
de energie electrică și combustibil. 
Nu intimplător, la întreprinderea 
de cinescoape se are in vedere o j 
cit mai bună etanșare și eliminare 
a pierderilor de agent termic în 
instalațiile tehnologice șl de Încăl

plastice — de 3.2 milioane kilowați- 
oră și intreprinderea pentru mate
riale de construcții — peste 1.4 mi
lioane kilowați-ora. Sute de mii de 
kilowați-oră de energie electrică au 
mai economisit, in procesul de pro
ducție, întreprinderea de utilaj te- 
rasier „Metalurgica" din Buzău, 
precum și întreprinderea de garni
turi de frină și etanșare din Rim- 
meu -Sărat

© Ca urmare a reducerii con
sumurilor specifice stabilite, la în
treprinderea de sticlărie 
și faianță Sighișoara s au 
economisit, in acest an, peste 
420 000 kWh energie electrică, o 
jumătate de milion mc gaz metan, 
însemnate cantități de benzină. 
Principalele măsuri: izolarea ter
mică mai bună a cuptoarelor 
de topit sticlă și ars faianță, 
îmbunătățirea construcției vagone- 
ților de ars produse pentru crește
rea randamentului de ardere, buna 
folosire a centralelor termice — u- 
tilizindu-se o singură centrală din 
două in anumite perioade. De la 
începutul anului și pină in prezent, 
In alte unități sighișorene au fost 
obținute economii de peste 20 000 
tone combustibil convențional și de 
sute de mii kWh energie electrică.

0 Un colectiv de inovatori de , 
La întreprinderea mecanică Plo- 
penl — inginerii Mircea Cosma, 
Eugen Cosovschi și maistrul Petre 
Dinescu - preocupați de gă
sirea soluțiilor pentru ca 
strungurile să nu mai 
meargă „în gol" au con
ceput și realizat în acest 
sens un dispozitiv elec- 
tronlC. Dl5P°zitlvul de decoman- 
dare temporizată a electromotoare
lor mașiniilor-unelte, cum a fost 
numit, a fost instalat pe unele 
strunguri universale la întreprin
derea amintită și dă rezultate ex
celente. Să zicem că. din neglijență 
sau din neatenție, strungarul lasă 
mașina sâ meargă „in gol". După 
15—240 de secunde (așa cum se re
glează dispozitivul) în mod auto
mat se întrerupe curentul și strun
gul nu mai funcționează. Avantajul 
acestui dispozitiv constă in faptul 
că o dată aDlicat pe sute de ma
șini, evită risipa de energie elec
trică ce se Înregistrează in multe 
locuri. Este de dimensiuni mici, 
deci se poate monta ușor in tabloul 
electric al oricărei mașini-unelte. 

zire. De altfel, aici s-a Introdus și 
contorizarea consumului de apă 
fierbinte și abur, ceea ce mal îna
inte nu.se practica la nivel de sec
ție consumatoare. Măsurile care se 
aplică în continuare, în cadrul pro
gramului adoptat in întreprindere, 
și-au propus să contribuie la înde
plinirea angajamentului însușit re
cent de colectivul dc aici, de a eco
nomisi anual energie electrică 
echivalentă cu necesarul fabricării

Se acționează cu hotârire, 
cu seriozitate si chibzuință

ÎNTRECERE LA CHEMAREA COMITETELOR DE PARTID 
ALE SECTOARELOR 2 ȘI 3 DIN CAPITALĂ

a 152 000 de tuburi cinescoape, pre
cum și realizarea unei economii a- 
nualc de circa 450 MWh, prin pro
ducții suplimentare de oxigen li
chid vandabil la același consum de 
energie electrică. Practic. în anul 
viitor, consumul specific de ener
gie electrică pentru 1 Nmc de oxi
gen lichefiat va scădea de 2,3 ori 
față de 1973. Se va înregistra, de 
asemenea, o economie anuală de 
1 000 Gcal, ceea ce reprezintă ener
gia termică necesară fabricării 
unui număr de 72 000 de tuburi 
cinescoape. Cit privește măsurile 
întreprinse la C.I.L. Pipera, după 
cum ne-a spus Ion Găvruș, secre
tarul comitetului de partid, acestea 
vor ducq, la obținea, în .lunile 
noiembrie și decembrie 'a. c., a 
unor economii de peste' 250 000 
kWh șl circa 200 000 mc gaz metan, 
Iar anul viitor, în condițiile în care 
producția de mobilă urmează să

Trei și, respectiv, cinci luni de zile poate lucra întreprinderea „Electroapa rataj" cu energia electrica și combustibilul economisite pînâ acum. Tn timpul 
anchetei, pe electricienii Dumitru Dobre și Constantin Gheorghe (foto: 1) i-am întîlnit lucrînd la sectorizarea iluminatului din secții, iar pe reglorul 
ion lancu (foto : 2, dreapta) stabilind, împreuna cu unul din electricieni, noi masuri de economisire a energiei electrice Foto : M. Andreescu

...Un autotrailer de 10 
tone oprește in dreptul pie
ței. N-are ca încărcătură, 
in ciuda capacității, nici 
măcar un ac ! A venit oare 
aici pentru încărcare ? Să 
vedem. Șoferul coboară, 
trintește tacticos portiera 
și se pierde in mulțimea 
din piață. Revine abia 
după circa o oră. avind în 
mină o plasă plină cu cum
părături : o piine, niște 
cartofi, alte zarzavaturi. In 
total — vreo 5 kg ! Se urcă 
la volan, apasă pe accele
rator și pe-aici ți-e dru
mul. Urmează să alerge, 
cale de 40 km, spre a 
transporta impresionanta 
greutate de... 5 kg.

— Imposibil! — veți spu
ne dv. Ar fi absurd ca ci
neva să-și bată joc in acest 
hal de mașinile statului. ' 

Aveți dreptate. Exact așa 
am reacționat și noi, in 
timp ce maiorul Ion Teo- 
dorescu, șeful serviciului 
circulație din’ cadrul in- 
SDectoratului județean Gorj 
al M.A.I., ne relata aceas
tă intimplare. Dar omul 
ordinii ne-a demonstrat, cu 
rigurozitatea caracteristică, 
că autotrailerul respectiv 
(21-GJ-1095) aparține I.T.A. 
Tg. Jiu, coloana Poenari, 
că șoferul — fără să aibă 
asupra sa nici foaie de par
curs — s-a deplasat 80 km 
(dus și Întors) pentru a 
face...plața.

Județul Gorj — ca toate 
județele țării — are In do
tarea parcurilor sale auto 
un număr mare, de ordi
nul miilor, de mașini. A- 
ccastă zestre mecanizată pe 
patru roți reprezintă, fără 
îndoială, o plrghie impor
tantă prin care se acționea
ză pentru dezvoltarea eco
nomiei județului. pentru 
producerea a cit mal multe 

V 

crenscă cu 22,5 Ia sută față dc a- 
ccst an, consumul dc energic elec
trică va scădea cu 5 la sută, iar oel 
de gaz cu 4 In sută.

„La elaborarea programelor în
tocmite în întreprinderi in acest 
scop, și-au adus contribuția nu 
numai colectivele respective — a- 
precia ing. Gheorghe Cioruță — ci 
și un larg cerc de specialiști de la 
Institutul de studii și proiectări 
energetice „Electrouzinprolect1*, 

precum și de la catedra de termo- 
tehnică și energetică a Institutului 
politehnic din București. Acest a- 
jutdr urmează să fie acordat, în 
continuare, prin controale asupra 
felului in care sînt transpuse in 
viață măsurile stabilite. Se esti
mează că, pînă la sfîrșitul anului 
curent, în unitățile industriale din 
sectorul nostru se va înregistra o 
economie de energîe electrică de 
circa 13 milioane kWh, precum și 
25 000 tone de combustibil conven
țional. Dezvoltind aceste realizări, 
se anticipează că, în raport cu a- 
cest an, în 1974, unitățile indus
triale din sectorul 2 vor consemna 
o reducere de peste 10 Ia sută a 
.consumului d° energie electrică și 
de‘ 15 Ia’sută a consumului 1 de 
Combustibil convențional".

Un tur de orizont asupra amploriț 
acestei acțiuni in sectorul 3 al Capi
talei ni l-a făcut primul secretar 

bunuri necesare societății, 
fiecăruia dintre noi. Rezul
tatele obținute în întreprin
deri, pe șantiere, in exploa
tările forestiere si miniere 
sînt o dovadă că această 
pîrghie este folosită, în ge
neral. cum trebuie. Să fie 
atunci cazul relatat la înce
putul acestor rinduri o ex
cepție ?

costat statul scoaterea din 
program, pe timp de 3 ore, 
a unei mașini de pe șantier.

...Un alt caz, întilnit pe 
aceeași șosea. Șoferul Va- 
sile Țogoie, de la șantierul 
„Energomontai" Rogojelu. 
este trimis cu un autoca
mion de 5 tone să ridice de 
la Tg. Jiu... 3 bidoane cu 
lapte. Mașina a ieșit din

Oprim aici observațiile 
„pe viu" — suficient de 
concludente, după părerea 
noastră, pentru ca cel în 
drept, în primul rind con
ducerile unităților respec
tive, să examineze ou toa
tă exigenta. răspunde
rea pe care o au in 
legătură ou folosirea mași
nilor, cu cheltuirea uneori

Hergheliile de cai-putere 
să ii-alerge fără rost

Un raid-anchetă pe drumurile publice care arată necesitatea 
măsurilor de raționalizare a consumurilor, de întărire a ordinii 

și disciplinei în transporturi

Nu, din păcate, trebuie 
să spunem că nu.

...Pe șoseaua Tg. Jiu — 
(Rovinari aleargă în viteză

In jurul orei 10.30 — o 
autobasculantă (31-B-I231) 
ce aparține Șantierului de 
la baraj. Ce credeți insă că 
transporta atit de grăbită 
respectiva mașină 7 Repro
ducem din declarația con
ducătorului auto : „Patru 
sacî de varză pentru mine 
(Radu Fcchcte — n.n.) și 
0,600 mc scindură pentru o 
construcție personală a 
maistrului Aron Tranda
fir" I Apoi încearcă 6& se 
scuze: ,.Ce era să fac dacă 
m-a rugat maistrul ?" O 
rugăminte. In traducerea ei 
mal exactă abuz, care a

garaj la ora 7 dimineața și 
cursa ar fi trebuit sâ dureze 
(dus și întors) maximum o 
oră. Dar a durat 5 !

Să ne Întoarcem la un 
alt punct aflat sub obser
vație: piața. în decurs de 
două ore aici au fost sur
prinse peste 10 mașini — în 

’’eneral autocamioane (21— 
Gj—1029, 31—Gj—1156. 31- 
Gj—689. 33—B—5157, 33— 
B—7022 ș.a.) — ai căror șo
feri se transformaseră ad- 
hoc, In timpul programului, 
în... gospodine. Nu e greu 
de imaginat ce pagube au 
adus unităților de care a- 
Parțin — in general șan
tiere — cele 10 mașini 
transformate în „plețare".

inutilă a benzinei și carbu
ranților.

Nu avem pretenția că re
zultatele acestui sondaj 
exprimă Intru totul feno
menele risipei în acest sec
tor. Dar, corelate cu rezul
tatele altor sondaje ale or
ganelor de miliție locale, 
ele pun In evidență faptul 
că în unele unități cu parc 
auto controlul asupra folo
sirii mașinilor, asupra res
pectării legalității. Iasă 
foarte mult de dorit.

Cum analizează factorii 
de răspundere, conducerile 
întreprinderilor aceste pro
bleme, nu știm. Dar se 
pare că In unele locuri exis
tă o tendință de „acoperire" 
a propriilor lipsuri. Iarăși

al comitetului de partid al secto
rului, tovarășul MARIN ENA- 
CHE, care între altele ne-a spus : 
„Chemarea la întrecere arc un 
profund caracter de masă ; pentru 
înfăptuirea obiectivelor sale am 
căutat să antrenăm toate colecti
vele de Întreprinderi și instituții, 
toate organele și organizațiile do 
partid și obștești de pe teritoriul 
sectorului".

Din discuția purtată am reținut 
că, în 10 luni din 
acest an. pe an
samblul sectoru
lui s-au economi
sit 20,5 milioane 
kWh energie elec
trică șl 28 500 tone 
de combustibil 
convențional, că 
pentru realizarea 
obiectivelor cu
prinse în chema
rea la întrecere, 
în întreprinderi 
ș-au îmbunătățit 
programele de 
acțiune, se ‘conti
nuă depistarea de 
noi posibilități 
pe acest tărim. 
Calculele arată 
că pînă la sfîrși
tul anului, prin 
aplicarea de noi 
măsuri, se vor e- 
conomisl încă 8 
milioane kWh e- 
nergle electrică și 

alte 8 000 tone dc combustibil conven
țional, iar în 1974, față de necesarul 
stabilit inițial în plan, economiile vor 
însuma 52 milioane kWh energie 
electrică și 35 000 tone de combus
tibil convențional. Cum vor fi ob
ținute asemenea economii ?

Ne aflăm la întreprinderea „23 
August". Din amplul plan de mă
suri tehnico-organizatorice notăm : 
„prin schimbarea arzătoarelor neco
respunzătoare de la cuptoarele de 
încălzire piese forje, în 1974 se vor 
economisi circa 700 tone de com
bustibil convențional". Tovarășii 
Ștefan Boțea. Valentin Alexandres- 
cu, Ion Merinte și Ion Matei, toți 
din secția turnătorie oțel, de
monstrează prlri calcule că, pe baza, 
unor hoL soluții ’ tehnice și tehnolog’ - 
gice.-m’a'ffii W vor obtiri3Wâ?p 
de oțel- cu un consum de energie 
electrică mai mLc cu 30 kWh. Ca 
atare, lunar, numai pe această cale 

se vor economisi aproape 40000 
kWh energie electrică.

Am fost și in alte Întreprinderi 
ale sectorului. Pretutindeni se 
stabilesc măsuri tehnico-organiza
torice, se intensifică munca poJl- 
tico-educativă, se trece operativ de 
la calcule la fapte. într-un aseme
nea climat de muncă, de Întrecere 
și responsabilitate comunistă, nu 
surprinde pe nimeni că, începind 
Încă din primul trimestru al anu
lui viitor, la întreprinderea „Postă- 
văria română" consumul de ener
gie electrică la 1 000 mp de țesă
turi tip lină va fi mal mic cu 
aproape 100 kWh. Secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii „Republica" era in măsură să 
ne spună : „în anul viitor, consuT 
mul de energie electrică pe o tonă 
de țeavă va fi redus cu 37 kWh, iar 
pe ansamblul unității va fi mai 
mic cu peste 10 la sută, compara
tiv cu acest am". Aceleași in
tense eforturi am întilnit și la în
treprinderea „Electroaparataj". Pină 
la sfîrșitul anului se vor mai eco
nomisi 800 000 kWh și 280 000 kg de 
oombustibil convențional, iar în 
anul viitor norma de consum de 
energie electrică la 1 000 de lei 
producție globală va scădea la 12,6 
kWh, față de 14,7 kWh, cit s-a 
planificat, fiind mai mică cu 5,7 
kWh, comparativ cu realizările din 
acest an. Reduceri substanțiale se 
prevăd șl la consumul de combus
tibil.

— Am convingerea fermă că tz>t 
ceea ce întreprindem acum este in 
interesul nostru, al economiei — 
ne spune Ion lancu, reglor la sec
ția bachelltă. Colegii mei de mun
că gindesc la fel. De altfel, nu 
numai că gîndim. dar și acționăm 
practic. Am și găsit soluții pentru 
a economisi, In 24 de ore, 1 000 kWh 
energie electrică la unele insta
lații.

Gînduri și fapte ale tuturor co
muniștilor celor două sectoare ale 
Capitalei, ale tuturor oamenilor 
muncii — ferm hoiărîțl să traducă 
în viață sarcinile stabilite în Hotă
rî rea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.
' Energia electrică șl combustibilul 
~ mal bi^q' goș'pod^t^i nu risipei!'

Sever UTAN 
Iile ȘTEFAN

un exemplu : în loc să ia 
măsuri pentru sancționarea 
celor vinovați, contabilul' 
șef de la I.J.I.L. Tg. Jiu a 
dat telefon la miliție pen
tru a ruga „din suflet" ca 
mașinile întreprinderii sale 
să nu fie citate in „Scin- 
teia" (e vorba de un auto
camion care a circulat 25 
km pentru a transporta un 
tub de oxigen — n.n.). 11 
vom invita pe dînsul și pe 
alți conducători de unități 
economice cu parc auto din 
județul Gorj — și nu nu
mai de aici — să mediteze 
la acest fapt : în luna oc
tombrie, în urma unei ac
țiuni inițiate de organele 
de miliție, peste 250 de ma
șini au fost găsite parcate 
la domiciliul conducătorilor 
auto — unele Ia zeci dc km 
depărtare de locul de mun
că al acestora I

Acțiunile de control ini
țiate de organele de miliție 
ale județului Gorj sînt, 
fără îndoială, lăudabile și 
ele vor fi — așa cum ne-a 
asigurat locotenent-colo- 
nelul Constantin Rotăreanu 
— continuate. E foarte bine. 
Dar controlul cel mai exi
gent și eficient, prin carac
terul său riguros și perma
nent, asupra modului cum 
sint folosite mașinile afla
te in dotare nu-1 poate face 
nimeni mai bine decît con
ducerile unităților cu parc 
auto. Este concluzia pe. care 
o supunem atenției atît fac
torilor de decizie direct in
teresați, cit și organelor lo
cale de partid și de stat, 
chemate să imprime în În
treaga activitate un inailt 
spjrit civic șl comunist pen
tru gospodărirea tuturor 
bunurilor societății.

Constantin 
PRIESCU 
Mlhail 
DUMITRESCU

Buna 
gospodărire 
a energiei 
electrice, a 

combustibilului
(Urmare din pag. I)

murilor specifice de energie elec
trică șl combustibil pe unitatea 
de produs, prm Înlocuirea agre
gatelor cu randamente scăzute, 
recuperarea și valorificarea resur
selor energetice secundare, perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație. 
Cu mai multă fermitate tre
buie acționat pentru reduce
rea consumurilor tehnologice in 
centralele electrice și a pier
derilor in rețelele de transport 
și distribuție a energiei elec
trice. în transporturi sint necesare 
măsuri hotărite pentru scoaterea 
din exploatare a mijloacelor cu u- 
zură avansată și consumuri exce
sive, pentru eliminarea transportu
rilor in gol si pe trasee ocolite, mă
suri pentru limitarea vitezei de cir
culație pe drumurile publice a au
tocamioanelor și autoturismelor, 
pentru raționalizarea consumului de 
carburanți.

Sarcini importante revin con
structorilor de mașini, care trebuie 
să-și intensifice preocupările pen
tru urgentarea asimilării și fabri
cării de cazane și instalații cu ran
damente ridicate, necesare dotării 
ramurillor economiei naționale. Tot- 
odatâ^-proiectanții sint chemați ca 
în proieataneaaeapacituților de pro* • 
ducțid. să prevadă soluții construc
tive și tehnologice care să asigure 
realizarea producției cu consumuri 
reduse de energie electrică și ter
mică, precum și de combustibil 
Important este, de asemenea 
— așa cmn se subliniază în hotă- 
rire — ca în toate întreprinderile 
să se evite mersul în gol al mașini
lor și utilajelor, să se îmbunătă
țească activitatea de exploatare, în
treținere și reparație a mașinilor și 
instalațiilor, in scopul reducerii 
consumurilor specifice și creșterii 
randamentelor energetice.

Hotărirea stabilește, totodată, o 
serie de măsuri care urmează 6ă 
fie luate in sectorul edilitar și cas
nic in scopul reducerii consumului 
de combustibil pentru încălzit, di
minuării consumului de energie 
pentru iluminat în birouri, maga
zine. în toate locurile publice, pe 
străzi și șosele, ca și în scopul re
ducerii consumului de electricitate 
In locuințe. După cum se subliniază 
in hotărire, toate aceste măsuri sa 
vor lua fără a se afecta desfășura
rea normală a vieții și activității. 
Este în interesul tării, al nostru, al 
tuturor, să fim zgirciti. in adevăra
tul sens al cuvintului, să nu admi
tem, oriunde ne-am afla, irosirea 
energiei electrice și combustibilului. 
Ne obligă respectul față de avutul 
obștesc, ne obligă conștiința noas
tră de proprietari și producători ai 
bunurilor materiale.

Organizațiile județene, municipa
le și orășenești de partid, organiza
țiile de partid din întreprinderi șl 
instituții au datoria să-și dovedeas
că din plin roiul lor conducător 
și organizator în transpunerea în 
viață a prevederilor Hotăririi Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
Pornind de la deosebita importanță 
pe care o are gospodărirea raționa
lă, eficientă a combustibililor și e- 
nergiei pentru întregul progres eco
nomic al țării, ele au datoria de a 
urmări sistematic cum sint funda
mentate soluțiile și aplicate măsu
rile pentru reducerea consumurilor, 
să dovedească inaltă exigență și să 
întărească controlul asupra respec
tării normelor de consum și elimi
nării risipei de resurse energetice, 
să militeze intens spre a transfor
ma lupta pentru economii într-o ac
țiune largă, fermă, combativă și 
perseverentă. Ele au îndatorirea ca, 
folosind toate formele muncii po
litico-educative, să dezvolte o pu
ternică opinie de masă în rîndurila 
oamenilor muncii, ale întregii popu
lații, în favoarea folosirii chibzuite, 
cu economie, a fiecărui kilowat-oră, 
a fiecărui gram de combustibil, să 
arate cu claritate, convingător, că 
practicarea unor consumuri exage
rate, risipa, fie ea cit de mică, 
sint in detrimentul economiei noas
tre, al nostru al tuturor și al fiecă-. 
rui om al muncii In parte.

Cu toții, pretutindeni, la locurile 
de muncă unde lucrăm, In propriile 
locuințe, să ne considerăm angajați 
ca energici și perseverenți comba
tanți în lupta permanentă pentru 
economii cit mai mari de combusti
bil și energie electrică. Cu toții să 
răspundem prin fapte, cu pasiune și 
abnegație patriotică, apelului pe 
care conducerea partidului ni-1 a- 
dresează:

„COMITETUL EXECUTIV AL 
C.C. al P.C.R. CHEAMA CADRELE 
DIN ECONOMIE, MUNCITORII, 
INGINERII ȘI TEHNICIENII, PE 
TOȚI COMUNIȘTII ȘI CETĂȚE
NII ȚARII SA FACA TOTUL PEN
TRU ECONOMISIREA RESURSE
LOR DE ENERGIE, SA COMBATA 
RISIPA SUB ORICE FORMA, 
CONTRIBUIND ASTFEL LA PRO* 
GREȘUL ECONOMIEI NAȚIONA* 
^.LJLPR0PRIA PROSPER 
RITATE%
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In oreanlMțl»? comuniștilor din 
Instituțiile de invătâmint superior au 
avut loc. eșalonate pe o durată do 
citeva săptămâni, dezbateri pe mar
ginea documentelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie, consacrate 
perfecționării școlii noastre de toate 
gradele. Cu acest prilej au ieșLt pu
ternic în evidență realizările obți
nute. precum și disponibilitățile exis
tente pentru integrarea mal puterni
că a Inv&țâmintului cu producția șl 
cercetarea, pentru întărirea laturii 
educative din componența procesului 
de invitămint. pentru sporirea gra
dului de finalitate socială cu car® C’te Investită 
școala noastră su
perioară. S-a dis
cutat competent, 
cu seriozitate, 
profesori și — fapt 
cu totul notabil 
— un mare nu
măr de student i 
au dezbătut jn 
perspectivă cri
tică o seamă de 
lacune, s-au for
mulat propuneri 
utile ; fiecare co
munist — de la 
cadrele didactice 
cu cea mai va
loroasă experien
ță. pinA la stu
denții primilor 
ani — ș-au con- 
s:derat implicați 
și adine respon
sabili fată de 
procesul de per
fecționare prin 
care trece astăzi 
școala noastră su
perioară. S-a de
monstrat, o dată 
In plus, 
actuala __
de perfecționare 
a învățămîntului, 
partid din acest sector Ie revin sar
cini complexe și multiple, că. prac
tic. nu există sector sau aspect al 
muncii universitare care să nu se 
situeze sub unghiul de activitate a 
comuniștilor.

Cum, pe ce căi sint exercitate 
asemenea atribute in viața de orga
nizație ? Spre a răspunde concret 
acestei întrebări, să luăm drept ele
mente de referință înseși dezbateri
le purtate în două dintre organiza
țiile de partid ale UNIVERSITĂȚII 
BUCUREȘTENE, respectiv din Facul
tatea de istorie și din Facultatea de 
chimie, ținute aproape concomitent, 
cuprinzind o problematică variată 
și oferind citeva concluzii elocvente 
despre rolul și funcțiile organizației 
dc partid. Să notăm, mai intii, că, 
potrivit planului de integrare elabo; 
rai la Facultatea de istorie, semi
nar;: Ie de istorie a României, istorie 
a P.C.R., arheologie au fost desfă
șurate la Muzeul de istorie al repu
blicii. la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, La Arhivele generale ale 
s aiului, iar rezultatele s-au dove
dit a fi net superioare. Tot ast
fel, practica productivă a studen
ților, realizată In ultima perioadă la 
muzee și institute de cercetare, ca
binete de partid, edituri și șantiere 
arheologice, a asigurat dobindi- 
rea unor cunoștințe și deprinderi 
mult mal bogate și mai utile. Pe 
aceeași linie pozitivă s-a situat și 
inițiativa catedrei de istorie a Româ
niei ca temele de licență 6ă fie con
centrate pe probleme concrete, refe
ritoare la trecutul unor școli și in
stituții de cultură, al unor intreprin-

probleme noi și complexe, au foot 
alcătuite 19 colecxivu mixte de cer
cetare, formate din cadre didactice 
și specialiști din unitățile uzinale, 
departamentale și din proiectare. 
Elaborarea ți aplicarea In producție 
a unor noi tehnologii, creșterile sub 
raport numeric șl calitativ înregis
trate in elaborarea cursurilor univer
sitare, asigurarea unor condiții supe
rioare pentru un studiu individual 
temeinic și sistematic — toate aces
tea configurează un tablou de reali
zări remarcabile obținute în efortu
rile de perfecționare a învățĂmln- 
tului superior.

tlvă țrl eficace Intr-an stadiu Inci
pient al lipsurilor, pentru preintîm- 
pinarea acestora și crearea unul cli
mat educativ, care să excludă posibi
litatea reapariției lor. în expune
rea pe care biroul a prezentat-o in 
adunarea de la Facultatea de istorie 
era criticată „conducerea facultății 
pentru a nu fi reușit să convingă 
editurile de necesitatea publicării 
tezelor de doctorat". Foarte bine, 
dar oare nu se cerea măcar o sim
plă referire la actualitatea și utili
tatea acestor lucrări, la exigențele 
derivate tocmai din statutul specific 
pe care-1 comportă doctoratul știln-

COMUNISTUL DIN AMFITEATRU
militant activ pentru

perfecționarea învățămîntului
Dezbateri în două organizații de partid ale Universității bucureștene

câ in 
etapă

organizațiilor de Spre meritul comuniștilor celor 
două facultăți. consemnăm fap
tul câ. deși realizările au un 
caracter preponderent, atit darea de 
seamă, cit și participările la dezba
teri au reliefat cu fermitate o seamă 
de lipsuri ce se manifestă inclusiv 
in domeniile cu realizări de primă 
mărime. Le amintim mai ales pentru 
coca ce probează ele 
mai larg al muncii 
pentru semnificația lor în definirea 
unui stil de muncă. Așa, de pildă, 
s-a relevat faptul că practica studen
ților de la istorie a avut incă, pe 
alocuri, un caracter formal, iar pla
nurile de cercetare științifică, insufi
cient corelate cu ale altor facultăți, 
au uneori drept consecință dispersa
rea tortelor de investigație sau un 
grad redus de eficientă socială. De 
asemenea, a fost criticat faptul că nu 
s-au luat nici un fel de măsuri îm
potriva celor ce nu și-au îndeplinit 
planul de cercetare științifică sau 
care figurează, de ani de zile, cu 
„documentare" pentru anumite teme, 
fără a fi finalizate prin studii sau 
lucrări ; după cum, tot astfel, s-au 
înfățișat pe larg consecințele forma
lismului sub care se desfășoară 
activitatea unora dintre cercurile 
științifice studențești. Iar asemenea 
enumerări ar putea continua cu re
feririle la controlul respectării sca
dențelor prevăzute in planul de inte
grare, la schematismul unor cursuri 
și seminarii, la gradul incă scă
zut de acoperire a disciplinelor 
cu manuale ș.a.m.d. In adunarea de 
la chimie, referirile critice au vizat 
deopotrivă procesul de redactare a 
cursurilor universitare, condițiile do
cumentării științifice, anumite as
pecte ale planurilor și programelor

în planul 
de organizație,

țelor istorice in frontul nostru ideo
logic ? După cum poate naște nedu
meriri faptul că revista științifică a 
facultății este insuficient răspindltă 
și cunoscută, fiind folosită doar in 
mică măsură de cei ce se preocupă 
de problemele istorice ; iar remediul 
s-a căutat doar intr-un apel la... 
ritmicitatea apariției.

Ar mai fi de observat că în dez
baterile desfășurate in cele două fa
cultăți comportarea absolventului in 
producție rareori a fost luată drept 
punct esențial de referință. Desigur, 
este foarte important să se încheie 
cit mai multe contracte economice, 
intrucit prestigiul și valoarea învă
țămintului nostru superior se mă
soară și prin aportul de inteligență 
în viata tehnico-stiintifică. Fără în
doială că perfecționarea școlii supe
rioare își află o expresie elocventă 
in nivelul elaborării planurilor și 
programelor de învățămînt. Dar nu 
se poate uita că scopul acestor fac
tori. obiectivul spre care converg 
este pregătirea unui absolvent cu 
temeinice cunoștințe științifice si 
tehnice, cu o ținută etică si cu o e- 
ducatie politică adecvate societății 
noastre socialiste.

Chiar și asemenea exemple dispa-

rat® constitui® argumente în favoa
rea unei alte cerințe pe care trebuie 
s-o Îndeplinească munca de partid 
în universitate : corelația amplă șl 
concentrarea tuturor componentelor 
vieții universitare într-o sinteză de 
gindirc politică. Dezbaterile amintite 
s-au resimțit insă de pe urma abun
denței do elemente tehnico. Desigur, 
o dezbatere pe tema perfecționării 
învățămîntului superior nu putea fi 
docit o dezbatere de specialitate. 
Numai că teme de specialitate sint 
in egală măsură atit instruirea stu
denților, desfășurarea unei cercetări 
științifice In strinsă corelație cu 

exigențele socie- 
■joohmbi——i lății. perfccțio-

narea continuă a 
pregătirii cadre
lor universitare, 
cit și educarea în 
spiritul celor mai 
înalte idealuri a 
tinerelor genera
ții. generalizarea 
unui climat de 
etică și echitate 
în întreaga noas
tră viață univer
sitară, stimularea 
unei largi co
laborări interdis- 
ciplinare, capa
bile să transfor
me o Instituție 
de Învățăm int
superior dintr-un 
complex de cate
dre, programe și 
ani de studii, in- 
tr-o instituție u- 
nilară de cultură 
și dc educație 
socialistă. Din 
păcate, o aseme
nea imagine sin
tetică a putut fi 
mai greu des
prinsă din modul 

cum s-au desfășurat cele două adu
nări. A lipsit in bună măsură și în
cercarea de a oferi soluții probleme
lor celor mai acute care-i preocupă 
pe comuniști. Or, se știe, forța 

organizației de partid este atestată 
de intervenția activă și soluționarea 
optimă a problemelor dezbătute.

Prin întreaga activitate ce. o desfă
șoară, prin modalitățile la care re
curge pentru a antrena toate forțele 
universitare in vederea realizării 
scopurilor majore ale învățămintului 
superior, organizația de partid trebuie 
să se afirme ca un generator de 
gindire vie, în stare să infuzeze o 
continuă prospețime Întregii vieți 
universitare. Cu atit mai mult cu 
cit, așa cum aminteam, peisajul 
uman care definește organizația de 
partid într-o instituție universitară 
este deosebit de favorabil analizei 
lucide și multilaterale, intervențiilor 
directe șl la obiect, creării și stimu
lării acelei tensiuni lăuntrice care 
caracterizează în bună măsură no
blețea comunistului din amfiteatru.

t
PROGRAMUL I

Lcc-9,00 Cura de limba engleză, 
ția 65.

1.30 Cura de limba germană, 
ția 67.

10,00 Telex.
10,05 Cărți șl Idei * Dezbatere __

pra lucrării „Informatica" de 
J. Arsac.

10,25 Publicitate.
10.30 Telecinemateca (reluare).
12,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoalâ.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18,46 Universitatea TV.
19.20 1001 de Beri i Ziua călduroasă 

a glscullțel.
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1073 — an 
hotăritor.

20,00 Cintecul «ăptămlnti i „Tot 
clntlnd ca ctoclrlia". Muzica 
Aurel Giroveanu.

20,03 Publicitate.
20,10 Seară pentru tineret. Turneul 

emblemelor. Itinerar patrio
tic pentru tineret. Concurs In 
transmisiune directă de la 
Casa de cultură a studenților 
din Cluj.

21,00 „De Joi pină Joi". Rubrică 
de informații din viața tine
retului.

21,05 Ce aduce cuvlntul secretaru- 
. lui U.T.C. In consiliul oame
nilor muncit

21,13 O competiție In premieră ; 
„Olimpiada 6trungărlțelor“.

21.21 „Strada mare" — telefoileton.
21.30 Teletop ’73. Emisiune-concura 

de muzică ușoară româneas
că. Transmisiune directă din 
Suceava.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL H

Lcc-

asu-

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17,40 Telecinemateca pentru tine

ret : „îngerii negri- — pro
ducție a studiourilor cinema
tografice bulgare.

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

20,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radiotelevizlunli. în 
pauză : Bucureștiul necunos
cut. Observatorul astronomic 
popular din București.

ai,M Terra '73 : Știința șl proble
mele lumii contemporane.

Slujitor luminat
al sănătății poporului
Nicolae Iorga a scos In evidență 

„inteligența superioară" și „spiritul 
extraordinar de remarcabil" al ace
luia pe care-1 evocăm in aceste zile, 
cu prilejul împlinirii a două secole 
de la naștere. Este vorba de medicul 
iluminist român, doctorul Constantin 
Caracaș, fondatorul spitalului Filan
tropia — primul spital civil din 
București — și autorul unei topogra
fii medicale originale despre Țara 
Românească, opere prin care el și-a 
Înscris numele in Istoria medicinii 
românești.

Constantin Caracaș s-a născut 
acum 200 de ani în localitatea Sa- 
tiște, din Macedonia, unde tatăl Iul, 
Dimitri Nicolae, zis 
medic. Urmindu-și 
la Vidin In anul 
1778 și la Craiova 
In 1782, de unde 
a venit 8i s-a sta
bilit în București 
In 1785. tatăl său 
fiind numit medic 
al spitalului Pan
tei imon și medi
cul orașului Bu
curești. Pentru 
desăvirșirea edu
cației și pentru ca 
6ă învețe o profesiune, 
său l-a trimis la Viena, unde a 
studiat medicina și filozofia, Îm
preună cu fratele său Niculae. Ve
nit in țară, la virsta de 27 ani, a fost 
numit medic la# spitalul Pantelimon.

La 17 aprilie 1804, doctorul Con
stantin Caracaș a fost numit medic 
al orașului București, în locul tată
lui său. mort în același an. Ca me
dic comunal, el a luptat pentru 
popularizarea și aplicarea vaccinării 
antivariolice, a militat pentru reor
ganizarea unităților sanitare și filan
tropice, unde numai fațada vorbea 
despre caritate și grijă față de sănă
tatea populației. înțelegînd adevăra
tul rol al spitalelor, el a încercat tot 
ce a putut pentru a-i determina pe 
ctitori și efori 6ă îmbunătățească 
soarta nenorociților bolnavi care bă- 
teau la poarta așezămintelor spita
licești ; iar atunci cind a văzut că în
cercările lui sint zadarnice, a trecut 
la fapte, areind un spital nou, în care 
bolnavii să nu fie un prilej de îm
bogățire pentru ctitorii acestuia sau 
pentru cei care-1 administrau. Este 
vorba de spitalul Filantropia (Iubirea 
de oameni), construit îijtre anii 
1811—1815 și în al cărui regulament 
de funcționare (primul regulament de 
acest fel din Țara Românească) se 
prevedea că : „în acest spital să 
se primească bolnavi fără distinc- 
țiune de naționalitate, clasă, rellgiune 
sau patimă"... Ideea organizării unui 

~astfel de spital, avind ca punct de

Caracaș, era 
familia, îl găsim

plecare o concepție profund demo
cratică și umanistă, reprezenta in
tr-adevăr un act revoluționar, care 
viza direct nu numai conducerea 
spitalelor de pinâ atunci. Apreciind 
foarte mult întreaga activitate a 
doctorului Constantin Caracaș șl vă- 
zlnd starea de mizerie in care se 
afla spitalul Pantelimon, în vara 
anului 1816, domnitorul Vodă Cara- 
gea a dat ordin ca acest spital să fie 
reconstruit după modelul spitalului 
Filantropia.

Preocupările doctorului Caracaș nu 
s-au limitat numai la asistența me
dicală. în anul 1817 el a cerut în
voirea lui Vodă Caragea să deschidă 
o tLpografie pentru tipărirea, în lim
bile română și greacă, „cu bună

200 de ani de la nașterea 

medicului

Constantin Caracaș

tatăl

greacă, „cu bună 
rivnă spre folo
sul obștesc**... în 
schimbul acestui 
privilegiu, d-rul 
Caracas se obli
ga, printre altele, 
să dea spitalului 
Filantropia cinci 
la sută din cîști- 
gul tipografiei, 
în această tipo
grafie, care a de
venit ulterior 

Ion Eliade Rădu-

ROMÂNIA-FILM" prezintă

însă că
partid, 

reduce 
în <

comuniștilor 
inventarierea 
chiar dacă 

critică, pro- 
sâ de-

Mihai IORDANESCU

REALITATEA
CONTEMPORANĂ

(Urmare din pag. I)

deri industriale și cooperative agri.-_. „deipjf^Amint. Iar asemenea obsec- 
cole de producție. Exemple ‘conplu- vații au fost făcptejia un înalt nP 
dente sub raportul integrării au fost “ ’ * —•—*
aduse și in dezbaterile comuniștilor 
de la Facultatea de chimie ; este- 
suficient să amintim că. față de cele 
63 de contracte economice in valoa
re totală de 7 milioane Iei. în
cheiate între anii 1969—1972, în anul 
1973, contractele încheiate se ridică 
la peste 4 100 000 de lei. Pentru 
transpunerea în fază de pilot sau 
industrială a cercetărilor întreprin
se, cit fi abordarea unor

vel de competență, eu un acut simț 
al esențialului și intr-o viziune siste
matică.

Se știe 
ilor de 
nu se 
râmînerilor 
această ___ .
mite. prin ca însăsi. 
vină un memento pentru viitor. E- 
sential in activitatea organizației de 
partid este intervenția opera-

i rolul organlzați- 
. al 

la 
urmă, 

inventariere 
prin ca

OMUL DE DINCOLO

Dacă unei cărți (mâ 
refer la romanul meu 
tradus in românește, 
„îndoielnicul raport 
al lui Jakob Biihl- 
mann“) i se atribuie 
din partea unor critici 
literari atributul de 
„util", atunci autorul 
se întreabă cum și în 
ce măsură poate fi 
utilă această carte. 
Cartea este utilă in 
ultimă instanță socie
tății, o să-și răspundă 
însuși autorul și — 
in caz că este angajat 
— ae va bucura că 
și-a făcut datoria. 
Prin datorie însă se 
înțelege, in general, o 
necesitate ințeleasă, 
iar în cazul nostru 
concret înseamnă mai 
mult : ea este acea 
angajare care are me
nirea să angajeze și 
pe alții.

In ceea ce priveș
te forma povestirilor 
mele și a singurului 
meu roman apărut 
pină acum, 6e pot ob
serva in narațiunea și 
poziția naratorului si
militudini cu alți pro
zatori din țară și dc 
peste hotare, cu toate 
că numeroase mijloa
ce artistice au fost de 
mult folosite și vor fi 
valabile perft.ru toate 
timpurile. Folosesc re
trospectiva sau mono
logul, dacă corespun
de constituției psihice 
a personajelor mele 
sau o narare, care di
zolvă cronologia — de 
exemplu în romanul 
amintit — atunci cind 
caracterizez o schim
bare a conștiinței sau 
descriu intim plân
care vor avea loc doar 
in viitor.In domeniul formei, 
inovațiile sint mai 
greu de realizat și 
consider că ele pre
zintă mai puțină im
portanță față de nou
tatea substanței, a vi
ziunii de ansamblu, 
ce aparține, neîndoiel
nic, fiecărui creator 
în parte și asigură, 
hotăritor, individuali
tatea și originalitatea 
creatoare.

Care este problema
tica predilectă a lu-

crărilor mele ? Criti
ca literară a asociat 
adesea lucrările mele 
cu cele ale unui scrii
tor care abordează 
problemele specifice 
ale naționalității ger
mane din țara noastră. 
Pe lingă această pre
ocupare, am fost soli
citat întotdeauna și de 
întrebări 
privind 
mai generale ale omu
lui, cum sint increde- 
rea, lupta împotriva 
prejudecăților, omenia 
și înțelegerea.

Datorită politicii în
țelepte a partidului 
și statului nostru 
privind naționalită
țile conlocuitoare din 
România, scriitorii de 
limbă germană au 
posibilitatea să-și pu
blice lucrările in lim
ba maternă. S-au lărgit 
posibilitățile de ti
părire in limbile na
ționalităților conlocui
toare ; s-au înființat 
edituri, publicații și 
creația tinără în limba 
germană a fost încu
rajată.

Amintesc aceste 
lucruri pentru a vorbi 
în continuare despre 
personajele povesti
rilor, nuvelelor mele 
și ale romanului meu 
de mică Întindere, 
care — sper — tră
iesc, pentru că am 
trăit intre oamenii 
cărților mele și cu
nosc problematica lor. 
Acești oameni nu 
trăiesc izolați, ci con
viețuiesc, de pildă, in 
Ardeal, 
români. ------
mele sint atit germani, 
cit și români. Dar in
diferent de naționali
tatea lor, care dă une
ori o coloratură aparte 
paginilor prozei mele, 
personajele se nasc și 
viețuiesc dintr-o per
spectivă realistă, do
minată de sensurile 
contemporane ale so
cietății noastre. Astfel, 
unul dintre cele trei 
personaje ale romanu
lui meu. Anton Micu, 
este român. Oamenii 
cărților mele au o 
viață concretă, repre
zintă un grup de ca-

mai largi 
problemele

a lături de 
Personajele

lități sau neajunsuri 
specifice, iși pun pro
bleme specifice, sint 
angajați in efortul co
tidian al plăsmuirii 
bunurilor materiale) și 
spirituale, intr-un cu- 
vint concură la rea
lizarea vieții timpului 
lor și au parte atit 
de succese, bucurii, 
dar și de neajunsuri, 
insatisfacții, ratări și 
chiar distrugeri.

Din caracterul spe
cific, din intensitatea 
experienței de viață a 
omului — născută din 
conviețuirea sa cu oa
menii, coroborată cu 
inspirația creatoare a 
scriitorului — rezultă 
forma exterioară și 
interioară a operei li
terare, care dacă din 
punct de vedere ar
tistic este feușită, iar 
personajele respective 
trăiesc în paginile 
cărților o viață a lor 
proprie, sint comple
xe, atrag și conving, 
poate fi considerată 
literatură.

Dacă nu 
acest lucru, 
râmine doar 
intenție, 
cadrul unor 
literare, se vorbește in 
general amănunțit des
pre conținutul, con
cepția de viață și per
sonalitatea scriitorului, 
ignorindu-se o între
bare esențială, pe care 
fiecare critic ar trebui 
să și-o pună in fața 
unei opere artistice, 
și anume : „este fru
moasă această ope
ră ?“ — întrebare la 
care ar trebui să răs
pundă prin da sau nu, 
justificindu-și răspun
sul prin mijloacele 
criticii de artă. Dacă 
un critic de artă este 
intr-un anume fel 
purtătorul de cuvint 
al societății, el nu va 
ignora valoarea utili
tară a unei cărți, va
loarea ei socială, edu
cativă, șl ii va acor
da, totodată, califica
tivul de „frumos", de
venind astfel un mij
locitor intre autor și 
cititor, deci propagan
distul angajamentului 
scriitoricesc realizat 
artistic.

reușește 
lucrarea 

o simplă 
La noi, in 

discuții

Coproducție a studiourilor sovietice „M. Gorki" și Omeaa-Film (Suedia). Scenariul : Vladimir Semicev, Vasili Soloviev, Emil Braghinșki, luri Egorov. 
Regia : luri Egorov. Imaginea : Mihail lakovici, Oke Daikvist. Muzica : Mark Fradkin. Cu : Bibi Anderson, Viaceslav Tihonov, Patrik Vaimark, Va

lentin Gaft, Igor lasulovici, Holker Loevendler, Ginel Brostrem, Per Axel Arosenis, Irina Goșeva, Sofia Pavlova.

proprletatea lui -------  ----
lescu, a fost tipărită șl opera lui 
Caracaș, intitulată „Topografia Țării 
Românești și observațiuni antropolo
gice privitoare la sănătatea și bolile 
locuitorilor ei“, apărută in 1830, la 
doi ani după moartea autorului.

Constantin Caracaș n-a uitat că, in 
țară, vestigiile trecutului feudal 
erau încă foarte puternice, situația 
internă fiind mult diferită de cea din 
Occident, unde-și făcuse studiile. Cu 
adlncă mihnire, el arăta, in scrierile 
sale, răminerea în urmă a tării, lipsa 
unei industrii, sumbra mizerie 
a poporului. Bogățiile subsolu
lui nu erau cercetate, pădurile 
erau pustiite fără milă, apele tămă
duitoare pentru o serie de afecțiuni 
erau nefructificate din cauza indo
lenței claselor stăpînitoare. agricul
tura și viticultura erau înapoiate, 
riurile navigabile nu erau exploatate, 
populația cunoștea fenomene de des
creștere, mai ales datorită mortali
tății infantile și subalimentației co
piilor. Referindu-se la cauzele aces
tor stări de lucruri, doctorul Caracaș 
arăta vinovăția ocirmulrli, al cărei 
interes era în primul rînd și mai 
mult „privat decit cel public**... și a 
orînduirii în care „dreptatea și liber
tatea lipsesc, iar legile n-au putere 
să apere dreptul fiecăruia". Deși 
există, arăta doctorul C. Caracaș, 
„mulți cu adevărat patrioți, care 
luptă cu toate puterile să stă- 
pinească abuzurile vătămătoare pu
blicului"..., totuși, bunele intenții și 
lupta acestora nu puteau remedia 
abuzurile, căci „sărăcia și tulburările 
au zădărnicit planul lor generos**... 
Odată cu aceste critici, doctorul 
C. Caracaș a făcut și o serie de pro
puneri pentru îmbunătățirea situa
ției, arătînd că „dacă într-adevăr gu
vernul ar avea grijă de îmbunătăți
rea agriculturii, a meseriilor și a în
vățăturii**..., atunci starea economică, 
Igienică și sanitară a locuitorilor fi 
a țării ar fi mult mai bună.

Poziția progresistă exprimată fățiș 
l-a adus doctorului C. Caracaș des- 
tituirea în anul 1820 din postul de 
medic al spitalului Filantropia (după ; 
20 de ani de activitate intensă), iar 
în anul 1824 și din postul de medic 
comunal. Trei ani mai tîrzlu a fost 
reîncadrat ca medic al orașului, dar, 
din păcate, lucrează numai un an : 
în 1828, în timpul epidemiei de ciu
mă, se îmbolnăvește și cade la da
torie la 31 octombrie.

Astfel s-a stins din viață acela 
despre care Gh. I. Ionescu-Gion, 
biograful său, a spus că a fost „un 
om de omenie, iubitor al semenilor 
săi, filantrop in toată puterea cuvîn- 
tului**...

Cercetătorii trecutului medical și 
cultural roVnânesc, recunoscîndu-i 
multLplele și marile merite, l-au so
cotit, îl socotesc și-1 vor socoti ca un 
luminat deschizător de drumuri in 
organizafea asistenței sanitare a po
porului.

Dr. I. ȚUGUI 
medic primar, 
directorul Spitalului Colfea

Cintecul coral, patriotic 
revoluționar exprimă, 

prin realizările sale cele 
mai de seamă — cel puțin 
în cultura noastră muzi
cală — conștiința politică 
explicită a muzicii. Sem
nificativ în acest sens mi 
se pare faptul că peste un 
secol de muzică profesio
nală românească — din 
primele decenii ale veacu
lui trecut pină în deceniul 
al IV-lea al secolului nos
tru — a avut ca 
dominantă ideea 
cării prin cintece 
simple, accesibile, 
crind genul coral la teme
lia clasicismului muzical 
românesc.

Ambianța autohtonă, lu
minată puternic de ideile 
de largă rezonanță ale re
voluției de la 1848, de ideile 
Unirii de la 1859, de cele 
ale luptei pentru neatirnare 
și pentru desăvirșirea uni
tății naționale, frumusețile 
neegalabile ale plaiurilor 
străbune, imagini sugestive 
din istoria zbuciumată a 
poporului, tradițiile sale de 
inaltă și bogată spirituali
tate — iată cadrul progra
matic care a făcut să vi
breze conștiințele creatoare 
de frumos și care au ge
nerat documente sonore de 
o excepțională valoare eti
că. estetică și patriotică.

Conștiința politică și so
cială ca factor formativ 
vital a înnobilat creația de 
cintece, i-a conferit 
educativ-mobilizatoare 
lupta -pentru progres social. 
Cintece din fondul de aur 
al literaturii noastre corale 
cum sint „Apelul moldove
nilor de la 1848", „Saltâ ro
mâne", „Sfintă zi a liber
tății" și „Hora unirii" de 
Alexandru Flechtenmacher, 
„Pe-al nostru steag", „Tri
colorul", „Imnul primăve
rii**, „Altarul minâstirii 
Putna" și „Patria română" 
de Ciprian Porumb eseu,
„Fiii României", „Cintecul 
lui Ștefan Vodă", „Copii ai 
patriei iubite". ..Oșteanul 
român" și „Hora de la 
Plevna" de Gavriil Musi- 
cescu, „Mama lui Ștefan cel 
Mare" de Gheorghe Dima 
— ca să mă refer numai la 
primele generații de corn-

tendință 
comuni- 
directe, 
consa-

pozitori care au fundamen
tat conceptul muncii noas
tre corale — constituie 
mărturii ale aportului cu 
care cei mai de seamă crea
tori din trecutul culturii 
noastre s-au înscris în ac
țiunea de afirmare și con
solidare a ființei naționale 
a poporului român ; ele e- 
difică, in același timp, asu
pra rolului oovîrșitor pe 
care creația corală l-a ju
cat și îl joacă în viața poli
tică și socială a poporului^ 
in cultivarea ideilor inain-

cintecului revoluționar In
ternațional, realizindu-se — 
condițiile noi sociale și po
litice o impuneau — o ex
tindere a tematicii revolu
ționare, o și mai pregnantă 
subliniere' a funcției sale 
politice, de îmbărbătare și 
înnobilare. Un. capitol apar
te îl pot constitui, in acest 
sens, cintecc-le din perioa
da ilegalLtățil, cîntecele 
Doftanei, ale Jiului, ale ce
feriștilor.

O etapă superioară în e- 
voluția creației de cintece

funcție Ideologică și politi
că. Ultimii ani au determi
nat un reviriment specta
culos atit în creația, cit și 
in interpretarea corală ro
mânească. Au fost organi
zate concursuri de creație 
de către Radiobeleviziune, 
Ministerul Apărării Națio
nale, Comitetul Central al 
U.T.C., Organizația națio
nală a pionierilor ; au fost 
lansate comenzi speciale de 
către Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii

în lumina acestor cerințe 
consider că există încă 
multe resurse pentru o Și 
mai puternică înflorire a 
cintecului în acord cu 
complexitatea vieții însăși 
în acești ani de fierbinte 
și profund uman angaja
ment al întregului nostru 
popor pentru realizarea 
înaltelor idealuri ale socia
lismului și comunismului, 
în fața acestor realități 
complexe, cintecul de masă 
continuă să sufere printr-o 
inadmisibilă monotonie te-

Cintecul patriotic, revoluționar

mai larg folosit in opera de educație
tate, a sentimentelor pa
triotice.

Anii de Ia sfirșitul vea
cului trecut și din primele 
decenii ale acestui secol, 
cind în istoria poporului 
nostru s-au petrecut mu
tații și salturi de esență 
revoluționară — apariția 
mișcării muncitorești, în
ființarea in 1921 a parti
dului oomunist, noile iz- 
bînzi In planul desăvirșirii 
unității naționale — au 
marcat și contribuția din 
ce in ce mai subliniată a 
muzicii in ansamblul for
melor de luptă pentru în
făptuirea idealurilor de li
bertate, dreptate și progres 
social. S-au afirmat, in ge
nul coral, compozitori ca 
Dimitrie Kiriac — care 
spunea, intre altele, că 
„Soarta muzicii in școală 
se hotărăște", Gheorghe 
Cucu, Ion Vidu, Timotei 
Popovici, apoi. Sabin Dră- 
goi, Vasile Popovici, Mar
țian Negrea și, mai ales, 
Ion Chirescu.

Cintecul românesc se Îm
bogățește, in acest răstimp, 
cu experiența pozitivă a

cu un profund caracter pa
triotic a fost marcată de 
activitatea compozitorilor 
noștri in anii construcției 
socialiste. Bogăția de fapte, 
aoceptate nu ca ambianțe 
decorative, ci ca 6tări pu
ternic dinamizate de ac
țiunea partidului comunist, 
profilul moral caracterizat 
prin dirzenie, abnegație, 
spirit de sacrificiu, clarvi
ziune și căldură umană al 
celor mal devotați și Înain
tați fii ai poporului, au 
inspirat numeroase cintece 
inestimabile, pe ansamblu, 
ca valoare artistică și, tot
odată, cu un bogat conți
nut ideologic. A sporit 
substanțial funcția forma
tivă, transformatoare, edu- 
cativ-patriotică a acestui 
gen de creație muzicală, 
angajind o permanentă 
creștere a responsabilității 
compozitorilor și autorilor 
de texte.

Virtuțile cintecului de a 
se identifica cu aspirațiile 
fundamentale ale poporu
lui, cu elanul cău creator 
li conferă, In anii socialis
mului, o și mai subliniată

Generale 
centrele < 
creației 
mjșcării ; 
Bilanțul c . 
realizate in ___________
acțiuni organizate cu spri
jinul conducerii Uniunii 
compozitorilor este calitativ 
și cantitativ superior tutu
ror perioadelor anterioare. 
Concursul „Cintare patriei", 
în cele trei etape desfășu
rate pină în prezent, a pri
lejuit prezentarea în primă 
audiție a peste 250 de lu
crări diverse ca tematică 
și realizare artistică.

Partidul nostru acordă o 
vie atenție cintecului revo
luționar și patriotic ca in
strument de educație și 
cultură, ca mijloc de înari
pare a efortului colectiv 
pentru construirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. Este și motivul 
pentru care reconsiderarea 
in permanență a genului, 
analiza temeinică a reali
zărilor, dar mal cu seamă 
scrutarea cerințelor, se im
pun drept oondiții obliga
torii ale dezvoltării sale.

i a Sindicatelor, 
de îndrumare ale 
populare și ale 

artistice de masă, 
creației de cintece 

urma acestor

matică, printr-o, de aseme
nea, intolerabilă închistare 
a formulelor componistice, 
printr-o, de cele mai multe 
ori, submediocră calitate a 
textelor. Să mă explic. Voi 
recurge la citeva exprimări 
statistice. Multe cintece au 
o tematică prea generală ; 
sint insuficiente cele care 
au la bază teme privind 
munca, noblețea unor pro
fesii ; sint prea puține cin- 
tecele dedicate tineretului, 
copiilor și școlarilor. Foarte 
slabă este creația de cintece 
inspirate de realitățile atit 
de vibrante ale satului so
cialist Lipsesc cîntecele sa
tirice, cîntecele de drumeție. 
Nici in ceea ce privește 
realizarea artistică nu pu
tem spune că sint epuizate 
formulele. Se utilizează 
șabloane lăsind și pe an
samblul creației genului și 
în creația unor compozitori 
impresia unor nepermise 
repetări, unor eclipse de 
inspirație. Deseori creatorii 
de cintece se lasă tentați 
de inovații In domeniul 
scriiturii corale oare țin de 
instrumentalizarea melo-

didlor ; cîntecele au ambi- 
tusuri foarte mari, o inter
val ică dificilă, o armonie 
greoaie ; chiar și atunci 
cind linia melodică princi
pală pare inspirată prin- 
tr-o armonizare voit oom- 
plicată, respectivul cintec 
devine inaccesibil corurilor 
de muncitori și de țărani. 
Experiența dintotdeauna a- 
rată că, dacă sint expresi- . 
ve, simple, cu linii melo
dice clare la toate vocile și 
mai cu seamă dacă vehicu
lează idei apropiate vieții 
oamenilor, cîntecele sint a- 
similate foarte ușor în con
știința . artistică, In practi
ca formațiilor corale de a- 
matori. Și ce lecții, In acest 
sens, oferă nesecatul izvor 
al cîntecelor noastre popu
lare !

Sint, desigur, numeroase 
problemele creației de cin
tece. Intre acestea, diver
sificarea conținutului și a 
formelor de realizare, ca și 
cuprinderea, mai accentua
tă și mai operativă, a te
melor din viața copiilor, a 
școlarilor, a tineretului; 
din viața satului socialist 
— domeniu, cum am mai 
spus, extrem de slab abor
dat — din viața marilor 
uzine și șantiere, crearea 
unor imnuri ale unor în
treprinderi și ramuri in
dustriale par a fi de pri
mă urgență. Se impune un 
angajament mai ferm și 
din partea autorilor de 
texte și poate că Uniunea 
scriitorilor ar putea, in 
fine, să acorde acestei acti
vități, sistematic, sprijinul 
de specialitate.

Acum cind tot mal mul
te acțiuni capătă viață sub 
semnul întimpinăril celei 
de a 30-a aniversări a vic
toriei insurecției naționale 
antifasciste armate, crea
ția corală poate și trebuie 
să realizeze noi salturi 
pentru a-și cinsti cores
punzător înalta menire de 
instrument al educației es
tetice și patriotice, de mo
bilizare a maselor la în
deplinirea dezideratelor 
majore ale construirii so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Vaslle DONOSE

l i

perft.ru
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AL
CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES 

PARTIDULUI COMUNIST DIN ECUADOR
.Stimați tovarăși,

PnrtiduIui Comunist RomAn «dresează dde- 
țtatilor la cel de-al tX-lea Congres al Partidului Comunist din Ecuador. 

n <?OȚ™n|stilw Sl oamenilor muncii eeuadorlenl un cald salut
tovărășesc, împreună cu urărilo noastre de succes.

interes și sentimente de solidaritate frățerwă 
activitatea Partidului Comuniit din Ecuador, consacrată întăririi und- 
xațti și creșterii influentei mișcării muncitorești, a forțelor democratice, 

patriotice naționale în lupta pentru consolidarea indepen- 
Pentru dezvoltarea el cconomlco-socială 

ae-ane-stâtâtoare, pentru valorificarea suverană a patrimoniului na
țional. împotriva neacțiunll interne și Imperialismului, pentru pace si 
Înțelegere între popoare.
. J?® «P^mAm satisfacția deplină față de evoluția favorabilă a rapor
turilor dintre Partidul Comunist RomAn și Partidul Comunist din Ecua- 
dor* In 9pirihjl convorbirilor avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Pedno Antonio Sa®d si alți conducători al Partidului Co
munist din Ecuador, cu prilejul vizitei efectuate recent de conducătorul 

cîi«xrlaltrie în țara dumneavoastră la Invitația președintelui Re
publicii Ecuador. Guillermo Rodriguez Lara — moment, memorabil pe 
drumul dezvoltării relațiilor de prietenie si conlucrare dintre țările și 
popoarele noastre. Reafirmăm și cu această ocazie dorința noastră ca 
aceste relații de colaborare tovărășească. caracterizate prin înțelegere, 

șl respect reciproc, să urmeze si in viitor un curs ascendent, în 
interesul Teciproc, al unității mișcării comuniste și muncitorești 
Internationale, al întăririi prieteniei și extinderii cooperării multilaterale 
aintre cele două țări și popoare, al cauzei păcii și socialismului".

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Fjcfedintcle Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
îmi este foarte agreabil de a adresa Excelenței Voastre vii mulțu

miri pentru foarte căldurosul mesaj de felicitări cu ocazia celei de-a 
50-a aniversări a Republicii Turcia.

Cu aceeași satisfacție Turcia urmărește dezvoltarea pozitivă a rela
țiilor sale cu toate țările lumii și, în special, cu vecinii săi.

în acest cadru, relațiile între cele două țâri ale noastre, bazate pe 
principiile exprimate în mesajul dumneavoastră, vor continua să ocupe 
un loc important in politica externă a Turciei.

FAHRI KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

româno iugoslavă de colaborare economică
a plecat in R. S. F. Iugoslavia

Tovarășul Emil Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică. a plecat, 
miercuri după-amiază, în R.S.F. Iu
goslavia. unde va participa la intil
nirea de lucru a președinților celor 
două părți în comisie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenti Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

grad, tovarășul Emil Drăgănescu a 
fost salutat de Dușan Gligorievici. 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele pârtii iugoslave 
In Comisia mixtă iugoslavo-română 
de colaborare economică, precum și 
de alte persoane oficiale. A fo6t pre
zent ambasadorul României la Bel
grad. Vasile Sandru.

CAgerpres)

La sosire, pe aeroportul din Eel-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 14 NOIEMBRIE 1973
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1 638 844 lei
EXTRAGEREA I: 23 34 45 3 36 7
EXTRAGEREA a Il-a: 15 1 19 31 13

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

16, 17 și 18 noiembrie. In țară : Vre
mea va continua să se răcească, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. in 
nordul și estul țării, unde vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub for
mă de aversă de lapoviță și nin
soare. în rest, precipitațiile vor fi 
mai ales sub formă de ploaie. Vint 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuorinse intre minus 7 grade și plus 
3 grade, izolat mai coborite, iar ma
ximele vor oscila intre zero si 10 
grade, izolat mai ridicate la început, 
în București : Vreme în răcire. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea pre
cipitații temporare. Vint potrivit 
Temperatura ușor variabilă.

cinema
A Monolog î VICTORIA 
11,15: 13,30: 16: 1«.15; M.W.
• Omul din La Mancba : SCALA
— »,30; 1X.15; 15.30; 14,15: 21, CA
PITOL — 6,30; 11; 13,30; 16;

mecanicului de locomoti
vă t LUMINA — 9; 12; M; 17,30;

de lei t AURORA — 11,15;
13>0; 15.45; 18; 20,15, CENTRAL
— 9,15; 11.30! 13,45; 16; 16,15; 20,30. 
a Ultimele șase minute : PATRIA
— •; 11.30: 14; 16,30; I»
BUCUREȘTI — 630: 11 
18 30; 2L MODERN — 
13J0; 16; 18.15; 20,30.
â r Bună seara, doamnă Campbell : 
luceafărul - •; H.U; îș.»; 
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 8,45; 
U 15; 13,80; 16; 18,30; îl, EXCETy 
SIOR - •; M.1I: 1,’n: ie: 18-,8: 
«.so. favorit — >,i3; ii,»;
16; 1B.1I; 20,30.
a Program de desena animate 
pentru copil t DOINA — 8.45.
A Esop l DOINA — 11,18; U.»; 
13,45; 18; 20.15-
a Operațiunea „Atomul msrrat" I 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.

Doi pe un balansoar t MELO
DIA — o; 11.15; i’-’0: Kî 1B’U; 
20,30.
a Lumea ac distrează : TIMPURI 
•■OI — fr—20,15 în continuare.
— Mafia albă s GLORIA — 9; 11,13;
S»; ia; U.U: ».». tomis - »: 
11,11; 15.<5; H.is; so.so, fla-

13.30;

21,15. 
13.30: 16; 

8; 11,13;

Încheierea convorbirilor economice
româno-iugoslave

în perioada fr—14 noiembrie au 
avut loc la București convorbiri în
tre tovarășii Manea Măncscu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Borisav Iovici, mem
bru al Consiliului Executiv Federal, 
director general al Direcției Fede
rale pentru Planificare Economică a 
R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, președinții organe
lor centrale de planificare din Româ
nia și Iugoslavia au constatat că re
lațiile economice dintre cele două 
țări se dezvoltă cu succes, cil exista 

,nol posibilități pentru a extinde In 
continuare colaborarea șl cooperarea 
economică și tehnico-științifică. în 
acest context s-a convenit ca Insti
tuțiile de planificare să sprijine ac
țiunile de cooperare industrială șl 
majorarea volumului schimburilor 
reciproce de mârfurL în spiritul in
dicațiilor trasate de conducerile de 
partid șl de stat ale celor două țări 
cu privire )a intensificarea șl adânci
rea po mal departe a colaborării și 
cooperării economice bilaterale, pre
ședinții organelor centrale de plani
ficare au făcut un schimb de păreri 
referitor la dezvoltarea economiilor 
naționale și a relațiilor economice 
dintre România șl Iugoslavia, la po-

sibillitățlSIe extinderii relațiilor eco
nomice dintre ele.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, de înțelegere reciprocă, au 
luat parte membri al conducerii or
ganelor de planificare din cele două 
țâri.

Miercuri, la Consiliul de Miniștri a 
avut loc semnarea protocolului pri
vind posibilitățile de lărgire in conti
nuare a colaborării economice ro
mâno-iugoslave pină In 1975 și pe 
perioada 1976—1980.

La semnare au fost de față Florca 
Dumitrescu, ministrul finanțelor. 
Cornel Pinzaru, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini grele, precum șl Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București

în cursul după-amiezii. delegația 
Direcției Federale pentru Planifica
re Economică a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Borisav Iovici. a părăsit 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Mihai, mi
nistru secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte ol Comitetului de Stat al 
Planificării, precum si de ambasado
rul R.S.F, Iugoslavia la București.

(Agerpres)

Vizita delegației Comitetului femeilor sovietice,
condusă de Valentina Nicolaeva Tereșkova
Delegația Comitetului femeilor so

vietice. condusă de Valentina Niko
laeva Tereșkova, președinta aces
tui comitet, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. deputat in Sovietul Su
prem. Erou al Uniunii Sovietice, a 
vizitat, miercuri, uzinele „Tractorul" 
din Brașov, precum și Liceul indus
trial. căminul si creșa întreprinde
rii. Programul vizitei a mai cuprins 
cooperativa agricolă de producție

Cristian, stațiunea turistică Poiana 
Brașov. • monumente istorice și de 
artă, cartiere noi din orașul de la 
poalele Timpei.

Consemnăm, de asemenea. Intil
nirea președintei Comitetului fe
meilor sovietice cu reprezentante ale 
femeilor din localitate și dineul ofe
rit de consiliul județean al femei
lor în onoarea oaspetelor.

(Agerpres)

Colocviu de istorie româno-turc
Sub auspiciile Institutului de isto

rie „Nicolae Iorga“ și Institutului de 
studii sud-est europene ale Acade
miei de stiinte sociale si politice, 
miercuri a avut loc in Capitală un 
colocviu de istorie româno-turc, con
sacrat aniversării semicentenarului 
proclamării Republicii Turcia.

In alocuțiunea inaugurală, rostită 
de prof. Ștefan Ștefănescu, președin
tele Secției de istorie și Arheologie 
a Academiei de științe sociale si 
politice, precum si in comunicările 
prezentate a fost evocată însemnă
tatea evenimentului de acum cinci 
decenii proclamarea Republicii

Turcia — care a deschis o etapă nouă 
în istoria poporului turc. S-au rele
vat. de asemenea, bunele relații ro- 
mâno-turce. care cunosc, în ultimii 
ani, o evoluție mereu ascendentă, in 
Interesul reciproc, al colaborării și în
țelegerii internaționale.

La lucrările colocviului au partici
pat academicieni, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, cadre didactice universitare, 
cercetători.

De asemenea, a fost de fată Osman 
Derlnsu. ambasadorul Turciei la 
Buna-e,:!..;

----- ■ <Ap"n>r«n •
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BASCHET în cîteva rînduri

Cronica zilei
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Guineea. Flly Cissoko. pentru feli
citările transmise cu ocazia celei 
dc-a XV-a aniversări a proclamă
rii Republicii Guineea.

*
Ministrul turismului. lom Cosma, 

a primit, miercuri după-amiază. de
legația de lucrători în domeniul tu
rismului din R. P. Chineză, condusă 
de Con Ci-pln, care se află intr-o 
vizită de prietenie în țara noas
tră.

în timpul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea turismului in cele două 
țări.

A luat parte Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

Ministrul turismului a oferit o 
masă in onoarea oaspeților.

în cadrul marilor 
turale recomandate 
Mondial al Păcii pe___
egida Comitetului național 
apărarea păcii, _____
lor și Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
miercuri după-amiază. în sala Casei 
de cultură a I.R.R.C.S.. a avut loc 
o manifestare consacrată împlinirii 
a 100 de ani de la nașterea eminen
tului arhitect finlandez Eliel Saari
nen (1873—1950).

Cu acest prilej 
dintele de onoare 
tectilor. prof. dr. 
Octav Doicescu, șl 
Lupu, redactor-șef 
hitectura".

Au participat reprezentanți al con
ducerii I.R.R.C.S., C.N.A.P.. Minis
terului Afacerilor Externe, oameni de 
artă si cultură, ziariști, precum și 
ambasadorul Finlandei la București. 
Pentti Martin Suomela,

anlversări cul- 
de Consiliul 
anul 1973, sub 

pentru 
Uniunii arhitect!"

au vorbit preșe- 
al Uniunii arhi- 
docent arhitect 
arhitect Mircea 
al revistei „Ar-

★

în Capitală s-au încheiat, miercuri, 
lucrările simpozionului internațional 
cu tema „Metodologia depistării in 
masă a bolilor cronice".

(Agerpres)

Societatea de Cruce Roșie din 
România a trimis societății de Semi
lună Roșie din Siria un ajutor com
pus din medicamente și material sa
nitar pentru a veni în sprijinul 
populației afectate de recentele ope
rațiuni militare din această zonă.

(Agerpres)

R. P. D. COREEANĂ

Locomotlve moder
ne. Mașini reușite, a- 
preclate, remarcabile 
din punct de vedere al 
construcției. Acestea 
sînt produsele uzinei 
„Kim Zong The", din 
Phenian, pe care am 
vizitat-o nu demult.

„Este adevărat, avem 
o uzină tînără — ne 
spunea Sim Dong Iun, 
secretar al comitetului 
de partid — dar ac
tuala el tinerețe a sur
venit la capătul unor 
ani de suferință, de 
înfruntare cu nenumă
rate dificultăți".

Cu decenii în urmă, 
în timpiil ocupației ja
poneze, pe locul in 
care se află această 
uzină funcționa o fa
brică pentru reparat 
locomotive cu aburi, 
înainte de a părăsi 
Phenianul, cotropitorii 
au aruncat fabrica în 
aer, lăsînd în urmă 
doar ruine șl cenușă. 
Mai departe, Sim 
Dong Iun își amintește 
cu emoție de o zi din 
toamna Iui 1945. cînd 
muncitorii au hotărit, 
în cadrul unui miting, 
gă reconstruiască În
treprinderea. Cinci ani 
mai tirziu, după o 
muncă Încordată, fa
brica a fost dată din 
nou 4n folosință. Dar 
a venit iar războiul și 
pentru a doua oară u- 
zlna a fost distrusă.

După război, munci
torii au adunat cu 
grijă schijele de bom
be din incinta între
prinderii și le-au to
pit ; cu fierul obținut 
au făcut unelte de 
construcție — și nu 
după multi ani, in 
1958, uzina s-a înălțat 
biruitoare pentru a 
treia oară. De data 
aceasta s-a hotărit ca 
ea să producă locomo
tive electrice; dar cum, 
pe ce bază? Specia
liștii și - '■ "
coreeni au 
realizeze .
comotivă cu propriile 
lor forțe- 
evuri ne spun interlo
cutorii noștri — a că
ror modestie este bi
ne cunoscută — despre 
zilele și nopțile de

muncă Încordată con
sacrate realizării aces
tui obiectiv. Am aflat 
totuși un șir de fap
te care vădesc abne
gația In muncă a a- 
c est or oameni, tenaci
tatea, răbdarea și ta
lentul lor creator. 
Fără a se lăsa descu
rajați de unele nereu
șite ale începutului, 
Inginerii au studiat, 
proiectat și reproiec- 
tat cu asiduitate cele 
180 000 de piese nece
sare asamblării loco-

Însemnări 
de călătorie

iar cum, 
Specia- 

muncitorii 
hotărit să 

această lo-
Puține lu-

motive! electrice. Mun
citorii au lucrat cu e- 
nergie și dăruire de 
sine la realizarea lor, 
Iul nd totul de la ca
păt ori de cite ori era 
nevoie. In cele din 
urmă, constructorii au 
ieșit 'biruitori. Iar la 
30 august 1961 prima 
locomotivă electrică 
coreeană era gata de 
plecare în cursă. Ma
șina, rod al unor 
căutări perseverente 
și al unei munci 
îndelungate, a fost bo
tezată „Bulg în ki", 
respectiv „Steagul ro
șu". Apoi, munca a 
intrat treptat pe un 
făgaș normal. A doua 
locomotivă electrică a 
fost construită în de
curs de numai zece 
zile, realizarea respec
tivă fiind dedicată ce
lui de-al IV-lea Con
gres 
Muncii
Paralel cu construirea 
de noi 
lectrice, s-a desfășurat 
munca pentru electri
ficarea principalelor 
trasee feroviare. în 
prezent, noile locomo
tive zburdă ca „niște

al Partidului 
din Coreea.

locomotive e-

cal fermecatl" — cum 
spunea un coleg core
ean de breaslă — pe 
tot mai multe trasee 
ale țării prietene.

Cu timpul, numărul 
specialiștilor și mun
citorilor calificați a 
devenit insuficient în 
raport cu proiectele pe 
care colectivul între
prinderii s-a angajat 
să Io realizeze — aco
perirea tuturor necesi
tăților interne ale 
țării și începerea pro
ducției pentru export 
Un atare obiectiv so
licită mal multe ca
dre, noi forțe califi
cate. A început astfel 
marea bătălie pentru 
extinderea numărului 
specialiștilor și, tot
odată, pentru forma
rea schimbului de 
miine. în apropierea 
uzinei a fost construi
tă o școală tehnică su
perioară, al cărei 
cureanți muncesc și 
se călesc cot la cot 
cu realizatorii prime
lor locomotive elec
trice. De asemenea, la 
uzina „Kim Zong The" 
vin an de an tineri 
absolvenți al politeh
nicii, pentru a primi 
„botezul focului" în 
domeniul producției de 
locomotive electrice. în 
prezent uzina dispune 
de 3 000 de salariat!, 
Intre care nu mal pu
țin de 900 sînt ingi
neri și tehnicieni. Iar 
ca obiectiv imediat, 
colectivul întreprinde
rii și-a propus pentru' 
anul in curs o sporire 
a producției cu 15 la 
sută față de anul tre
cut...

Imaginea muncii clo
cotitoare și a realiză
rilor remarcabile de la 
uzina „Kim Zong 
The" este multiplicată 
în 6Ute de alte între
prinderi ale Coreei 
populare, vădind în 
mod grăitor puterea 
creatoare a poporului 
ei, constructor al so
cialismului.

T. PRELIPCEANU
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viața internaționala

Peste 1 500 de spectatori au urmărit 
aseară în sala sporturilor de la Flo- 
reasca meciul retur de baschet din
tre echipele masculine Steaua Bucu
rești și Helsingin Kisa Toverit (Fin
landa), din cadrul „Cupei cupelor". 
Jucînd foarte bine, baschetbaliștii ro
mâni au obținut • 
105—63 (57—28), 
timile de finală

victoria cu scorul de 
, calificindu-se în op- 
l ale competiției dato-

rită unui coșaveraj superior (în pri- 
jnul joc, echipa finlandeză cîștigase 
cu 78—75). Oczelak (23), Cernat (22) 
și Tarău (15) au fost cei mal buni 
jucători ai echipei învingătoare. Din 
formația finlandeză s-au remarcat 
Pitkanen (14), Finneman (14) și K. 
Lievanen (10). Jocul a fost arbitrat 
de B. Stoicev (Bulgaria) și G. Tsola- 
kidis (Grecia).

FOTBAL

Amănunte despre
european

Viitorul campionat european uni
versitar de fotbal se va desfășura 
intre 9 $i 24 iulie in f ranța. Cele 
16 echipe participante vor fi repar
tizate in 4 grupe, jocurile fiind pro
gramate intre 9 si 14 Iulie in ora
șele Brest. Montpellier, Marsilia și 
Grenoble. Sferturile de finală (16—21 
iulie) vor fi găzduite de orașele Nisa, 
Bastia, Ajaccio și Monte Carlo, iar

MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 
29,30.
• Despre o anume fericire : GTU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLACĂ
RA — 15,30; 17,45: 20.
• Paradisul : BUCEGI — 15,30; 18;
20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.15.
• Șapte zile : UNIREA
18; 20.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor: «,*»»»
15.30; 18;
11,15; 13,30;
• Nunta :
18; 20.15.
• Pe aripile vlntului : GRIVIȚA
— 10; 14,30: 19.
• Lupta după victorie : LIRA — 
15,39; 19.
• Legenda negrului Charley : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
• Departe de Tipperary : PACEA
— 15 30: 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
13; 20,15, MUNCA — 15,30; 17,45: 29.
• Conspirația : RAHOVA — 13,30; 
13; 20,15.
• Cu cărțile pe față : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,15.
A O floare șl doi grădinari : BU-
ZESTI — 9; 12.3C; 16; 10,30.
SAcea pisică blestemată : CRIN- 

ASI — 15,39; 18: 20,15.
• Stare de asediu : VIITORUL — 
15,30: 18 : 20,15.
A Urmărire la Amsterdam : MO
ȘILOR — 13,30; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada șl cei șapte 
pidei 1 ARTA — 15.30; 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală : 
POPULAR — 15.30; 18; 20,15.
a Simon Templar Intervine : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Distratul : VITAN — 16; 18; 
20,15.
• Fantoma Iul Barbă Neagră : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.

— 16;

DRUMUL SĂRII 
20,15, MIORIȚA 

; 15.45; 18; 20,15.
COTROCENI

fi;
15,30;

viitorul campionat 
universitar

semifinalele (18—21 iulie) vor avea 
loc la Nisa, unde se va desfășura la 
24 iulie și finala. La competiție și-au 
confirmat participarea echipele 
României, clștigătoarea ediției 1972, 
Iugoslaviei, Spaniei, Cehoslovaciei, 
U.R.S.S., Angliei, Bulgariei si altele. 
Vor participa ca invitate selecționa
tele universitare din Brazilia, Uru
guay, Cuba și Indonezia.

TENIS. — „Cupa Dewar". La 
Nottingham au continuat întrecerile 
turneului international de tenis pen
tru „Cupa Dewar". In primul tur al 
probei de simplu bărbați. Ilie Năs- 
tase l-a Întrecut cu 6—3, 6—4 pe 
Chanfreau (Franța), iar Ion Tiriac 
l-a învins in două seturi (6—3. 6—2) 
pe australianul Robert Carmichael.

S-au disputat și primele partide 
din turul al doilea. Francezul Pa
trick Proisy l-a eliminat cu 6—4. 7—5 
pe iugoslavul Nikola Pilici. iar o- 
landezul Tom Okker a cîștigat cu 
3—6, 6—2. 6—4 partida susținută cu 
australianul Phillips Moore. Tenis- 
manul american Tom Gorman, cîștl- 
gătorul recentului turneu de la 
Stockholm, a dispus cu 6—4. 6—3 de 
englezul Graham Stilwell.

★

Campionatele internaționale de te
nis ale Argentinei, turneu contind 
pentru „Marele Premiu — F.I.L.T.", 
se vor desfășura intre 17 și 25 no
iembrie la Buenos Aires și vor reuni 
numeroși jucători de valoare. Prin
tre aceștia se numără iugoslavul Ze- 
liko Franuiovici (ciștigătorul ultime
lor două ediții ale acestui concurs), 
suedezul Bjdrn Borg. brazilianul 
Thomas Koch, românii Ion Tiriac și 
Toma Ovici, vest-germanul Karl 
Meiler, francezul Jean Baptiste 
Chanfreau și americanul Eddie 
Dibbs.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Kiev au luat sfirșit convorbirile 
dintre L.I. Brejnev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. si Iosip Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele U.C.I.

Agenția T.A.S.S. anunță că a fost 
semnat un comunicat comun, care 
urmează să fie dat publicității.

DANEMARCA

Cuvîntaraa conducătorului delcgajiei U.G.S.R.

HAVANA 14 (Corespondență de 
la M. Fabian). — în prezenta lui 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru al 
guvernului revoluționar, și a altor 
conducători de partid și de stat, la 
Havana au continuat lucrările ce
lui de-al XIII-lea Congres al Cen
tralei Oamenilor Muncii din Cuba.

în ședința de marți după-amiază a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorgho 
Petrescu, conducătorul delegației U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care, în nu
mele oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România, a transmis de-

legaților la congres șl, prin inter
mediul lor, clasei muncitoare și tu
turor oamenilor muncii din Cuba 
prietenă, un cald și frățesc salut.

Vorbitorul a evocat dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
frățească, de întrajutorare tovără
șească dintre România și Cuba, din
tre sindicatele și oamenii muncii din 
țările noastre. Vizita oficială de prie
tenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Cuba și vizita oficială făcută anul 
trecut in țara noastră de tovarășul 
Fidel Castro, a spus el, au constituit 
noi și puternice manifestări ale 
prieteniei româno-cubaneze, prile
juri deosebite pentru continua dez
voltare a cooperării multilaterale 
reciproc avantajoase dintre România 
și Cuba, pentru binele celor ce mun
cesc din cele două țări, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

tatre
• Radiotelevlzlunea românii (stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : Constan
tin Bobescu, Sollstâ : Liana 
Șerbescu — 20.
• Opera românfi : Frumoasa din 
pădurea adormită — 10,30.
• Teatrul de operetă : Mfitușa 
mea, Faustina — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glaie" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețienl — 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill șl indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdz.a Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
dedt tâcere — 20, (sala din str. 
AJex. Sahia) : Puterea șl Adevă
rul — 20.
• Teatrul Mic : După cAdere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* ___ _
Magneru) : Adio, Charlie — 19,ÎO, 
(sala Studio) : Birbațl fără 
veste — 20. ’
• Teatrul Gluleștl : Llola — 10.30.
• Teatrul „Ion Creangă” (In sala 
Studio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Iancu JLanu — ic.
• Teatrul „Țăndărică” («:ala din 
Calea Victoriei) : Bu AII — 15, 
(sala din str. Academiei) : Răi șl 
nătărăi — 15.
• Teatrul satirlc-muzlca! „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu** : Mitică Popescu 
— 19,30.
8i Circul „București" : Gala acro- 

aților — 19.30.

(sala
ne-

Se anunță o campanie
electorala agitată

Lucrările
Conferinței F.A.O,

HOCHEI. — La Weisswasser s-a 
desfășurat intilnirea internațională a- 
micală de hochei pe gheată dintre 
reprezentativele R. D. Germane și 
Cehoslovaciei. La capătul unul Joc 
viu disputat și de un bun nivel teh
nic. hocheiștii din R. D. Germană 
au obținut o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 3—2 (2—6, 1—2. 0—0).

Cele două echipe vor susține in 
cursul acestei săptămîni și meciul 
revanșă.

★

în localitatea cehoslovacă Nitra a 
început competiția internațională de 
hochei pe gheață „Turneul priete
nia", la care participă selecționate 
de juniori din opt țări.

Iată rezultatele Înregistrate în pri
ma zi : Cehoslovacia—Bulgaria 12—2 
(5—0, 6—1, 1—1) ; Polonia—România 
8—2 (3—0. 2—0. 3—2) ; U.R.S.S.—Un
garia 28—0 (4-0, 13-0, 9—0) ; 
Germană—R.P.D. Coreeană
(1—1. 0—1, 5—0).

FOTBAL. — Spectatori fără 
șlni la meciul Olanda—Belgia, 
ciul de fotbal Olanda—Belgia, „_
gramat pentru duminică, 18 noiem
brie (a treia duminică in Olanda in 
care circulația automobilelor parti
culare este interzisă), pune proble
me organizatorilor partidei de la 
Amsterdam. Directorul transporturi
lor In comun din marele oraș olan
dez a lansat un apel spectatorilor, 
lndemnindu-i să pornească mai de
vreme spre stadion pentru a se afla 
la timp in tribune. Se așteaptă ca 
55 000 de persoane să meargă la sta
dion folosind trans porturile publice. 
Un mare număr de tramvaie șl au
tobuze suplimentare vor circula In
tre gările orașului și stadionul o- 
limplc, care va găzdui această parti
dă decisivă din grupa a IlI-a euro
peană a preliminariilor campionatu
lui mondial.

pro-

După ce a guvernat 
mai bine de doi ani 
fără a dispune de o 
majoritate parlamen
tară, Partidul social
democrat danez a de
cis 6ă programeze pen
tru data de 4 decem
brie alegeri legislati
ve anticipate. în Fol
keting. soclal-demo- 
crațil dispuneau de 70 
de locuri, sprijinin- 
du-se, totodată, pe 
mandatele partidului 
socialist-popular, 
votul „ministrului 
Groenlanda'* și pe 
tul unuia din cei 
reprezentanți aleși 
insulele Feroe. 
ziția, 
scrutinul 
girase un guvern de 
coaliție de centru- 
dreapta, Întrunea 31 de 
mandate ale conser
vatorilor. 30 ale libe
ralilor de dreapta șl 
27 ale radicalilor. Ac
tuala legislatură urma 
să se încheie in 1975.

Dar, joia trecută, 
cabinetul premierului 
Anker Joergensen n-a 
reușit sâ obțină in 
parlament majorita
tea necesară pentru 
proiectul guvernamen
tal de reformă 
cală. ' Cele 86 
voturi „pentru" 
fost anihilate de 
atltea voturi „contra". 
Potrivit normelor în 
vigoare, la egalitate de 
voturi proiectul este 
considerat respins.

Disputa in jurul 
proiectului a avut re-

pe 
din 
vo- 
doi 

, din 
_ .. Opo- 

care Înainte de 
precedent

tis— 
de 
au 
tot

percusiuni chiar in 
rir.durile social-demo- 
craților. determinînd 
retragerea din P.S.D. 
a deputatului Erhard 
Jocobsen, care și-a 
format o grupare po
litică proprie. De 
fapt, el încheie acum 
o socoteală mal veche 
cu P.S.D.. căruia îi 
reproșa accentuarea 
tendințelor de stingă.

Acest gest pare să fi 
precipitat hotărîrea 
premierului danez, ca
re procedase deja La 
28 septembrie la o 
substanțială remaniere 
a guvernului, ca ur
mare a demisiei titu
larilor ministerelor a- 
părăril, justiției șl 
pescuitului.

Deși incomodă, re
curgerea la noi alegeri 
ar avea ~ potrivit a- 
precierilor observato
rilor — avantajul de 
a aduce unele clarifi
cări și opțiuni, mai 
ales in rîndurile Par
tidului social-demo
crat, care rămine cea 
mai puternică grupare 
pblitică din parla
ment.

Revenit la putere în 
urmă cu doi ani. Par
tidul social-democrat 
a schimbat in această 
perioadă doi premieri, 
în octombrie trecut, 
fostul președinte al 
P.S.D,, Jens Otto 
Krag, și-a prezentat, 
din motive personale, 
demisia. Succesorul a- 
cestuia. Anker Joer
gensen, a foot con-

fruntat cu 
deosebit de 
complicații 
ivite după 
țării la Plata comună, 
precum și cu fenome
ne de inflație, creștere 
a prețurilor, cu evo
luția nesatisfăcătoare 
a exporturilor. în pa
tru luni, deficitul ba
lanței de plăți depă
șea volumul Înregis
trat în tot cursul anu
lui 1972.

Observatorii politici 
se întreabă totuși dacă 
alegerile din 4 decem
brie vor reuși să con
sacre formarea 
majorități clare 
parlament. Oricum, 
sau poate tocmai de 
aceea, campania elec
torală se anunță foar
te disputată.

Actuala criză guver
namentală are și une
le implicații externe, 
între altele, deoarece, 
pe de o parte, Dane
marca asigură în pre
zent, pină la sfirșitul 
anului, președinția in
stituțiilor C.E.E., iar. 
pe de alta, Copenhaga 
trebuia să găzduiască 
la 14 și 15 decembrie 
unul din cele mai im
portante evenimente 
pe plan interoccidental, 
— respectiv a doua 
reuniune Ia nivel Înalt 
a șefilor de stat și gu
vern din cele nouă 
țări yale Pieței Co
mune.

probleme 
dificile și 
economice 
aderarea

P. STANCESCU

Intervenția reprezentantului 
român

ROMA 14 — (Corespondentă de la 
R. Bogdan). — La Roma continuă 
dezbaterile din cadrul conferinței 
bianuale a F.AO. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru Alimentație si 
Agricultură).

în intervenția sa. șeful delegației 
române, Angelo Miculescu. ministrul 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, a arătat că. In contextul in
ternațional actual favorabil colabo
rării. România, tară socialistă în 
curs de dezvoltare, acordă o impor
tantă deosebită reducerii actualelor 
decalaje economice, tehnico-stiințifl- 
ce si culturale din lume.

Pronunțlndu-se consecvent pentru 
dezvoltarea relațiilor sale cu toate 
statele lumii. România consideră că 
un rol important trebuie să-l joace 
intensificarea cooperării pe Plan In
ternational în domeniul agriculturii 
și industrii alimentare, cu Preocu
parea de a acorda un sprijin real 
țărilor în curs de dezvoltare, pe 
multiple planuri. România aprecia
ză utilitatea copoerării cu țările cu 
agricultură avansată. întelegind să 
beneficieze de avantajele ce decurg 
din experiența si nivelul tehnic ri
dicat al acestora. în același timp — 
a arătat vorbitorul — tara noastră 
a promovat cu consecventă dezvol
tarea cooperării In domeniul agri
culturii si industriei alimentare cu 
alte țări in curs de dezvoltare. Vi
zitele șefului statului român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. într-o 
serie de țări din Africa. Asia 8l A- 
merlca Latină, acordurile 81 înțele
gerile încheiate tint dovezi elocven
te ale politicii duse de tara noastră 
In acest sens.



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT

Reprezentantul președintelui 
Consiliului de Stal al României

a îost primit de președintele R.A. Egipt
CAIRO 14. — (Corespondentul nos

tru. Nicolae Lupu. transmite). Cer
neau MâneScu, reprezentant al pre
ședintelui Conciliului de Stat al Re
publicii SodaJistc România, care se 
ații la Cairo, a fost primit, miercuri, 
de Anwar Sada', președintele Renu- 
br.cii Arabe Kept Cu acest pri’ei, 
el a rem’s șefului statului egiptean 
un mesaj din partea președintelui 
Consiliului de Stat al României. 
Nicolae Ceaujcscu.

Președintele Anwar Sadat a expri

O nouă intilnire intre ofițeri egipteni și israelieni
CAIRO 14 (Agerpres). — Miercuri, 

p- șoseaua Cairo-Suez, la kilometrul 
101. a avut loc o nouă intilnire in
tre ofițeri superiori egipteni si is
raelieni. in cadrul aplicării acordu
lui pentru consolidarea încetării fo- 
c.dui, a anunțat — potrivit agen
țiilor Reuter, U.P.I., Associated 
Press — Ahmed Anis. purtătorul de 
euvint egiptean. La această intilni
re au participat, generalul Moham
med Abdel Ghani Gemassy, din par- 
tea egipteană, și generalul Aharon 
Yariv, din partea israeliană.

Un purtător de euvint al O.N.U. 
r declarat, referindu-se la rezultate
le discuțiilor purtate, că reprezen

IUCRĂR11E ADUNĂRII GENERAU A 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 14 (Cores

pondentul nostru. C. Alexandroaie 
transmite). — în Comitetul politic 
special al Adunării Generale au con
tinuat. marți, dezbaterile asupra ra
portului de activitate al Oficiului 
Națiunilor Unite de Ajutorare și 
Lucrări pentru refugiații pales linen i 
din Orientul Apropiat

Luind cuvintul. reprezentantul ță
rii noastre in acest comitet. Dumi
tru Roșu, a subliniat că problema 
in dezbatere nu poate fi limitată Ia 
aspectele sale umanitare și finan
ciare. ci trebuie analizată in con
textul mai larg al situației din O- 
rientul Apropiat.

Relevind poziția țării noastre, vor
bitorul a subliniat că menținerea sub 
ocupație, de către Israel, a teritorii
lor arabe constituie o permanentă 
tfursă de conflict și încordare in 
zonă și că o soluționare trainică re
clamă. in mod necesar, retragerea 
trupelor israeliene in interiorul gr a* 
«ițelor lor națiohi-le. asigurarea 
dreptului la existentă liberă și in
dependență. in condițiile respectării 
securității naționale și integrității te- 
r lorîale a tuturor statelor din re- 
r.une $1 rezolvarea problemei popu- 

nalestinene in conformitate cu 
aspirațiile și interesele sale legi
time.

In încheiere, vorbitorul a insistat 
asupra urgenței pe care o prezin
tă crearea condițiilor pentru înce
perea negocierilor de pace in Orien
tul Apropiat El .a arătat că Româ
nia consideră că la conferința de 
pace, sub egida O.N.U., alături de 
părțile direct implicate, trebuie să 

mat mulțumiri cildurdase pentru 
mesaj și pentru interesul pe care 
președintei? Nicola? Ceaușescu îl 
mani festă in vederea găsirii unei 
soluții politice care poate conduce la 
realizarea unei păci juste .și cehita- 
b Ic in Orientul Apropia’. Șeful sta
tului egiptean a transmis, la rindul 
său. președintelui Consiliului de Stat 
al României cele mai călduroase 
urăr de sănătate și fericire persona
lă. de progres și prospcri*a*.e pentru 
poporul român.

tanții Egiptului și Israelului au de
cis sâ aplice prevederile principale 
ale acordului privind consolidarea 
încetării focului, semnat duminică. 
Potrivit declarației purtătorului de 
cuvin*, reluată de agențiile de presă 
internaționale, imediat după insta
larea punctelor de control ale O.N.U. 
va intra in vigoare schimbul de pri
zonieri. Aplicarea acordului interve
nit va începe joi. la ora 6.00 GMT.

★
Un purtător de cuvînt al Ligii 

Arabe a anunțat că secretarul gehe- 
ral al organizației, Mahmud Riad, a 
transmis șefilor de stat ai celor 16 
țări membre invitația de a se în
truni la Alger, la 26 noiembrie.

participe și alte state — mari, mij
locii si mici — de pe diferite con
tinente.

■ir
Ambasadorul român Constantin 

Ene a prezentat in Comitetul pentru 
problemele politice de securitate al 
Adunării Generale proiectul de re
zoluție românesc la punctul intitulat 
..Consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume11 — problemă a- 
dusă in atenția si preocupările or
ganizației din inițiativa țării noastre.

Proiectul de rezoluție a fost înain
tat spre aprobare Comitetului poli
tic de România împreună cu alte 10 
state coautoare, reprezentind toate 
zonele geografice ale lumii.

★
în cadrul Comitetului nr. 1 al 

Adunării Generale a O.N.U. au în
ceput, la 14 noiembrie, dezbaterile in 
legătură cu problema coreeană. Pen
tru prima oară după 28 de ani, la 
dezbaterea acestei probleme în ca
drul O.N.U. participă o delegație a 
R.P.D. Coreene, condusă de Li Jong 
Mok, locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al R.P.D. Coreene.

Subliniind importanța prezenței 
delegației R.P.D. Coreene, care par
ticipă pentru prima oară la discuta
rea problemei coreene in cadrul
O.N.U., reprezentantul R.P.D. Co
reene a exprimat mulțumiri țărilor 
membre ale Națiunilor Unite care 
sprijină in permanență eforturile 
poporului coreean de realizare a re
uni ficării pașnice și independente a 
patriei sale.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 14 (Agerpres). — Iji 
două luni de la deschiderea celei 
de-a doua faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
forul de conducere al conferinței in 
aceasta fază — Comitetul de coordo
nare — a procedat miercuri la o 
evaluare a programului realizat pină 
în prezent șl a stabilit programul 
următoarelor ședințe pentru toate 
ctîle 12 organe dc lucru subsidiare, 
precum și pentru comisia I — pentru 
securitate, comisia a Il-a —- pentru 
cooperare economică și comisia a 
III-a — pentru cooperare culturali. 
Participant» au apreciat atmosfera 
constructivă și spiritul de colaborare 
care au caracterizat eforturile depuse 
de delegații in vederea definirii căi
lor concrete pentru realizarea obiec
tivului stabilit de reuniunea miniș
trilor de externe in prima fază- a 
conferinței.

Setul delegației române, ambasa
dorul Valentin Lipatti, a insistat a- 
supra unei cit mâl judicioase orga
nizări a lucrărilor în luna care ur
mează pină la 14 decembrie a. c., 
evidențiind rolul preponderent, de 
importanță politică deosebită, pe 
caro trebuie să-1 joace Comitetul de 
coordonare.

In același timp au continuat dez
baterile in organele de lucru asupra 
principiilor care trebuie să guver

Convorbiri intre miniștrii afacerilor externe 
ai României și R. 0. Germane

BERLIN 14 — (Corespondentă de 
La C. Varvara). — Miercuri au în
ceput la Berlin convorbirile oficiale 
între ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. si ministrul afaceri
lor externe al Republicii Democrate 
Germane. Otto Winzer. La convor
biri au fost prezenți din partea ro
mână Vasile Vlad. ambasadorul 
României la Berlin, și Ion Ciubota- 
ru. director in Ministerul Afaceri
lor Externe, iar din partea R.D.G. 
— Erbert Krolikowski. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Hans 
Voss. ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești, șl Horst Schon, director in 
Ministerul Afacerilor Externe.

La amiază, ministrul afacerilor 
externe al R.D.G. a oferit un dejun 
In onoarea ministrului afacerilor ex-' 
teme al Republicii Socialiste Româ
nia. Au luat parte Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Walter Halbritter. membru 
al Prezidiului Consiliului de Miniș
tri. Bruno Mahlow. locțiitor de șef 
de secție la C.C. al P.S.U.G.. pre
cum si participant ii celor două țări 
la convorbirile oficiale. în euratil 
dejunului, care s-n desfășurat In
tr-o atmosferă cordială. Otto Win
zer si George Macovescu au rostit 
toasturi.

Mulțumind pentru invitația de a 
vizita R.D. Germană. George Maco
vescu a relevat relațiile frătesti. de 
colaborare multilaterală dintre P.C.R. 
si P.S.U.G.. dintre România si R.D. 
Germană, ridicate pe o nouă treaptă 
în urma convorbirilor desfășurate, 
in mai 1972. la București, intre to
varășii Nicolae Ceausescu si Erich 
Honecker.

In continuare, vorbitorul a relevat 
interesul poporului român pentru 
realizările obținute, sub conducerea
P.S.U.G.. de oamenii muncii din 

neze relațiile intre state, măsurilor 
privind nerecurgerea la forță, aspec
telor militare ale securității și coo
perării in diferite domenii. In acest 
sens, reprezentantul român, Ion 
Diaconu, a subliniat obligația solu
ționării pașnice a tuturor diferende
lor ca un corolar al nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța.

Subcomisia pentru probleme mili
tare a încheiat astăzi o nouă rundă 
de discuții asupra principiilor care 
trebuie să stea la baza negocierilor 
asupra dezangajării militare și 
dezarmării pe continent, precum și 
a perspectivei acestor negocieri. Re
prezentantul român. Romulus Neagu, 
a evidențiat eforturile care trebuie 
depuse pentru reducerea forțelor ar
mate și armamentelor pe teritorii 
străine și retragerea în ultimă in
stanță a trupelor aflate pe teritoriile 
altor state in limitele frontierelor 
naționale.

Conform hotărlrii Comițetulul de 
coordonare ca la conferință să-și 
poată exprima punctele de vedere 
și țări riverane Mediteranci, nepar
ticipante la conferință, la 13 noiem
brie, reprezentanții Marocului au 
prezentat in Comisia pentru secu
ritate și. respectiv. în Comisia pen
tru cooperare economică, poziția gu
vernului marocan asupra chestiunilor 
aflate pe ordinea de zi a acestor or
gane de lucru.

R.D. Germană, precum si satisfacția 
față dc sporirea prestigiului inter
național al R.D. Germane. Minis
trul român a arătat că România va 
acționa pentru extinderea relațiilor 
pe toate planurile cu R.D.G.. fiind 
convinsă că adincirea acestor relații 
sluieste unității țărilor socialiste, 
cauzei generale a socialismului si 
păcii. Abordind problemele interna
ționale actuale. George Macovescu a 
subliniat importantele mutații cu 
caracter politic si social ce au loc in 
lume, relevind necesitatea ca toate 
țările. indiferent de mărimea lor. 
să contribuie activ la consolidarea 
destinderii si a colaborării, la regle
mentarea in spiritul păcii si înțe
legerii a marilor probleme care con
fruntă omenirea.

După ce a adresat ministrului de 
externe român o călduroasă urare 
de bun venit în R.D.G.. Otto Winzer 
a subliniat importanta acestei vizite 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre cele două state si po
poare. relevind că actualele convor
biri au loc intr-un moment în care 
țările socialiste au obtinut succese 
importante în lupta pentru destin
dere. pace si securitate, pentru con
solidarea pozițiilor socialismului. In 
acest context ministrul de externe 
al R.D. Germane a evidențiat afir
marea crescindă ne Plan internatio
nal a tării sale și a adresat mul
țumiri călduroase P.C.R. si guver
nului român pentru sprijinul acor
dat R.D. Germane în această afir
mare. Otto Winzer a exprimat con
vingerea că discuțiile prilejuite de 
vizita ministrului de externe al Re
publicii Socialiste România vor con
tribui la găsirea de noi posibilitătL 
pentru promovarea colaborării mul
tilaterale dintre România si R.D. 
Germană.

PEKIN

Sosirea delegației 
economice 

guvernamentale 
române

PEKIN 14 (Corespondentă de la 
I. Tecuțâ). — Miercuri a sosit la 
Pekin delegația economică guverna
mentală română, condusă de Ion 
Pățeai, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, pentru a semna protocolul 
de schimburi comerciale între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză pe anul 1974.

La sosirea pe aeroport delegația 
română a fost întâmpinată de Li 
Sien-nien, viceprrmier al Consiliu
lui de Stat, Li Cian, ministrul co
merțului exterior, si de alte persoa
ne oficiale chineze.

A fost prezent Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul României la Pekin.

înainte de a sosi în capitala chi
neză. delegația economică guverna
mentală română a vizitat Tirgiri de 
toamnă de La Canton.

în cadrul celei de-a doua 
Săptămîni internaționale a fil
mului naval de la Cartagena 
(Spania), filmul românesc „Ex
plozia" a obținut premiul de 
aur „Faro de Cabo de Palo14.
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Ministrul sănătății al 
României, Thsodor Burghete, 
și-a încheiat vizita in Algeria, fă
cută la invitația ministrului sănătă
ții publice, Omar Boudjellab. La 
sfîrșitul convorbirilor oficiale. cei 
doi miniștri si-au exprimat deplina 
satisfacție fată de cursul ascendent 
al cooperării româno-algeriene pe 
linia asistentei medicale, subliniind 
că aceasta contribuie la consolida
rea prieteniei dintre cele două po
poare. Ei au semnat un aide-me
moire care va sta la baza încheierii 
unui protocol de acord în domeniul 
respectiv. Ministrul algerian a dat o 
înaltă apreciere activității medicilor 
români care activează în Algeria și, 
in general, realizărilor științei me
dicale românești.

0 delegație a. Frontalul 
Patriei din Vietnam,'coniU9ă 
de Hoang Quoc Viet. membru al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, membru al Prezidiului 
Frontului Patriei. și președintele 
Federației Sindicatelor din1 Vietnam, 
si-a încheiat vizita de prietenie în 
Japonia. Delegația a fost primită de 
Sanzo Nosaka. președintele C.C. al 
P.C. din Japonia.

Primul ministru al Islan- 
(Jgj, Olafur Johannesson, a reafir
mat cererea guvernului islander pri
vind retragerea celor 3 700 militari

Comunicat chino-american
PEKIN 14 (Agerpres). — Henry A. 

Kissinger, secretar de stat al S.U.A. 
și consilier al președintelui pentru 
problemele securității naționale, a 
vizite’ R.P. Chineză, intre 10 și 14 
noiembrie 1973, arată comunicatul 
transmis do agenția China Nouă.

Cele două părți — relevă comuni
catul — au trecut In revistă eveni
mentele internaționale de la vizita 
efectuată de H. Kissinger în R.P. 
Chineză. în februarie 1973. Părțile 
au constatat că relațiile internațio
nale se află intr-o perioadă dc in
tensă schimbare. Ele au reafirmat 
că rămîn angajate față de principii
le stabilite în comunicatul de la 
Sanhai și că disputele dintre state 
trebuie reglementate fără a se re
curge la folosirea sau amenințarea 
cu folosirea forței, pe baza princi
piilor respectului pentru suverani
tatea și integritatea teritorială a tu
turor statelor, neagresiunii Împotri
va altor state, neamestecului în tre
burile interne ale altor state, egali
tății șl avantajului reciproc si co
existenței pașnice. Ele au reafirmat 
in special că nici una nu trebuie să 
caute să obțină hegemonia in re
giunea Asia-Păci fie sau in oricare 
altă parte a lumii și că ambele se 
opun eforturilor oricărei alte țări 
sau grup de țări de a stabili o ase
menea hegemonie.

Cele două părți au căzut de acord 
că, în actualele circumstanțe, ' este 
de o importantă deosebită menține
rea contactului frecvent la niveluri 
autorizate in scopul de a face un 
schimb de vederi și, fără a negocia 
în numele unei terțe părți, să anga

americani dislocați la baza de Ia 
Keflavik. Premierul islandez a de
clarat că unul din scopurile princi
pale ale actualului guvern de coali
ție II constituie retragerea trupelor 
americane de la această bază. întru- 
cît Islanda nu dorește menținerea 
de trupe străine pe teritoriul său. 
in timp de pace.

Președintele R. F. Ger- 
mCmid/ Gustav Heinemann, nu 
va participa la alegerile din 1974 
pentru reînnoirea mandatului său de 
șef al statului, s-a anuntat, miercuri, 
la Bonn.

Leonid Brejnev,secretar «e- 
neral al C.C. al P.C.U.S., membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., va face o vizită oficială de 
prietenie în India, în intervalul 26—30 
noieihbfie — relatează agenții 
T-A.S.S.

0 sesiune de lucru 1 Se* 
cretariatului general international al 
Uniunii medicale balcanice a avut 
loc la Sofia. La lucrările sesiunii a 
participat dr. M, Popescu Buzeu, 
președinte do onoare si secretar ge
neral al Uniunii medicale balcanice.

Ministrul de externe al
Fr(mt6ir Michel Jobert, l-a primit 
pe Nguyen Van Hleu, conducătorul 
delegației Guvernului Revoluționar 

jez® consultări concrete asupra pro
blemelor de interes reciproc. Cele 
două părți au trecut în revistă pro
gresul înregistrat în 1973 în relațiile 
lor bilaterale. Partea americană re
afirmă : Statele Unite recunosc că 
toți chinezii de pe ambele părți ale 
strimtoril Taivnn consideră că există 
o singură Chină și că Talvanul este 
o parte a Chinei. Guvernul State
lor Unite nu pune la Îndoială aceas
tă poziție. Partea chineză a reafir
mat că normalizarea relațiilor dintre 
China și Statele Unite poate fi rea
lizată numai pe baza confirmării 
principiului existenței unei singure 
Chine.

Cele două părți au studiat pro
blema lărgirii schimburilor dintre 
cele două țări si au căzut de acord 
asupra unor noi schimburi pentru 
anul viitor. Cele două părți consi
deră că este în interesul ambelor* 
țări să adopte măsuri de natură~s5 
creeze condiții pentru dezvoltarea pe 
mat departe a comerțului, pe baza 
egalității și avantajului reciproc.

Cele două părți declară că vor con
tinua eforturile pentru promovarea 
normalizării relațiilor dintre China 
și Statele Unite, pe baza comunica
tului de la Sanhai. subliniază. în în
cheiere comunicatul.

* cTOKIO. — Secretarul de star .( 
S.U.A.. Henry Kissinger, sosit în 
vizită oficială la Tokio, £ conferit, 
miercuri, cu ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei. Masayoshi Ohira. 
In cursul acestei întrevederi a fost 
abordată, cu precădere, situația dLn 
Orientul Mijlociu.

Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud la intilnirile consultative des
fășurate intre cele două părți sud- 
vietnameze. A avut loc un schimb de 
opinii asupra relațiilor dintre G.R.P. 
al R.V.S. și guvernul francez. Ngu
yen Van Hieu l-a informat pe minis
trul de externe francez asupra situa
ției serioase create în Vietnamul de 
sud în urma încălcărilor continue ale 
acordului de încetare a focului co
mise de administrația saigoneză.

La Ulan Rotor * luat s,ir?lt 
consfătuirea pe tară a secretarilor 
organizațiilor de bază ale Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol. în 
cadrul căreia au fost examinate pro
bleme legate de creșterea rolului 
organizațiilor de bază în conduce
rea de către partid a construcției e- 
conomice și culturale, educarea co
munistă a oamenilor muncii 6i îm
bunătățirea activității interne de 
partid. Au fost prezentl Jumiaaghiin 
ȚedenbaL prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, alti con
ducători de partid si de stat și 
R. P. Mongole.

Convorbiri cehoslovaco-
Miroslav Ruzek, adjunctspaniole.

al ministrului afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, a sosit într-o vi
zită oficială în Spania. El va avea 
convorbiri în probleme de interes 
reciproc cu Gabriel Fernandez Val- 
derama, subscretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Spa
niei.

S. U. A.: împuterniciri prezidențiale pentru 

măsuri excepționale ; se prevede raționalizarea 

consumului de benzină pentru automobiliști
Comisia senatorială pentru problemele interne a aprobat luni proiec

tul de lege care îl împuternicește pe președintele Nixon să ia măsuri de 
urgență pentru a face față penurie! de energic.

Proiectul (care va fi supus șl Senatului) împuternicește, printre altele, 
pe președinte de a raționaliza benzina și alți carburanți, a limita viteza 
de circulație pe șosele și a limita orele de funcționare ale întreprinderilor 
comerciale și școlilor pentru a economisi combustibilul.

Camera Reprezentanților a aprobat totodată definitiv, în ultimă lec
tură, legea cu privire la construirea conductei de petrol din Alaska, care 
fare parte din programul guvernamental de dezvoltare a resurselor na
ționale de energie. Această conductă, lungă de 798 mile, reprezintă cel 
ma; mare proiect finanțat particular din rele cunoscute in istorie.

în același timp, ministrul de interne al S.U.A., Rogers Morton, a anun
țai. in cadrul unei emisiuni televizate, că guvernul federal ar putea să 
introducă raționalizarea consumului de benzină pentru automobiliștii par
ticulari la începutul anului viitor. Odată introduse, aceste restricții ar ră- 
mine In vigoare cel puțin 1—2 ani. a precizat el. întreprinderile comer
ciale au renunțat La unele forme de reclamă pentru perioada Anului nou.

(Agențiile France Presse și Reuter)

Autostradă occidentală intr-o duminică

Imagine din Olanda, reprodusă din revista „The Economist"

ITALIA: Acțiuni complexe, economii de elec
tricitate

O serie de măsuri virind reduoerea consumului de combustibil ar pu
tea fi adoptate in curtnd de către guvernul italian. Potrivit presei italiene, 
o coniftie de experti a studiat recent diferite ipoteze de raționalizare șl 
esonomiaire a carburantilor. Diverse interdicții aplicate circulației ar per
mite O economie anuală de 3 milioane tone de benzină. Se preconizează 
închiderea centrelor de distribuire a benzinei In zilele de slmbătă și du

minică. limitarea vitezei mașinilor și inierzioerea traficului auto in cen
trele istorice din marile orașe italiehc.

De asemenea, se are in vedere o eventuală majorare a prețului ben
zinei. Unele măsuri vizează reduoerea consumului de electricitate. Acestea 
vor afecta spectacolele și emisiunile de televiziune, care vor trebui înche
iate la orele 22,00 precum și anunțurile publicitare, care vor fi. substanțial 
restrinse. (Agenția A.N.S.A.)

Și in BELGIA: Duminici fără automobile...
Autoritățile belgiene au hotărît și ele să interzică circulația automobi

lelor particulare in zilele de duminică pe teritoriul țării, începind de la 
18 noiembrie.

De la sfirșitul săptâminii trecute, viteza a fost limitată la 80 km pe 
oră pe șosele. Școlile belgiene vor fi închise in fiecure sîmbătă pentru a se 
limita consumul de păcură. Cursurile de sîmbătă dimineața vor fi predate 
miercuri după-amlază. Această măsură va intra in vigoare începind de la 
16 noiembrie. (Agenția France Presse)

IUGOSLAVIA: Situația energetică în discuția 

Biroului Executiv al Prezidiului U. C. I.

Biroul Executiv al Prezidiului U.C.I. a examinat la 12 noiembrie unele 
probleme sociale și politice în legătură cu situația energetică din țară. In 
cadrul ședinței s-a constatat că „ne aflăm intr-o perioadă cind problema 
energiei este actuală in Iugoslavia și foarte acută în lume". Biroul Exe
cutiv a arătat că 6e impun măsuri energice pentru stabilirea unui pro
gram concret de dezvoltare a producției tuturor tipurilor de hidro si ter- 
moenergie, a cărbunelui, petrolului și a derivatelor din petrol. S-a apre
ciat că trebuie valorificate mai mult capacitățile existente pentru produc
ția tuturor formelor de energie si trebuie raționalizat consumul lor.

(Agenția Taniug)

„Pan-American“ va suprima numeroase zboruri

..Pan-American*4, una din cele mal mari societăți americane de tran
sporturi aeriene, a anuntat intenția sa de a suprima peste 400 zboruri 
„charter" din cele 1 360 prevăzute între 15 noiembrie șl 15 februarie 1974. 
Pasagerii vor fi transferați pe liniile de zboruri regulate ale aceleiași 
companii. Măsura, valabilă pentru trei luni, este ntenită să permită eco
nomisirea a 28 milioane litri de combustibil.

Totodată, companiile aeriene americane au convenit între ele să su
prime 700 zboruri cotidiene In S.U.A. (Agenția France Presse)

Majorări de tarife în traficul aerian

Tarifele pentru transportul aerian vor fi in mod inevitabil majorate 
datorită creșterii alarmante a prețului la combustibilul pentru avioane. 
Oficialitățile Asociației internaționale pentru transportul aerian (I.A.T.A.) 
au avertizat in acest sens, sugerind că majorarea tarifelor ar putea in
tra în vigoare in luna ianuarie. (Agenția Rcuter)

„Lipsa de petrol - un pericol pentru expansiunea 

japoneză44

După 20 de ani de expansiune neîntreruptă, economia japoneză riscă 
acum să treacă printr-un izbitor regres — a declarat la 12 noiembrie pre
sei Eimei Yaashita, ministru adjunct al industriei și comerțului exterior. 
Un proiect de limitare a consumului de petrol va fi examinat in această 

săptămlnă și prezentat în curind Parlamentului — a adăugat ministrul.'El 
a precizat că, în baza prevederilor acestui proiect, ministrul industriei va 
fi autorizat să repartizeze petrolul brut după un sistem de alocații. Sint 
prevăzute măsuri pentru economisirea energiei. (Agenția France Presse)

R. F. G.: Consumuri limitate, concursurile auto

mobilistice suspendate, se circulă sub vitezele 

limită admise

Datorită penuriei de carburant, majoritatea distribuitorilor automați 
de carburanți din R.F. Germania nu vor mai funcționa noaptea. Societatea 
,.Eșso“ a recomandat, de asemenea, concesionarilor săi, (aproximativ 2 000) 
să închidă stațiile automate de distribuire. în ce privește prețul per litru 
de carburant, acesta orește mereu, în mod sensibil.

„Automobil-Clubul** din R. F. Germania, principalul organizator al 
concursurilor automobilistice din această țară, a anunțat că. în urma 
dificultăților apărute în aprovizionarea cu produse petroliere, are în 
vedere suspendarea tuturor manifestărilor sportive de acest fel.

Autoritățile vest-germane au anunțat că marea majoritate a automo- 
biliștilor din R. F. Germania, dlnd dovadă de disciplină, s-au conformat 
apelului lansat de guvern în ce privește economisirea resurselor de ener
gie. Politia circulației rutiere menționează că. pe principalele auto
străzi vest-germane. majoritatea conducătorilor auto circulă, in ultimele 
zile, cu viteze inferioare celor maxime admise, pentru a reduce astfel 
consumul de benzină. (Agenția France Presse)

Excursie 

în mijlocul 

naturii...

„Sâ știi, fiul meu, 
câ lumea n-a fost 
dintotdeauna atit 
de frumoasa și 
aerul atît de cu

rat...’

(Din revista vest- 
germană „Der Spie
gel")

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA 

în Anglia 
s-a instituit 

„starea de urgență"
Înccpînd de miercuri în Anglia 

a fost introdusă „starea de urgen
ță4*. Potrivit declarației guvernu
lui. această măsură a fost deter
minată de „necesitatea de a se face 
față situației dificile create de o 
iminentă criză a combustibilului", 
care ..reprezintă o amenințare 
pentru națiune**.

După cum subliniază presa lon
doneză. în condițiile stării de ur
gentă. împotriva celor care nu se 
supun hotăririlor luate sint prevă
zute diferite pedepse — de la a- 
mendă pină la închisoare. Pentru 
moment, primele măsuri luate in 
baza acestei decizii sînt : reduce
rea strictă a iluminatului de noap
te si a reclamelor luminoase, scă
derea temperaturii din instalațiile 
de încălzire centrală — ale clădi
rilor guvernamentale. Potrivit ace
lorași decizii, puterea executivă 
va avea, de asemenea, dreptul de 
a reglementa distribuirea combus
tibilului și energiei, de a restringe 
circulația vehiculelor.

Instituirea stării de urgență are 
loc în condiții interne deosebit de 
complexe. Programul antiinflațio- 
nlst inițiat de guvern în urmă cu 
un an a avut unele efecte in ce 
privește înviorarea producției in
dustriale și reducerea șomajului. 
In rest însă lucrurile au luat un 
curs nefavorabil : deficitul balanței 
de plăti a atins un nivel record : 
lira sterlină s-a devalorizat simți
tor. rata inflației s-a menținut la 
un nivel ridicat, iar standardul de 
viață al masdlor s-a redus. Ca ur
mare. în ultimul timp s-a înregis
trat o puternică răbufnire a ne
mulțumirilor în rindurile oameni
lor muncii. De citeva săptămlni 
aproape nu este zi în care să nu 
se anunțe izbucnirea de noi si noi 
greve ale diferitelor categorii de 
muncitori si funcționari.

Potrivit deciziei adoptate, starea 
de urgentă urmează să dureze o 
lună, după care ea poate fi pre
lungită printr-o hotărire ce va tre
bui adoptată de Parlament

N. PLOPEANU
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