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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la consfătuirea de la C.C. al P.C.R.
cu primii secretari și secretarii pentru problemele 
organizatorice ai comitetelor județene de partid 

și ai municipiului București

SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 
a delegației Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

Stimați tovarăși,
Scopul acestei consfătuiri este 

de a analiza felul în care comite
tele județene, organele și organi
zațiile de partid își îndeplinesc ro
lul de a organiza și uni eforturile 
maselor largi populare în vederea 
îndeplinirii hotărîrilor de partid 
și de stat.

Discuțiile din consfătuirea de 
astăzi au evidențiat faptul îmbu
curător că organizațiile de partid 
a,u reușit să obțină rezultate po
zitive in munca lor, că a crescut 
rolul lor în toate domeniile vie
ții sociale. Au fost luate multe 
măsuri bune in vederea realiză
rii hotărîrilor Congresului al- 
X-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului ; ca rezultat al acestor 
măsuri, al activității oamenilor 
muncii, sarcinile de plan pe zece 
Tuni ale acestui ari au fost reali
zate cu o depășire de circa un 
miliard și cinci sute milioane lei, 
producția industrială crescînd, 
față de 1972, într-un ritm de 15 
La sută.

S-au obținut o serie de rezul
tate pozitive și în agricultură cu 
toate că în acest an au existat 
condiții climatice nefavorabile. 
Aceste rezultate demonstrează mai 
cu seamă rezervele mari pe care 
le avem în această importantă ra
mură a economiei naționale, fap
tul că lipsurile manifestate nu 
pot fi puse în întregime pe seama 
condițiilor climatice.

S-au obținut succese în realiza
rea unor indicatori calitativi — 
mă refer la creșterea productivi
tății muncii, la reducerea cheltu
ielilor materiale de producție și 
altele. De asemenea, deși planul 
de export nu a fost realizat în în
tregime, creșterile obținute pe
aceste zece luni sînt destul de
mari în raport cu perioada co
respunzătoare a anului 1972.

S-au obținut, de asemenea, re
zultate bune pe calea ridicării ni
velului de trai, material și spiri
tual, al tuturor oamenilor muncii.

Nu doresc să mă opresc acum 
la problemele îndeplinirii planu
lui, la problemele activității eco
nomice generale ; la sfîrșitul lu
nii vom avea o plenară a Comi
tetului Central în care vom ana
liza pe larg atit realizarea pla
nului, cît și sarcinile anului viitor. 
Menționez unele realizări econo
mice pentru a sublinia că activita
tea organizațiilor județene, a ce
lorlalte organizații de partid s-a 
axat pe problemele principale — 
și anume îndeplinirea programu
lui de dezvoltare economico-so- 
cială a țării. Este îmbucurător că 
15 județe au realizat planul pe 3 
ani, as i guri n du-și un avans care 
le creează condiții pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în ve
derea realizării cincinalului îna
inte de termen.

Sint, cred, demne de menționat 
rezultatele obținute de organizația 
de partid a Capitalei. După cum 
ați auzit aici, ea a realizat planul 
pe 3 ani cu două luni mai de
vreme, obținînd succese importante 
în creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor mate
riale, asigurarea exportului, pre
cum și în punerea în producție, în 
condiții relativ bune, a capacități
lor de producție planificate. Și alte 
comitete județene și organizații de 
partid au în această privință re
zultate bune, despre care s-a vor
bit aici. în toate județele există 
imitați economice care au realizat 
sarcinile planului pe trei ani, obți- 
nînd un avans important

Din tot ceea ce s-a spus aici se 
desprind concluzii pozitive în le
gătură cu experiența acumulată, 
cu felul în care au' acționat și 
acționează organizațiile de partid 
pentru înfăptuirea în practică a 
sarcinilor ce le revin. Sper că 
această experiență va constitui un 
obiect de studiu pentru toate or
ganizațiile de partid. în felul 
acesta consfătuirea va fi de un 
real folos atit în generalizarea a 
ceea ce s-a dovedit pozitiv în ac
tivitatea organizațiilor noastre de 
partid, cît și în evitarea neajunsu
rilor și greșelilor care s-au ma
nifestat

Pe baza rezultatelor de pînă 
acum putem aprecia că organiza
țiile de partid desfășoară o muncă 
eficientă, cu bune rezultate, pen
tru unirea eforturilor oamenilor 
muncii în vederea îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor privind dezvol
tarea economico-socială a țării. Ele 
joacă rolul de forță politică condu
cătoare în toate domeniile de acti
vitate, înfăptuind neabătut politica 
elaborată de Congresul al X-lea al 
partidului.

Dar. pornind de la această a- 
prcciere. de la constatarea rezul
tatelor bune, nu putem trece pes
te unele lipsuri, neajunsuri și gre
șeli manifestate în munca unor 
organizații de partid. Nu am pro
ceda ca adevărați comuniști dacă 
ne-ani mulțumi cu rezultatele ob
ținute pînă acum și nu am face o 
analiză temeinică a muncii, pen
tru a trage învățăminte din lip
suri și neajunsuri.

Practica demonstrează — și dis
cuțiile purtate aici, de asemenea 
— că nu toate organizațiile de 
partid acordă atenția corespunză
toare problemelor concrete ale 
înfăptuirii planului cincinal, li
nele se limitează de multe ori la 
măsuri și îndrumări generale, lă- 
sind ca întreprinderile, unitățile 
economice să soluționeze singure 
problemele complexe care apar în 
cadrul activității lor. Nu în sufi
cientă măsură sînt studiate proble
mele apărute în procesul realiză
rii planului, nu întotdeauna se ac
ționează cu fermitate pentru lichi
darea unor greutăți și neajunsuri 
ce împiedică înfăptuirea sarcini
lor de plan. în cadrul întîlnirllor 
cu activele unor organizații jude
țene de partid, pe care le-am avut 
în cursul ultimelor vizite în țară, 
m-am referit la aceste neajun
suri.

în discuțiile de astăzi a reieșit 
că intr-o serie de mari întreprin
deri au existat și continuă să se 
mențină lipsuri serioase, iar orga
nizațiile de partid respective nu 
au acționat cu toată fermitatea 
pentru lichidarea lor. M-as referi, 
de exemplu, la Uzinele de camioa
ne din Brașov, unde organizația de 
partid, inclusiv comitetul județean 
nu au acționat așa cum se cuve- 
i*iea pentru lichidarea unor stări 
de lucruri negative. Aceeași con
statare este valabilă și pentru Co
mitetul județean Hunedoara și or
ganizațiile de partid din Valea Jiu
lui, care nu au intervenit pentru 
lichidarea unor lipsuri serioase 
manifestate în acest important 
sector economic în ce privește. în 
special, organizarea producției și a 
muncii.

Nu vreau să se înțeleagă că mi
nisterele respective nu au defici
ențe. Despre aceste probleme am 
avut discuții foarte serioase cu a- 
proape toate conducerile ministe
relor. la care au participat și di
rectorii întreprinderilor. Acum nu 
doresc însă să vorbesc despre mi
nistere. Vreau să mă refer la 
munca organizațiilor de partid, la 
ceea ce trebuia și trebuie să facă 
organizațiile de partid. Trebuie în
țeles că problemele îndeplinirii 
planului sînt probleme principale, 
de bază, ale activității fiecărei or
ganizații de partid. Or. nu aș pu- 
tea spune că organizația de partid 
Hunedoara a studiat temeinic pro
blemele și a acționat cum trebuia 
pentru a asigura desfășurarea în 
bune condiții a activității miniere. 
O li-psă serioasă a comitetelor ju
dețene Hunedoara și Brașov este 
aceea că nu au supus unei discu
ții aprofundate problemele — cu 
organizațiile de partid, cu mem
brii de partid, cu oamenii muncii 
— pentru a putea cunoaște bine 
realitățile și a trage concluziile cele 
mai corespunzătoare.

Am vorbit cu alte prilejuri — 
s-au luat de altfel și măsuri spe
ciale In acest sens — despre lip
surile în activitatea întreprinderii 
de utilaj chimic din Ploiești. Con
sider că exemplele date sint destul 
de elocvente ; ele demonstrează că 
unele organizații de partid nu a- 
cordă atenția cuvenită și nu acțio
nează cu fermitate pentru solutio
narea unor probleme importante 
care apar In procesul complex al 

dezvoltării impetuoase a econo
miei noastre naționale. S-a văzut, 
în cazul Hunedoarei, că nu ceva 
extraordinar a determinat lichida
rea neajunsurilor, ci faptul că s-au 
discutat problemele cu masele 
largi de oameni ai. muncii, că so
luțiile adoptate au fost supuse 
aprobării maselor. Pe această bază 
s-au luat măsuri organizatorice și 
s-a obținut, în prima săptămână 
chiar, un spor de . 35 000 de tone 
cărbune față de media săptămîni- 
lor anterioare. Socotind că am fi 
avut asemenea rezultate pe toată 
perioada acestui an, aceasta ar fi 
însemnat o producție suplimentară 
de 1 500 000 de tone cărbune.

Sînt lipsuri serioase și în înfăp
tuirea programului de creștere a 
producției agricole, atit vegetale 
cît și animale. In acest an. lipsu
rile existente în activitatea unor 
întreprinderi de stat Și cooperative 
au ieșit mai puternic în evidență 
pentru că n-au mai fost compen
sate de condiții climatice favora
bile. Acolo unde s-a muncit bine 
s-au obținut producții foarte 
mari ; chiar în același județ. între 
cooperative sau întreprinderi a- 
gricole de stat alăturate există 
importante deosebiri de recoltă, 
producțiile obținute fiind cîteodată 
de două și chiar de trei ori mai 
mari la una decît la cealaltă. în 
asemenea cazuri este clar că defi
ciențele în realizarea producției a- 
gricole nu pot fi puse pe seama 
condițiilor climatice, ci pe sea
ma proastei organizări a muncii, a 
deficiențelor în conducerea activi
tății de către organele agricole și, 
bineînțeles, de către organizațiile 
de partid. Se știe că în domeniul 
agriculturii comitetele județene de 
partid au răspunderea nemijlocită 
asupra întregii activîtăti de pe te
ritoriul lor. Ele nu pot să se mul
țumească de a arăta cu degetul 
spre Ministerul Agriculturii. Cum 
se poate oare ca în județul Timiș 
unele întreprinderi agricole de stat 
să obțină producții mai mici decît 
cooperativele, cînd este cunoscut că 
ele au dispus, și în acest an, de 
mai multe îngrășăminte și de o 
mecanizare mai bună decît coope
rativele agricole ? Este clar că de
pindea și depinde de fiecare orga
nizație de partid județeană, de ac
tivitatea pentru unirea eforturilor 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură obținerea unor rezultate bune 
în executarea lucrărilor agricole, 
în producție.

Există o serie de neajunsuri și 
în alte domenii ale activității or
ganelor de partid, cum sînt 
cele privind soluționarea unui 
șir de probleme legate de ridi
carea nivelului de trai al oameni
lor muncii. Nu pot trece cu ve
derea faptul că multe comitete ju
dețene nu realizează nici în acest 
an construcțiile de cămine pentru 
tineret planificate, în pofida fap
tului că fiecare județ ridică conti
nuu problema spațiilor necesare 
pentru cazarea tineretului. S-au 
pus la dispoziție mijloacele finan
ciare și materiale necesare — in
clusiv fonduri suplimentare — dar 
nu s-au luat măsurile corespunză
toare pentru realizarea căminelor. 
Nici în ce privește crșșele, cămi
nele de copii și — în unele județe
— locuințele, prevederile nu se 
realizează în întregime. Soluționa
rea acestor probleme depinde de 
fiecare județ ; nimeni nu va putea 
veni să soluționeze aceste proble
me în locul organizației de partid 
respective !

Se poate spune deci că, pe lîn- 
gă rezultatele bune — aș putea 
spune, unele deosebit de bune
— obținute în realizarea planului 
în industrie, există o serie de la
cune foarte serioase în activitatea 
județelor, rămîneri în urmă într-o 
serie de domenii, care umbresc în
tr-un anumit sens rezultatele din 
alte sectoare de activitate. Aceasta 
arată că nu întotdeauna organele 
de partid urmăresc consecvent 
mersul înainte, pe toate fronturile, 
în mod uniform, al activității pen
tru realizarea programului stabilit 
de Congresul al X-lea. Aceasta de
monstrează existența unor mani
festări de formalism, de birocra
tism In activitatea unor organizații 

de partid care se mulțumesc cu 
măsuri generale, cu hotărîri și șe
dințe fără eficiență practică, și nu 
acționează pentru cuprinderea și 
organizarea concretă a tuturor pro
blemelor din sectoarele lor de ac
tivitate. Lipsurile se datoresc și 
neglijării de către unele organiza
ții a organizării controlului și a- 
cordării ajutorului necesar înde
plinirii hotărîrilor, faptului că nu 
acordă atenția corespunzătoare re
partizării forțblor în sectoarele ho- 
tărîtoare ale activității, promovă
rii și pregătirii cadrelor.

Trebuie să recunoaștem deschis 
că, pornind de la rezultatele bune 
pe care le obținem într-o serie de 
domenii, de la creșterea în ritm 
înalt a economiei noasthe, și-a fă
cut loc o anumită stare de auto- 
mulțumire. Ca urmare, sînt trecute 
cu vederea, nu Jse -acordă atenția 
cuvenită unor fenomene negative, 
se manifestă o*" anumită slăbire a 
exigenței, a spiritului de răspun
dere, a disciplinei. Or, exigența și 
disciplina sînt cerințe esențiale în 
întreaga activitate de partid și de 
stat, în oricare domeniu de activi
tate. Există o anumită îngăduință 
față de- lipsuri și abateri. De alt
fel, chiar în ședința de astăzi s-au 
manifestat asemenea atitudini. U- 
nii tovarăși au încercat să demon
streze că au făcut totul, iar cau
zele lipsurilor trebuie căutate în 
altă parte, nu la cei vinovați de 
ele.. Este clar că îngăduința, încer
cările de justificare a lipsurilor și 
abaterilor nu sînt de natură să 
ajute la înlăturarea rapidă a aces
tora, la unirea eforturilor ma
selor largi populare, în frunte cu 
comuniștii, pentru înfăptuirea In 
bune condiții a marilor obiective 
ale construcției socialiste.

Mă așteptam ca, în consfătuire, 
șă se vorbească într-un spirit mai 
critic, să apară și luări de poziții 
autocritice mai ferme față de lipsu
rile proprii. Cîțiva tovarăși au fă
cut, destul de timid, referiri critice 
și, mai timid, autocritice. Aceasta 
dovedește o anumită tocire a spiri
tului critic și autocritic în munca 
unor organizații de partid. Aceas
tă stare de - lucruri trebuie să ne 
atragă foarte serios atenția, întru
cât ea poate reprezenta un pericol 
pentru activitatea noastră ! Sîntem 
o organizație revoluționară, trebuie 
să tindem întotdeauna spre o ana
liză exigentă a muncii noastre. 
Trebuie să privim totdeauna în 
spirit critic c£ea ce am înfăptuit 
— firește, nu în sensul de a nega 
realizările, ci de a desprinde învă
țăminte pentru activitatea viitoare. 
Cu atît mai mult trebuie să facem 
aceasta cînd în muncă se mani
festă lipsuri și greșeli. Analiza cri
tică este o obligație pentru fiecare 
organizație, pentru fiecare activist 
de partid. Pînă la urmă, acesta 
este un criteriu de apreciere a ma
turității activiștilor, a organizații
lor de partid. Cred că nu mai este 
necesar să subliniez că critica și 
autocritica constituie una din me
todele importante ale muncii de 
partid. Se poate spune că ea este 
o forță motrice a mersului nostru 
înainteJ In orice caz este metoda 
de a analiza realitatea, de a des
coperi lipsurile, de a asigura pro
gresul. De aceea, trebuie să acțio
năm pentru creșterea exigenței în 
analizarea activității noastre. Tre
buie să facem- aceasta chiar dacă 
avem rezultate bune — pentru că 
în acest caz și spiritul de exigență 
trebuie să fie și mai dezvoltat.

Este de înțeles că dacă în munca 
organizațiilor de partid nu s-ar 
manifesta o serie de lipsuri, rezul
tatele pe care le-am obținut in ac
tivitatea noastră ar fi putut fi și 
mai mari. Am fi putut realmente 
să ne prezentăm — nu numai în 
domeniul economic, ci în întreaga 
noastră activitate — cu succese și 
mai mari. Este cu atît mal necesar 
să subliniez acest lucru cu cît, după 
cum cunoașteți; în fața tuturor or
ganizațiilor de partid stau, în con
tinuare, sarcini tot mai complexe, 
de mare răspundere. Au trecut, 
practic, trei ani din acest cincinal. 
In anii care vin trebuie să facem

(Continuare in pag. a Il-a)

Vineri, 16 noiembrie, a avut loc 
semnarea Declarației comune cu 
privire la vizita în Republica So
cialistă România a delegației 
Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, condusă de tovară
șul Aristides Pereira, secretar ge
neral al P.A.I.G.C.

Declarația comună a fost 
semnată de tdvarășul Nioolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și de 
tovarășul Aristides Pereira, secre
tar general al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde.

Cuvintul imului 
Nicolae Ceausescu

Dragă tovarășe Pereira,
Dragi tovarăși,
Semnarea Declarației comune între Partidul Co

munist Român și Partidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde repre
zintă un moment important "în relațiile dintre parti
dele și statele noastre. Este de fapt a doua decla
rație pe care o semnăm. Este însă prima declarație 
pe care o adoptăm în comun după proclamarea ca 
stat a Republicii Guineea-Bissau. Această declarație, 
semnată de secretarii generali ai celor două partide, 
reprezintă un document care pune pe baze noi și re
lațiile dintre statele noastre. De altfel. în cadrul aces
tei declarații se arată că între România și Republica 
Guineea-Bissau se vor stabili relații diplomatice la 
nivel de ambasadă. In această declarație, pe lingă 
afirmarea principiilor care stau la baza relațiilor din
tre partidele noastre, pe lingă exprimarea solidarității 
în lupta împotriva colonialismului și neocolonialis- 
mului, pe lîngă reafirmarea faptului că Partidul Co
munist Român, poporul român au acordat ajutor și 
sînt hotărîte să-1 acorde și în continuare poporului 
din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde si Parti
dului African al Independenței, care conduce lupta 
acestui popor, noi ne angajăm de a face totul pentru 
a contribui la victoria cît mai rapidă a poporului din 
Guineea-Bissau, pentru afirmarea independenței și 
suveranității sale.

Totodată, în declarație stabilim dezvoltarea colabo
rării în toate domeniile de activitate, atît bilateral, cît 
și pe plan internațional, în lupta împotriva politicii 
imperialiste de forță și dictat, pentru afirmarea în 
lume a politicii noi, de egalitate și respect între toatp 
națiunile lumii, pentru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale. Por
nind de la toate aceste considerente înscrise în de
clarația comună, apreciez că ea constituie un mo
ment de o importantă deosebită pentru relațiile din
tre partidele și popoarele noastre și că va contribui 
mult la dezvoltarea colaborării viitoare.

Doresc să exprim și cu acest prilej felicitări Parti
dului African al Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, întregului dv. popor cu pri
lejul constituirii republicii și proclamării independen
ței ! Vă urez succes deplin în lupta pentru izgonirea 
definitivă a colonialiștilor, pentru consolidarea și dez
voltarea independenței și suveranității statului !

Sînt convins ca colaborarea noastră corespunde pe 
deplin atît intereselor partidelor și popoarelor noastre, 
cît și cauzei generale a dezvoltării progresiste a ome
nirii. a luptei antiimperialiste. anticolonialiste, a păcii 
și colaborării între popoare.

Irica o dată urez poporului din Guineea-Bissau 
succese depline în întreaga sa activitate,’ bunăstare și 
fericire ! (Aplauze).
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La solemnitatea semnării au 
fost de față membrii delegației 
Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, tovarășii Josă de 
Figueiredo Araujo, membru al 
Comitetului Executiv al P.A.I.G.C., 
ministru de stat însărcinat cu pro
blemele Secretariatului general al 
guvernului, dr. Fidelis Almada, 
membru al Consiliului Superior al 
P.A.I.G.C., ministru al justiției și 
populației.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Manea Măne'scu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 

Cuvintul tovarășului 
Aristides Pereira

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimași tovarăși,
Ajunși la capătul vizitei noastre în România, aș dori, 

în numele delegației mele, să exprim aici întreaga 
noastră recunoștință și întreaga noastră gratitudine 
pentru modul cordial și amical în care am fost pri
miți în frumoasa dumneavoastră țară, precum și pen
tru modul în care s-au desfășurat toate convorbirile 
noastre, care dovedesc întreaga noastră comunitate de 
opțiuni și de puncte de vedere. Astfel, am ajuns la 
semnarea acestui document a cărui importanță a fost 
atît de bine subliniată de tovarășul Ceaușescu. Noi sîn
tem foarte conștienți de însemnătatea acestui docu
ment de importanță istorică în această fază a luptei 
noastre după proclamarea statului.

Noi știm că acest document va contribui în mod 
eficace la întărirea afirmării statului nostru pe plan 
internațional.

Deci, noi plasăm semnarea acestui document în ca
drul ajutorului pe care l-am primit întotdeauna din 
partea României și sîntem absolut încredințați de adu
cerea la îndeplinire a angajamentelor asumate prin 
acest document. Nu numai că ne angajăm să respec
tăm aceste angajamente asumate în aceste documente, 
dar credem că datoria noastră în acest moment este de 
a face tot ce ne stă în putință pentru a accelera lupta 
și a desăvîrși eliberarea totală a țării noastre, pentru 
ca să putem dpzvolta și mai bine relațiile care s-au 
statornicit între țările noastre pe baze noi. Pe de altă 
parte, dorim să urăm poporului român să obțină cele 
mai mari succese în continuarea celor obținute pînă 
acum în edificarea patriei socialiste și pentru progre
sul și fericirea tuturor. (Aplauze).

DECLARAȚIA COMUNĂ
CU PRIVIRE LA VIZITA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPEN
DENȚEI DIN GUINEEA-BISSAU SI 
INSULELE CAPULUI VERDE, CON
DUSA DE TOVARĂȘUL ARISTIDES PE
REIRA, SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI, IN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMÂNIA
în pagina a Vll-a

OPINIA PUBLICĂ-FERM ANGAJATĂ 
ÎN ACȚIUNEA DE ECONOMISIRE 

A ENERGIEI ELECTRICE 
Șl COMBUSTIBILULUI

© La robinetele „PECO“ se ajunge mai greu, 
se umblă mai cu grijă

© Inventiv și practic — spiritul gospodăresc 
are cuvîntul

• Bucureșteni, sinteți interesați în cunoașterea 
și respectarea acestor reglementări

In pagina a V-a

ghianu, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Miron Constantin eseu, Mî- 
hai Gere, Ion Ioniță, Ștefan An
drei, general-colonel Ion Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

După semnarea Deolarațiel co
mune, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Aristides Pereira s-au felicitat 
călduros, îmbrățișîndu-se priete
nește.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Aristides Pereira au rostit scurte 
alocuțiuni.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

eforturi și mai mari pentru a rea
liza cincinalul înainte de termen, 
așa cum s-au angajat un mare nu
măr de organizații de partid, de 
colective de oameni ai muncii, așa 
cum a stabilit Conferința Națională 
a partidului. Rezultatele bune ob
ținute plnă acum demonstrează că 
avem reale posibilități de a realiza 
cincinalul înainte de termen. Unele 
organizații județene și colective de 
oameni ai muncii își vor putea 
chiar depăși angajamentele.

Stimați tovarăși.

Ne aflăm acum In fața sarcinilor 
anului 1974. Proiectul planului II 
cunoașteți, el nu va suferi mari 
modificări. Sarcinile pe care le-ați 
primit în vara acestui an și care 
au fost dezbătute în întreprinderi 
au rămas în linii generale aceleași. 
Nu doresc însă să mă refer acum 
la planul pe 1974. Vom face aceas
ta la plenara Comitetului Central. 
Vreau numai să atrag atenția asu
pra cîtorva probleme care trebuie 
sâ preocupe în mod deosebit co
mitetele județene de partid. Desi
gur, pornind de la faptul că planul 
este cunoscut de aproape 6 luni de 
zile, sper că au fost luate toate 
măsurile pentru organizarea co
respunzătoare a pregătirii sale, 
pentru înfăptuirea sarcinilor chiar 
din primele zile, din prima lună a 
anului viitor.

Ceea ce trebuie să rețină în mod 
deosebit atenția este faptul că în 
1974 va interveni o modificare se
rioasă în ce privește orientarea in
vestițiilor. Se vor reduce investi
țiile în construcții industriale și 
agricole cu circa 5 miliarde de lei 
față de prevederile planului, orien- 
tînd aceste fonduri spre dotarea cu 
mașini și utilaje a spațiilor exis
tente. Această măsură este impusă 
de faptul că avem multe spații 
construite și neutilate corespunză
tor cu mașini și instalații. Este cu 
totul neeconomic să construim noi 
spații productive pe care sâ le ți
nem neutilizate. Dispunem ac
tualmente de circa 500 mii de me
tri pătrați construcții, dar utilați 
în mod necorespunzător. Cred că 
nu este județ unde să nu existe 
hale neutilizate la ca păci tatei lor. 
Măsura la care m-am referit va 
asigura o mai bună folosire a 
mijloacelor financiare și mate
riale, creșterea eficienței econo
mice a investițiilor.

Este necesar ca fiecare comitet 
județean să analizeze. împreună cu 
conducerile întreprinderilor, cu 
oamenii muncii, situația spațiilor 
de producție existente și să pro
pună măsuri In vederea dotării lor 
complete cu mașini și ulilaie. Tre
buie să se analizeze modul în care 
sînt organizate chiar întreprinde
rile complet utilate. Și în aceste 
unități există posibilitatea ca, prin- 
tr-o organizare mai rațională a 
spațiului, a amplasării mașinilor, a 
fluxului de producție, să se obți
nă spații suplimentare, pe care să 
le dotăm cu mașini și utilaje, a- 
sigurînd o creștere mai rapidă a 
producției.

Deci această măsură reprezintă 
nu o reducere generală a investi
țiilor. ci o orientare a lor spre 
dotarea cu utilaje, cu mașini, pen
tru a se obține o sporire mal rapi
dă a producției și o creștere mai 
mare a eficienței economice. In ge
neral avem in vedere ca. In vii
tor. să nu mai alocăm fonduri 
pentru crearea de spații producti
ve pînă nu asigurăm dotarea com
pletă a spațiilor existente. Vom 
construi numai în măsura în care 
avem asigurate utilajele si mași
nile necesare pentru noile spații. 
Apelez la comitetele județene de 
partid să analizeze exigent, cu cel 
mai înalt spirit de răspundere, a- 
ceastă problemă.

Xn planul pe 1974 se propun, de 

asemenea, un șir de măsuri noi cu 
privire la creșterea mai accentua
tă a eficientei economice : redu
cerea cheltuielilor de producție și 
a consumurilor materiale. încă e- 
xagerat de mari, creșterea pro
ductivității muncii. îmbunătățirea 
calității producției. în general, a- 
nul 1974 va trebui să marcheze o 
accentuare a preocupărilor pentru 
ridicarea eficientei economice, 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități din economie. *

Din economiile ne care le reali
zăm prin reducerea investițiilor în 
construcție vom aloca suplimen
tar unele sume pentru importuri 
de utilaje și mașini, grăbind uti
larea spatiilor pe care le avem. 
Totodată, trebuie să punem un 
accent mai mare pe producerea de 
către fiecare întreprindere — și în 
primul rind. desigur, de către în
treprinderile constructoare de ma
șini și utilaje — a mașinilor-u- 
nelte $i instalațiilor necesare dotă
rii rapide a spatiilor de producție 
construite.

O altă problemă asupra căreia 
doresc să atrag atenția — și care 
cred că vi s-a impus, cu toată se
riozitatea, în ultimele zile — este 
aceea a energiei și combustibilu
lui. De altfel, astăzi a apărut în 
presă Hotarîrea Comitetului Exe
cutiv cu privire la măsurile de e- 
conomisire a combustibililor și e- 
nergiei electrice. Problema în sine 
vă este, desigur, clară, nu trebuie 
să insist acum asupra ei. Ceea ce 
trebuie înțeles este că consumul 
de energie și combustibil a crescut 
la noi într-un ritm foarte rapid, 
mai rapid chiar decît dezvoltarea 
economică și creșterea venitului 
național. Sporul consumurilor este 
în neconcordanță cu creșterea ve
nitului național. De aceea, noi am 
stabilit mai de mult o serie de mă
suri pentru a se nune ordine în 
această privință. Vă sînt cunoscu
te măsurile stabilite în acest sens 
în 1971 și 1972 de către Comitetul 
Executiv și de către plenarele Co
mitetului Central al partidului. 
Anul acesta, pornind de la consta
tarea dezvoltării mai rapide a con
sumului de energie decît în gene
ral a economiei și a venitului na
țional. am stabilit sarcina reali
zării unui raport mai just între 
dezvoltarea economiei și consumul 
de combustibil și energie. Am pro
pus încetinirea consumului de 
combustibili și energie și orienta
rea dezvoltării economiei noastre 
astfel îneît să asigurăm creșterea 
venitului național, a avuției socie
tății, cu un consum mai mic de 
combustibil și energie.

Desigur, orientarea generală de 
a asigura dezvoltarea mai rapidă 
a producției de energie față de 
alte ramuri ale economiei națio
nale a fost justă ; unii au înțeles 
însă de aici că trebuie și să con
sumăm mai multă energie decît 
este necesar. Problema consumu

și energie 
de întrea- 

economiei 
— și se va

lui de combustibil 
este strins legată 
ga dezvoltare a 
noastre. Am stabilit
prezenta și plenarei — un program 
detaliat privind măsurile ce tre
buie luate pentru reducerea aces
tui consum. Măsurile vizează re- 
orlentarea dezvoltării* industriei,
reducerea consumurilor și a risi
pei în însăși producția de energie 
— care este de 17 la sută din pro
ducția totală de energie — precum 
și a consumurilor mari dintr-o 
serie de industrii cu tehnologii în
vechite. Vom elabora un program 
cuprinzător, care, în următorii 
cîțiva ani, va duce la lichidarea 
acestei stări de lucruri.

Legat de aceasta se pune pro
blema reducerii consumului gene
ral de energie în toate domeniile 
— întreprinderi, iluminat public, 
consum casnic etc. Va apărea în 
următoarele zile un decret care va 
reglementa foarte precis această
problemă.

Atrag foarte eerioe atenția a- 
supra necesității de a se pune ca
păt oricărei risipe în consumul de 
energie. Am ajuns la concluzia că 
putem reduce iluminatul public, al 
instituțiilor și birourilor, al între
prinderilor, In medie, cu 50 la sută. 
Cred că putem realiza ușor această 
reducere. Comitetul Executiv a 
stabilit o reducere cu 4 000 000 000 
kW/ore pe an energie electrică și 
cu circa l milion jumătate tone 
petrol, urmînd să continuăm efor
turile spre a ajunge la 2 milioane. 
Este necesar să fie luate măsuri 
imediate pentru a se pune ordine 
desăvîrșită în acest domeniu. Se 
va trece la elaborarea de noi nor
me pentru iluminatul public, in
clusiv în birouri, deoarece nor
mele existente în prezent favori
zează risipa.

Abordarea problemelor legate de 
economia de energie și combusti
bil în țara noastră nu este le- 
gntă direct de situația din Orientul 
Mijlociu. Independent de aceasta, 
problema se afla în pregătire. 
Unele măsuri au fost de altfel 
luate anterior — desigur nu cu 
toată fermitatea. Studiile au fost 
prea mult tergiversate. Acum 
avem suficiente date pentru a 
trece la măsuri corespunzătoare.

Deci problemele asupra cărora 
trebuie să ne concentrăm. în legă
tură cu planul pe anul viitor, pri
vesc reorientarea investițiilor în 
sensul arătat, creșterea eficienței 
economice, cu tot ceea ce decurge 
de aici, reducerea consumului de 
energie și combustibil. Desigur, nu 
înseamnă că celelalte sarcini nu 
trebuie să se bucure de atenție. 
Vom discuta despre ele la plenara 
Comitetului Central.

Fiecare organizație de partid 
trebuie să pună în continuare în 
centrul activității înfăptuirea pro
gramului trasat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională ale 
partidului. Sînt necesare măsuri 
concrete, în funcție de situația 
fiecărei uzine, pentru lichidarea 
unor greutăți și neajunsuri. Tre
buie să se urmărească zilnic rea
lizarea măsurilor stabilite. Dacă 
problemele vor fi analizate doar la 
trimestru sau la semestru, nu se va 
putea Interveni operativ pentru 
remedierea neajunsurilor. Nu tre
buie lăsată la o parte sau amînâtă 
rezolvarea problemelor mai grele ; 
acestea trpbuie soluționate cînd 
apar ; să nu creadă nimeni că 
asemenea probleme se vor solu
ționa de la sine, că se vor face mi
nuni și cei în cauză vor scăpa de 
greutăți. Dimpotrivă, a trece pe 
lîngă neajunsuri și greutăți sau a 
închide ochii înseamnă a face ca 
acestea să se amplifice, să pro
voace consecințe grave. Nu trebuie 
să fie scăpate din vedere nici o în
treprindere, nici un domeniu de 
activitate unde se ivesc greutăți, 
pînă nu se soluționează pînă la 
capăt problemele, orieit ar fi ele 
de complicate 1

Stimați tovarăși.

Trebuie să recunoaștem deschis 
că nu peste tot 6-a acordat aten
ția necesară problemelor conduce
rii. îmbunătățirii metodelor $1 sti
lului de muncă, cunoașterii temei
nice a tuturor laturilor activității, 
planificării cît mal bune a mun
cii organizațiilor de partid. Din a- 
ceastă cauză, unele organizații nu 
reușesc să cuprindă bine toate sec
toarele de activitate. Munca de 
conducere presupune o bună re
partizare a forțelor, o bună pla
nificare a activității, astfel îneît 
nici o latură a muncii să nu fie 
scăpată din vedere, nici un mo
ment. Avem un program clar, un 
plan mobilizator. în aceste condi
ții. munca organizatorică devine 
hotărîtoare pentru realizarea în 
bune condiții a sarcinilor prevă
zute pentru asigurarea mersului 

nostru hotărît înainte. De aceea, se 
impune să acordăm o mai maro 
atenție muncii de organizare, insis
tând asupra creșterii exigentei și 
spiritului de răspundere al orga
nelor și organizațiilor de partid, 
al conducerilor întreprinderilor și 
unităților economico-soclale.

O mare importanță are reparti
zarea justă a forțelor în domenii
le hotărîtoare ale activității noas
tre. în acest domeniu mai avem 
multe de făcut. Ați putut consta
ta cu toții că acolo unde s-a a- 
cordat atentie acestei probleme, 
unde s-au mobilizat și repartizat 
corespunzător forțele de care dis
pune fiecare județ, s-au putut 
realiza lucruri minunate. Județele 
noastre dispun de suficiente for
țe pentru a putea soluționa în 
bune condiții problemele complexe 
care le stau în față.

De asemenea, trebuie să ne o- 
cupăm cu mai multă exigență 
de promovarea și creșterea ca
drelor, ținînd seama de cerin
țele noi ale dezvoltării socie
tății noastre. Unele din neajunsu
rile pe care le avem se datoresc 
faptului că nu ne ocupăm sufi
cient de asigurarea tuturor sectoa
relor cu cadre capabile, bine pre
gătite din toate punctele de ve
dere, atît profesional, cît șl politic, 
cu spirit de răspundere și calități 
organizatorice. Se impune să reali
zăm în condiții mai bune hotărî
rile de partid și prevederile le
gii cu privire la promovarea și 
creșterea cadrelor. S-au făcut, de
sigur. progrese în această direcție. 
In cursul consfătuirii am pus în
trebări legate de această proble
mă. încă nu facem o selecție co
respunzătoare a cadrelor în sensul 
hotărîrilor și al legii. Nu verifi
căm suficient cunoștințele si cali
tățile oamenilor, pentru a-i selec
ționa și promova în raport cu ca
pacitatea lor de a soluționa pro
blemele. Nu procedăm așa cum 
prevăd hotărîrile de partid și le
gile. de a supune cadrele unor 
concursuri și verificări, precum și 
aprecierii lor de către masele de 
oameni ai muncii. Este necesar să 
acordăm mai multă atenție creării 
unei puternice rezerve de cadre — 
reală, nu formală — în toate do
meniile de activitate, care să cores
pundă "prevederilor de perspectivă 
ale dezvoltării eoonomietși celorlal
te sectoare ale vieții*sociale. Fiecare 
organizație de partid județeană 
să-și formeze un fond de cadre de 
C2re să se ocupe permanent, pe 
care să-1 crească’spre a avea ori- 
cînd la îndemînă oameni care să 
poată fi promovați în orice dome
niu. Nu este suficient să înscriem 
un număr de persoane pe o listă — 
aceasta nu înseamnă rezervă de 
cadre. Trebuie să ne ocupăm de 
formarea și creșterea oamenilor. 
Formarea cadrelor cere mult timp, 
șl ea se poate realiza numai în 
muncă. în lupta pentru îndepli
nirea hotărîrilor. pentru învin
gerea greutăților. Aceasta presu
pune ca oamenii să fie puși să 
muncească, verifieîndu-se aptitu
dinile și capacitățile lor nu după 
vorbe, ci după felul cum îndepli
nesc hotărîrile si sarcinile ce le 
sînt încredințate.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție pregătirii cadrelor 
de specialitate. Inclusiv a munci
torilor calificați. Multe lipsuri se 
datoresc faptului că nu reușim să 
asigurăm forța de muncă necesa
ră, calificată, pentru schimburile II 
și III. Unele organizații de partid 
au luat' măsuri bune în această 
privință, dar consider că s-a fă
cut totuși puțin. Fiecare comitet 
județean trebuie să organizeze și 
să urmărească nemijlocit activita
tea de pregătire și de formare a 
forței de muncă, a cadrelor de 
muncitori calificați, de maiștri. în 
raport cu necesitățile dezvoltării 
social-economice. cu prevederile 
de plan. Această muncă «trebuie să 

se desfășoare nemijlocit sub con
ducerea organizației de partid ju
dețene. Ea nu este o problemă — 
cum au spus unii tovarăși aici — 
numai a ministerului. Desigur, au 
răspundere și mlnistere'le. are răs
pundere șl Ministerul învățămin- 
tului. dar problema forței de mun
că din fiecare județ nu se poate 
soluționa din București. Ea trebuie 
soluționată de către fiecare comi
tet județean de partid. Problema 
pregătirii cadrelor necesare pentru 
activitatea economică, inclusiv 
pentru conducerea activității eco
nomice, trebuie rezolvată de fie
care comitet județean in parte I In 
fiecare județ este necesar să se 

• întocmească un program în acest 
scop, asigurîndu-se condiții pentru 
pregătirea corespunzătoare a tu
turor cadrelor necesare. Av£m o 
lege cu privire la ridicarea cunoș
tințelor profesionale șl tehnice ale 
inginerilor, tehnicienilor si mun
citorilor. la reciclarea lor. la ri
dicarea cunoștințelor lor generale. 
Fiecare comitet județean, împreună 
cu întreprinderile, trebuie să întoc
mească un program de ridicare a 
calificării forței de muncă, să con
troleze zi de zi, săptămînă de săp- 
tămînă cum este organizată acti
vitatea de perfecționare profesio
nală a munoitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor. Să acordăm, de ase
menea, mai multă atenție organi
zării unor cursuri speciale cu pro- 
iectanții, cu cercetătorii din insti
tutele științifice. Să dezbatem în 
acest cadru și proiectele executate
— atît cele bune, cît și cele proaste
— pentru a trage învățăminte. Să 
procedăm similar și cu cadrele din 
cercetare. Toată această muncă 
trebuie să se desfășoare sub îndru
marea și controlul organizațiilor de 
partid, ca de altfel munca în toate 
domeniile.

M-am oprit mai pe larg asupra 
acestor probleme, deoarece reparti
zarea forțelor, a cadrelor, pregăti
rea lqr pentru toate sectoarele 
constituie condiția hotărîtoare a 
realizării cu succes a programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Rezolvarea 
acestor probleme trebuie să consti
tuie o preocupare centrală a tutu
ror . organelor și organizațiilor 
noastre de partid.

Unele organe de partid continuă 
să manifeste tendința de a înlocui 
munca vie cu oamenii printr-un 
mare număr de ședințe, studii și 
hotărîri. Nu vreau să dau exemple, 
fiecare știți că se țin multe ședințe. 
Aceasta duce la sustragerea oame
nilor, a voastră înșivă, de la munca 
concretă, pe teren, acolo unde se 
hotărăște, pînă la urmă, soarta în
deplinirii planului, a oricărei ho
tărîri. Oricîte ședințe vom face, 
oricîte hotărîri vom lua și oricît de 
bune ar fi ele, vor rămîne fără 
efect dacă cea mai mare parte din 
timpul organelor de partid, al ac
tiviștilor de partid și de stat nu va 
fi consacrată activității concrete de 
rezolvare a problemelor, muncii vii 
cu oamenii, jos, în întreprinderi, în 
instituții, în cooperative, sprijinirii 
soluționării problemelor noi care se 
ivesc în dezvoltarea impetuoasă a 
societății noastre.

O atenție deosebită trebuie să a- 
cordăm muncii de îndrumare și 
control. S-au obținut îmbunătățiri 
în domeniul controlului; șînt însă 
și aici suprapuneri. Se fac con
troale prea multe și unele, formale, 
neurmate de ajutor concret pentru 
soluționarea problemelor. Uneori, 
după ce controlul a plecat, oamenii 
continuă să nu știe precis ce au de 
făcut, cum să acționeze. Dimpotri
vă, după ce pleacă controlul, une
ori lucrurile devin și mai neclare, 
iar oamenii încep să dea telefoane 
pentru a afla cum să rezolve pro-, 
blemele. Vin cîteodată în control 
chiar miniștrii, cei mai în măsură 

să soluționeze problemele,' și nu re
zolvă nimic. Se pune Intr-adevăr 
întrebarea: care e rolul controlu
lui ? Eu înțeleg controlul în sen
sul de a analiza felul în care di
feritele organisme asigură înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin, dar 
și de a ajuta practic la soluționa
rea problemelor, de a da Indru- 
miri concrete. Numai în felul a- 
cesta controlul poate contribui la 
ridicarea nivelului activității noas
tre ! Acest lucru este valabil atît 
pentru activitatea de partid, cît 
și pentru cea economică. Este ne
cesar să aducem îmbunătățiri mal 
rapide în acest domeniu de acti
vitate.

De asemenea, trebuie să acor
dăm mal multă atenție cunoaște
rii hotărîrilor Comitetului Cen
tral și legilor țării, precum și a- 
plicăril lor în viață. O serie de si
tuații ne arată că nu peste tot ho
tărîrile și legile țării sînt aplica- 
te în mod corespunzător. Obliga
ția fiecărui comitet județean. a 
fiecărei organizații de partid este 
de a asigura cunoașterea hotărî- 
rilor și legilor, de a stabili mă
suri concrete pentru aplicarea lor, 
de a urmări înfăptuirea acestora 
în toate sectoarele de activitate.

Stimați tovarăși,

Este știut că avem un partid 
puternic,'care numără 2 366 000 de 
membri, cu o compoziție bună, în 
care predomină elementele mun
citorești, ce reprezintă peste 47 Ia 
sută din totalul membrilor . de 
partid. Consider că primirea în 
partid se desfășoară în general 
bine ; muncitorii reprezintă 58,7 
la sută în acest an. A crescut șl 
procentul de femei, deși ponderea 
femeilor în partid reprezintă încă 
doar 30 la sută — și de aceea va 
trebui ca acestei probleme să-i a- 
cordăm în continuare atenție. 
Ceea ce aș dori să menționez este 
necesitatea de a manifesta mai 
multă exigență față de calitatea 
de membru de partid. Cei care 
solicită să fie primiți în partid 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de statut din toate 
punctele de vedere, inclusiv în ce 
privește nivelul . de cunoștințe 
profeșiopale, politice și culturale, 
care le dă posibilitatea să înfăp
tuiască în bune condiții sarci
nile ce le revin In calitate de co
muniști. Trebuie să ne ocupăm de 
cei care doresc să fie primiți în 
partid, să-i îndrumăm să urmeze 
diferite cursuri, școli, să studieze, 
să se pregătească pentru a deveni 
membri ai partidului. De aseme
nea, trebuie să acordăm o atenție 
mai mare, după primirea în par
tid, activității de educare și for
mare a noilor membri — lucru, 
de altfel, valabil pentru toți co
muniștii.

Pornind de la rolul Important 
pe care îl au organizațiile de 
partid din întreprinderi'în unirea 
eforturilor maselor de oameni ai 
muncii, este necesar să . acordăm 
mai multă atenție felului în care 
se desfășoară viața de partid. Tre
buie să avem în vedere ca pe or
dinea de zi a fiecărei organizații 
de partid să stea întotdeauna pro
blemele de bază, atît ale activită
ții economice, cît și ale celei po
litice, Ideologice, problemele prin
cipale ale activității generale a 
partidului nostru. Aceasta va face 
să crească rolul comuniștilor, al 
organizațiilor de partid în activi
tatea fiecărei unități economico- 
sociale. Din acest punct de vedere, 
trebuie spus că mai sînt încă 
multe de făcut. Există încă mani
festări de formalism în adunările 
da partid. Trebuie să acționăm cu 
mai multă hotărîre în vederea îm
bunătățirii activității de partid, a 
desfășurării adunărilor generale, 
care trebuie să fie, într-adevăr, 

organisme supreme — așa cum ie 
spune în statut. în adunările ge
nerale trebuie să se dezbată pro
blemele principale legate de via
ța și activitatea fiecărui membru 
de partid.

Trebuie să acționăm pentru în
tărirea și mal puternică a legătu
rilor organizațiilor de partid cu 
masele de oameni ai muncii, să 
asigurăm o mai bună consultare a 
membrilor de partid, a tuturor 
celor ce muncesc asupra tuturor 
problemelor — atit privind între
prinderea, orașul sau județul res
pectiv, cît și problemele generale 
ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. Am 
mai spus șl în alte împrejurări 
că rolul conducător al partidului 
nu este o lozincă abstractă, ge
nerală : acest rol trebuie să se 
materializeze în felul în care fie
care organizație, fiecare membru 
de partid își îndeplinește atribu
țiile.

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție eticii comuniste. Desigur, 
în etica unui comunist . esențial 
este felul în care luptă pentru în
făptuirea programului general; 
dar nici modul de gîndire și com
portarea generală a comunistului 
nu sînt de Importanță minoră. Or, 
se pare că de unele probleme le
gate de concepția filozofică a 
membrilor de partid nu se prea 
mai ocupă unele organizații de 
partid, în general propaganda 
noastră de partid. Toți comuniștii 
trebuie să aibă — și trebuie aju
tați să-și însușească — concepția 
materialist-dialectică despre so
cietate. despre lume. Aceste pro
bleme trebuie să ne preocupe 
foarte serios în munca noastră e- 
ducativă de formare a membrilor 
de partid, a activului de partid.

îmbunătățirea activității edu
cative desfășurate de organizațiile 
de partid este impusă de misiunea 
și de rolul tot mai important care 
revin comunistului, organizațiilor 
de partid, partidului nostru, în so
cietatea socialistă.

Am vorbit la ultimele adunări de 
la cîteva județe despre importanța 
pe care o are activul de partid în 
înfăptuirea politicii noastre gene
rale. Estș un lucyu l?un că în ju
rul comitetelor județene, al organb. 
zațplor de partid avem un larg 
activ care, pe țară, se ridică la 
sute de mii de oameni. Acolo 
unde acest activ este folosit în 
mod corespunzător se soluționează 
pozitiv multe probleme, comite
tele județene și organizațiile de 
partid primesc un sprijin deose
bit de eficient. Din păcate, nu 
peste tot și nu întotdeauna se a- 
pelează la activul de partid. Acesta 
nu este suficient consultat în ela
borarea diferitelor măsuri și hotă
rîri, în stabilirea căilor de înfăp
tuire a hotărîrilor Comitetului 
Central și a legilor țării. Activul 
de partid nu este peste tot sufi
cient antrenat In controlul și în
făptuirea măsurilor și hotărîrilor. 
Mulți își aduc aminte de activul 
de partid atunci cînd dau de greu, 
ca să spun așa. Or, trebuie apelat 
la activul de partid, îndeosebi cînd 
se stabilesc măsurile pentru înfăp
tuirea programului nostru, tocmai 
pentru a se evita apariția unor 
greutăți. Atrag foarte serios aten
ția tuturor organizațiilor de partid 
să folosească șl să antreneze mai 
intens activul de partid în întreaga 
lor activitate, să se consulte mai 
des cu el, să se ocupe de lărgirea 
și împrospătarea lui continuă. în 
fond, în activul de partid avem re
zerva cea mai mare de cadre, aici 
putem să verificăm capacitatea a- 
cestora, să asigurăm creșterea și 
pregătirea lor.

De asemenea, trebuie să acor
dăm o atenție mai mare activității 
comitetelor județene de partid,

(Continuare în pag. a IU-a)
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participării fiecărui membru al a- 
cestora la întreaga activitate de 
partid. îndeplinind în acest fel o 
cerință statutară, dar. mai cu sea
mă, asigurînd buna desfășurare a 
activității organelor noastre de 
partid.

O atenție sporită se cuvine acor
dată întăririi" muncii colective in 
cadrul birourilor și secretariatelor 
comitetelor județene de partid. Se 
pare că nu peste tot se înțelege 
în mod corespunzător importanța 
muncii colective. Nu peste tot, se
cretariatele, birourile comitetelor 
județene își desfășoară activitatea 
la nivelul cerut de Comitetul Cen
tral. de legea de bază a partidului 
— statutul. Nu doresc să dau acum 
exemple. Atrag însă foarte serios 
atenția asupra necesității intensifi
cării, în cadrul fiecărui organ de 
partid, al birourilor și secretaria
telor, a muncii colective, a asigu
rării unui spirit colegial, care să 
permită fiecărui membru al aces
tor organe să participe din plin la 
desfășurarea întregii activități.

Este necesar să acordăm în ge
neral mai multă atenție îmbunătă
țirii stilului și metodelor de mun
că ale organizațiilor de partid, în
tăririi spiritului de partid în mun
ca organelor noastre. Trebuie să 
recunosc că și Secretariatul Comi
tetului Central, aparatul central 
nu intervin în unele probleme la 
timp pentru a le clarifica și a pune 
capăt, lipsurilor. Secretariatul Co
mitetului Central, aparatul nostru 
trebuie să asigure buna funcționa
re a organelor de partid, să împie
dice apariția unor stări de lucruri 
negative. Așa cum comitetul ju
dețean trebuie să asigure ca jos, 
în organizațiile de partid, să nu a- 
pară neajunsuri, iar dacă se în- 
timplă să apară — să intervină 
rapid pentru a nu lăsa să dăinuie 
asemenea situații. Secția noastră 
organizatorică trebuie să-și înde
plinească mai activ și eficient a- 
tribuțiile ce-i revin în asigurarea 
controlului general al înfăptuirii 
prevederilor statutului și a norme
lor vieții de partid în toate dome
niile de activitate. ■ ’ ''

Aici sint și instructorii Comite
tului Central și vreau să spun că 
și ei trebuie să fie mai exigenți. 
Instructorii Comitetului Central 
au datoria să controleze modul în 
care se aplică hotăririle de partid ; 
în această privință ei au drepturi 
foarte largi. In conformitate cu 
statutul, au dreptul să controleze 
orice activitate, să participe la șe
dințele secretariatului și biroului 
județean, să-și spună părerea. De
sigur, ei nu pot da îndrumări obli
gatorii, dar au dreptul și obligația 
să-și spună părerea ; dacă consi
deră că părerea lor este bună, tre
buie să informeze Secretariatul 
Comitetului Central. Instructorii 
sînt obligați să analizeze temeinic 
modul cum se aplică hotăririle de 
partid de către fiecare organ și 
organizație de partid, să nu treacă 
cu vederea lipsurile, să informeze 
operativ, permanent. Secretariatul 
Comitetului Central asupra acestor 
probleme.

Noi am făcut o repartizare a 
județelor și între secretarii Comi
tetului Central. Aceasta nu dimi
nuează insă răspunderea instruc
torilor, nu micșorează răspunderea 
Secției organizatorice pentru pro
blemele întregii munci de partid, 
pentru controlul aplicării hotărâri
lor și a normelor de partid. Așa 
cum nu diminuează răspunderea 
Secției de propagandă, a Sec
ției de cadre și a celorlalte 
secții în domeniile lor de ac
tivitate. Noi am stabilit răspun
derea secretarilor Comitetului Cen
tral pentru un șir de probleme 
mai generale ale activității jude
țelor, pentru a exercita un ajutor 

mai operativ într-un șir de proble
me ale activității dc ansamblu. 
Dar in ce privește sarcinile și atri
buțiile secțiilor, lucrurile nu s-au 
schimbat cu nimic.

Consider că problemele stilului și 
metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid tre
buie să stea în viitor într-o măsură 
mai mare în fața comitetelor jude
țene. in fața Secretariatului Comi
tetului nostru Central,

Stimați tovarăși,
Mă voi referi acum la un alt 

domeniu — și anume la munca di
verselor organe de conducere co
lectivă a activității economico-so- 
ciale create în ultimul timp, la sar
cinile ce revin comitetelor jude
țene și organelor de partid în în
drumarea lor. în procesul de per
fecționare a conducerii economico- 
sociale, al dezvoltării democrației 
socialiste, al asigurării cadrului 
organizatoric corespunzător pentru 
participarea tot mai largă și mai 
activă a maselor populare la con
ducerea întregii noastre activități, 
am creat o serie de organe de con
ducere colectivă, începind cu comi
tetele, consiliile oamenilor muncii 
și comisiile pe întreprinderi. cu 
controlul muncitoresc și pînă la 
Consiliul Suprem al Dezvoltării, la 
Curtea de Conturi. Aș putea spune 
că dispunem în prezent de un sis
tem larg de organisme în care ma
sele de oameni ai muncii pot par
ticipa nemijlocit la dezbaterea și 
luarea hotărîrilor, la înfăptuirea 
diferitelor măsuri privind condu
cerea societății noastre socialiste. 
Este necesar însă să ne ocupăm 
mai îndeaproape de organizarea 
activității acestor organisme, de 
buna lor funcționare, pentru a nu 
rămîne niște organisme formale și 
pentru a-și putea îndeplini rolul 
important ce le revine în societa
tea noastră socialistă.

în ce privește comitetele și con
siliile oamenilor muncii, fără în
doială că ele au o serie de rezul
tate bune, dar cred că trebuie să 
le acordăm mai multă atenție. 
Trebuie să le ajutăm șă devină re
almente organe viabile de condu
cere; de dezbatere și înfăptuire a 
planurilor, a întregului program 
de dezvoltare a țării. In aceste or
gane colective sînt întrunite 
cadre de conducere și de speciali
tate, reprezentanți ai organizațiilor 
de partid, ai sindicatelor și U.T.C.- 
uîui, reprezentanții direcți ai oa
menilor muncii, deci toți cei care 
au cuvintul hotărâtor în soluționa
rea problemelor. Este, de aceea, 
necesar să luăm măsuri pentru a 
asigura buna funcționare și des
fășurare a activității tuturor aces
tor organisme. Cred că ar fi bine 
dacă periodic — de două, maxi
mum de trei ori pe an — s-ar or
ganiza consfătuiri ale comitetelor 
și consiliilor oamenilor muncii pe 
județe sau orașe, în cadrul cărora 
să se discute activitatea, acestora, 
să se facă un schimb de experien
ță. în felul acesta vom contribui la 
perfecționarea activității lor.

De asemenea, va trebui să acor
dăm mai multă atenție bunei func
ționări a controlului muncitoresc 
județean și activității comisiilor de 
control muncitoresc din întreprin
deri, ținînd seama de necesitatea 
asigurării unei coordonări judi
cioase a controlului, creșterii efi
cienței lui în sensul în care am 
vorbit mai înainte.

Am instituționalizat adunările ge
nerale, care au o experiență de 
cîțiva ani, în general bună. Am- 
lărgit prin lege atribuțiile aces
tor adunări generale. Trebuie să 
avem în vedere ca, intr-adevăr, ele 
să dezbată problemele de bază ale 
întreprinderii — planul, perspecti
vele dezvoltării, rezultatele activi
tății, bilanțul, problemele sociale. 

Adunarea generală trebuie să de
vină intr-adevăr organul suprem 
de conducere și control al activi
tății întreprinderilor. Doresc să 
subliniez răspunderea organizațiilor 
de partid din întreprinderi, a co
muniștilor de a acționa pentru 
creșterea rolului adunărilor gene
rale — care, în fond, asigură uni
rea experienței colective a tuturor 
oamenilor muncii, le dă posibilita
tea de a acționa în dubla lor cali
tate de proprietari și producători, 
în aceste foruri, oamenii muncii 
trebuie să-și spună părerile, con
tribuind la înfăptuirea programului 
de dezvoltare a societății noastre 
socialiste. Buna desfășurare a tu
turor organismelor de conducere 
colectivă, a adunărilor generale 
este o condiție a ’ înfăptuirii cu 
succes a obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională. Aceasta este, în același 
timp, o necesitate pentru asigura
rea dezvoltării continue a democra
ției socialiste în țara noastră, a 
participării nemijlocite a întregu
lui popor la făurirea conștientă a 
propriului său viitor.

Sînt, desigur, rezultate bune în 
această privință. Voi da un exem
plu din Valea Jiului, de data a- 
ceasta pozitiv. în aplicarea măsuri
lor pe care le-am luat recent în 
Valea Jiului am trecut la o consul
tare largă, generală a tuturor 
muncitorilor. Am dezbătut măsu
rile cu toți membrii de partid, am 
supus votului membrilor de partid 
propunerile de organizare a activi
tății viitoare. S-a trecut apoi la 
discutarea în adunările generale cu 
toți oamenii muncii — cu 14 000 de 
mineri — a propunerilor. S-au pus 
la vot aceste măsuri în toate adu
nările generale. Practic, ele au fost 
adoptate în unanimitate. în acest 
fel am aplicat în mod concret 
principiul dezbaterii colective cu 
masele oamenilor muncii a proble
melor care privesc activitatea și 
viața lor. Expresia votului este cea 
mai elocventă pentru a vedea, 
într-adevăs, cum gîndesc oamenii, 
care este voința lor. Experiența a- 
ceasta s-a dovedit deosebit de po
zitivă. A crescut autoritațea 'brgăru- 
zâțleî d'e 'partid, oamenii au'înțeles 
că decizia luată este însăși hotărî- 
rea lor; rezultatele s-au văzut, așa 
cum am mai arătat, încă din prima 
săptămînă de muncă.

Am dat acest exemplu pentru că 
acest stil de muncă trebuie să se 
încetățenească în practica activită
ții noasitre de partid, în relațiile cu 
masele de oameni ai muncii. Cînd 
vorbim de consultare, de lărgirea 
democrației, trebuie să ne gîndim 
ca realmente aceasta să devină 
conduita zilnică a activității noas
tre. Consultarea, atunci cînd- sînt 
probleme importante, înseamnă a 
Ie supune votului organizației de 
partid, votului adunărilor generale 
ale oamenilor muncii. Atunci vom 
putea ști precis dacă ceea ce am 
hotărit‘'corespunde sau nu cores
punde părerii majorității. Desigur, 
întotdeauna se vor găsi și oameni 
— e normal aceasta — care să aibă 
păreri deosebite. Dar trebuie să 
pornim de la principiile democra
tice generale, de la principiile de
mocrației noastre socialiste, care 
prevăd că hotărârile se adoptă cu 
majoritate de voturi, , devenind 
astfel obligatorii pentru toată lu
mea. Este necesar să ne ocupăm 
mai îndeaproape de buna funcțio
nare a tuturor organismelor de 
conducere colectivă, de îmbunătăți
rea consultării cu poporul, de par
ticiparea maselor populare la adop
tarea hotărîrilor, la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru;

Doresc, de asemenea, să spun 
cîteva cuvinte despre activitatea 
consiliilor populare județene. Am 
dat acestor consilii multe atribuții 
în toate domeniile; mă simt obligat 

însă să spun că nu pe măsura creș
terii atribuțiilor au crescut și spiri
tul de răspundere, gospodăresc, al 
acestor organe, exigența lor în în
făptuirea sarcinilor primite. Am 
analizat, nu de mult, la Comitetul 
Executiv unele aspecte ale activită
ții lor economice, care prezintă se
rioase deficiențe. Am trimis comi
tetelor județene o sinteză a măsu
rilor pe care le-am stabilit. Nu 
mi-am propus să analizez acum 
ansamblul activității ’ consiliilor 
populare județene. Va trebui însă 
să ne ocupăm mai serios de ele, de
oarece creșterea atribuțiilor presu
pune și creșterea răspunderii și dis
ciplinei, De asemenea, trebuie înțe
les ca sporirea atribuțiilor nu în
seamnă renunțarea la centralismul 
democratic. Tot ceea ce se întîm- 
plă, pînă în ultimul sat, trebuie să 
se desfășoare în spiritul legilor ță
rii, obligatorii pentru toată lumea. 
Nimeni nu are dreptul să se abată . 
de ja legile statului nostru 1 Am 
insistat și insist ca fiecare comitet 
județean, fiecare consiliu, popular 
să asigure cu forțe proprii o mai 
bună aprovizionare locală cu le
gume, cartofi și alte produse a- 
groalimentare, folosind, - în acest 
scop, toate posibilitățile de produc
ție existente. Nu există județ care 
să nu poată produce legumele ne
cesare pentru consumul local. Si
gur. unele pot apela la sprijin — 
pentru o aprovizionare mai timpu
rie — la județele de la șes, dar ele 
pot în schimb ajuta în toamnă cu 
produse care nu mai sînt la șes. 
Deci trebuie asigurată o bună gos
podărire că forțe proprii a județu
lui. antrenînd în această direcție 
consiliul popular, întreprinderile 
de stat, cooperativele, producăto
rii individuali, toată agricultura. 
Ceea ce se realizează îi privește pe 
toți cetățenii, nu numai cooperati
va. Fiecare cetățean din județ tre
buie să fie antrenat în înfăptuirea 
acestui program, să contribuie la 
realizarea lui, cu mijloacele de 
care dispune.

Valorificarea resurselor proprii 
nu trebuie să se facă însă în afara 
normelor generale de consum și 
aprovizionare. Totul trebuie- în
scris în evidențe și raportat în- 
mod corespunzător. Tot ce se pro- t- 
duce reprezintă o parte a produ
sului social și trebuie tratat în 
consecință- Do aceea, comitetele 
județene, ocupîndu-se de buna a- 
provizionare pe plan local, trebuie 
totodată să țină seama de intere
sele generale ale statului nostru, 
de asigurarea resurselor pentru 
fondul .central de stat, care permi
te satisfacerea nevoilor de consum 
ale întregului popor.

Iată în ce sens trebuie înțelese 
autonomia, lărgirea atribuțiilor, 
concordanța acestora cu centralis
mul democratic, care nu trebuie 
să slăbească, ci; dimpotrivă, 6ă 
devină și mai puternic. Avem ne
voie de o evidență precisă pe plan 
central, de o urmărire strictă a 
consumurilor, pentru a asigura fo
losirea cît mai rațională a mijloa
celor de care societatea noastră 
dispune la un moment dat ! 
Aceasta este în interesul general 
al oamenilor muncii, al întregului 
nostru popor.

Este, de asemenea, necesar • să 
acordăm mai multă atenție acti
vității sindicatetor i— care au a- 
tribuții destul de mari — a 
U.T.C.-ului, a comisiilor și comi
tetelor de femei, care trebuie să 
se bucure de un sprijin mai pu
ternic din partea comitetelor ju
dețene, organizațiilor de partid 
din întreprinderi și instituții, din 
cdmune, pentru a-și putea înde
plini îndatoririle și rolul impor
tant pe care îl au în societatea 
noastră. Nu vreau să înțelegeți că 
nu am observații la activitatea 
conducerii acestor organizații; dar 
nu în acest cadru vreau să dis

cutăm aceste probleme. Buna 
funcționare a organizațiilor de ti
neret, sindicale, de femei depin
de însă și de felul în care comi
tetele județene, organizațiile de 
partid se ocupă de îndrumarea 
lor.

Trebuie, de asemenea, acordată 
mai, multă atenție activității co
operativelor pericole de producție. 
Comitetele județene, organizațiile 
de partid trebuie să acționeze 
pentru .unirea eforturilor coope
rativelor din județ, să dezbată 
cu conducerile acestora probleme
le de bază ale activității lor. Ele 
trebuie să intervină în buna des- 
fâșurare a adunărilor generale, a 
consiliilor din cooperative, să se 
ocupe de desfășurarea in condiții 
mai bui^e a întregii munci a co
operativelor. După părerea mea, au 
intervenit o oarecare delăsare, o 
lipsă de preocupare în urmărirea 
bunei funcționări a consiliilor de 
conducere a cooperativelor, a adu
nărilor generale. Or, așa cum în 
întreprinderi consiliul oamenilor 
muncii și adunările generale au 
un rol hotărîtor, tot așa — ba 
chiar mai mult — buna funcțio
nare a conducerilor cooperative
lor, a adunărilor generale din co
operative este esențială pentru 
desfășurarea activității în agri
cultură, pentru participarea ma
selor țărănești la activitatea co
operativelor.

In acest sens, este necesar 
ca organele de partid, comi
tetele județene de partid să 
acorde mai multă atenție activi
tății uniunilor cooperatiste jude
țene, precum și a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
pentru ca acestea să-și îndepli
nească în cele mai bune condiții 
sarcinile ce le qeVin — în sensul 
de a veghea la buna desfășurare a 
activității generale a cooperative
lor de producție, la înfăptuirea 
principiilor democrației socialiste» 
la asigurarea participării active a 
tuturor coopera tonilor la întreaga 
activitate de producție și socială a 
acestor unități.

In fine, doresc să mă refer la 
necesitatea, acordării unei, .atenții 
sporiie .activității' organelor ,puterii 
de stat — securității, miliției; jus
tiției, veghind la buna lor funcțio
nare. Comitetele județene trebuie 
să se ocupe de educarea lor, să 
controleze, în conformitate cu sta
tutul, activitatea acestora, să le 
îndrume, sesizînd Comitetul Cen
tral asupra diferitelor neajunsuri. 
Deși sînt multe lucruri bune, sînt 
și multe neajunsuri în activitatea 
acestor organisme. De aceea, atunci 
cînd vorbim de cuprinderea tutu
ror sectoarelor și laturilor activi
tății, trebuie să ținem seama că o 
latură importantă o reprezintă și 
munca acestor organisme. Ele tre
buie să stea permanent în atenția 
voastră, la fel ca toate celelalte 
sectoare, chiar mai mult, ținînd 
seama de faptul că activitatea lor, 
măsurjLe și hotăririle pe care le 
iau se reflectă în relațiile cu mi
lioane și milioane de oamenji.

Stimați tovarăși,
Vreau să fac cîteva referiri scur

te la activitatea educativă. în pri
mul rînd aș dori să vorbesc de 
munca de ridicare a nivelului po
litic și' ideologie al comuniștilor. 
Consider că, nu numai în învăță- 
mintul de partid, dar și în cadrul 
întregii activități de partid și a or
ganizațiilor de masă, problema ri
dicării nivelului ideologie al co
muniștilor trebuie să constituie o 
preocupare mult mai importantă 
decît pînă acum. Am impresia că 
nu în suficientă măsură ne ocupăm 
de această activitate deosebit de 
importantă pentru partidul nostru, 
pentru dezvoltarea generală a so
cietății. Este necesar să intensific 
căm preocuparea pentru munca de 

educație generală a oamenilor 
muncii, pentru desfășurarea în mai 
bune condiții a activității politice 
și cultural-educative, unde, de ase
menea, mai dăinuie o serie de ne
ajunsuri serioase.

Este necesar să acordăm mai 
multă uteriție promovării princi
piilor eticii și echității socialiste, 
combaterii ferme a diferitelor ma
nifestări străind idealurilor și nor
melor de viață ale societății noas
tre. S-au ridicat aici — e adevărat, 
destul de timid — unele probleme 
legate de activitatea unor reviste 
de partid. Sint de părere că. in
tr-adevăr, revistele „Era socialistă" 
și „Munca de partid" trebuie să-și 
îmbunătățească foarte serios acti
vitatea, pentru a răspunde în mai 
mare măsură cerințelor activului, 
vieții noastre de partid.' „Era socia
listă" trebuie să dezbată mai se
rios problemele legate de viața de 
partid, de diferitele aspecte ale 
etapei pe care o străbatem, să 
ajute mai mult la clarificarea și 
înțelegerea noilor probleme politi- 
co-ideologice cu care se înfruntă 
societatea -noastră, ca și omenirea 
contemporană. „Munca de partid" 
trebuie să asigure, la rândul ei, 
schimbul de experiență a activului 
de partid, relevarea experienței po
zitive și a învățămintelor ce se des
prind din acestea, criticarea unor 
neajunsuri, a unor aspecte negative 
ale activității organizațiilor de 
partid. „Munca de partid" trebuie 
să fie scrisă pentru activul de 
partid, -de către comitetele jude
țene de partid, de către secțiile 
Comitetului Central, și nu de că
tre oameni care trăiesc în afara 
muncii de partid.

Va trebui, de asemenea, să asi
gurăm o mai bună informare pe
riodică a activului nostru de partid 
în legătură cu o serie de hotărâri 
interne ale partidului, precum și cu 
unele aspecte ale activității parti
dului și statului nostru pe plan in
ternațional.

în general; consider că este bine 
sa studiem mai temeinic unele as
pecte ale vieții noastre de partid; 
Ne-am întâlnit ca să ascultăm pă- 
r&rir observații privind munca or
ganelor și organizațiilor, noașțveK 
inclusiv structura noastră de partid. 
Se pare, de exemplu, că am 
fărîmițat prea mult unele organi
zații de partid. Avem circa 7 000 
de organizații cu pînă la 10 mem
bri. Aceasta înGeamnă fărâmițare 

. și, implicit, o activitate nu prea 
viabilă. Existența mai multor or
ganizații de partid într-un sat 
duce la dispersarea răspunderii, la 
lipsa de unitate în abordarea pro
blemelor. în definitiv, într-un sat, 
problemele principale trebuie să-i 
preocupe pe toți comuniștii. Aces
tea sînt problemele producției a- 
gricole; ale bunei gospodăriri a sa
tului, ale bunului mers al activi
tății generale. Cum putem asigura 
coeziunea tuturor comuniștilor de
cît strîngîndu-i într-o singură or
ganizație de partid — în care să se 
afle și învățătorul, și cooperatorul, 
și doctorul, și veterinarul ? Toți 
trebuie să fie orientați spre proble
mele centrale ale activității satu- 1 
lui, toți trebuie să servească 
scopului unic — înflorirea conti
nuă, multilaterală a satului — 
toți trebuie să contribuie la dez
baterea și soluționarea probleme
lor principale ale ridicării satului 
din punct de vedere economi^ și 
social. Nimeni nu poate face ab
stracție de faptul că e cetățean 
al satului, că trebuie să participe 
la viața lui, să-și aducă contribu
ția la progresul satului. De aceea, 
unirea într-o singură organizație 
de bază este obligatorie pentru a 
realiza o mai bună coeziune a 
forțelor partidului la sate.

Și în alte privințe se impune 
să mai studiem structura noastră 
organizatorică. Producția, organi

zarea economiei s-au diversificat 
și trebuie să vedem îri ce măsură . 
organizarea noastră de partid a- 
sigură o bună cuprindere, o re
partiție corespunzătoare a comu
niștilor în toate sectoarele, o coe
ziune și orientare a activității lor 
într-o direcție unică. Rog corni- , 
tetele județene de partid să anali
zeze șl ele aceste probleme, să 
vină cu propuneri și sugestii, pen- 
tru a vedea ce trebuie să facem 
în această direcție.

Este necesar să ne ocupăm mai 
îndeaproape de toate problemele 
activității de partid, care, în pri
mul rînd, trebuie să fie axată pe 
îndeplinirea programului general 
de dezvoltare economico-socială a 
țării. Fără îndoială că buna des
fășurare a vieții de partid, a ac- j 
tivității organizațiilor de partid, , 
creșterea nivelului pojitic-ideolo- 
gic al comuniștilor vor influența 1 
într-o măsură covîrșitoare asupra 
mersului nostru înainte.

Trebuie să acordăm o atenție 
permanentă perfecționării meto
delor și stilului de muncă, adap- 
tîndu-le noilor sarcini și condiții 
în care ne desfășurăm activita
tea. Pornind de la aceasta, vom 
asigura creșterea continuă a ro
lului conducător al partidului în 
toate sectoarele de activitate, în
deplinirea în cele mai bune con- - 
diții de către fiecare organizație și 
de către partidul nostru, în gene- , 
ral, a rolului de forță politică con
ducătoare a întregului popor.

Stimați tovarăși,

Avem, fără îndoială, un partid 
puternic, o linie politică generală 
marxist-leninistă justă, verificată < 
de viață. Avem un program clar, 
realist. Succesele de pînă acum 
demonstrează cu prisosință juste
țea acestui program, marile posi- -■ 
bilități ce le avem de a asigura 
avîntul și mai puternic al socie- - 
tații noastre socialiste. >-

Avem organizații de partid pu
ternice, care desfășoară o activi- ’ 
tate susținută. Apreciez încă o dată 
că organizațiile noastre județene „ 
dispun de forțe remarcabile, de ca- • 
dre capabile Bă soluționeze în bune i. 
condiții problemele ce le stau Ir», 
față. Există- o strînsă legătură .-'â 
partidului cu masele populare, cu 
întregul popor, care înfăptuiește - 
neabătut politica internă și exter
nă — politică ce corespunde pe de
plin intereselor vitale ale întregii 
națiuni.

Viața demonstrează, că atît poli- • 
tica internă, cît și cea internațio
nală a partidului și statului nostru 
corespund pe deplin intereselor fă- - 
uririi societății socialiste multila- -a 
teral dezvoltate în România, con- .. 
solidării independenței și suvera- ■ 
nității patriei, cît și întăririi soli
darității cu țările socialiste, cu for
țele antiimperialiste, progresiste, 
de pretutindeni, cauzei păcii și co- = 
laborării internaționale. Tocmai de 
aceea trebuie să facem totul ca a- - 
ceastă politică să fie înfăptuită în 
cele mai bune condiții !

Sînt convins că toate comitetele 
județene, întregul activ de partid, 
toate organizațiile noastre vor lua 
măsurile ce se’ impun pentru lichi
darea neajunsurilor, a lipsurilor 
care se mai manifestă, pentru îm
bunătățirea activității'în toate sec
toarele, pentru ridicarea rolului co
muniștilor, al organizațiilor de 
partid, al întregului partid, în con
ducerea poporului pe calea înfăp
tuirii hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale. 
Sînt convins că vom obține succese ' 
tot mai mari în înfăptuirea aces
tor sarcini!

în încheiere, doresc să urez co
mitetelor noastre județene, activu
lui de partid, comuniștilor succese 
tot mai mari în întreaga lor acti
vitate. (Aplauze puternice, prelun
gite).
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Imoflini Generice pentru realităjile României socialiste : de la vibrantele ritmuri industriale (prima fotoarafie, de la stînaa Io dreapta, a surprins un aspect obișnuit de munca de la uzinele „Republica") la noile realitâti edilitar-sociale (a doua fotoara- 
“ fie ne intațișeaza frumosul bulevard „Ion Șulea , tot pm-Capitala, iar a treia proaspăta clfidire a spitalului din Suceava) u
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FAPTUL] 
DIVERS]
La post

* în timp ce-ți făcea obișnuitul I 
Itău rond de noapte, sergentul ■ 

major de miliție Marin Tranda- I 
/ir a observat deasupra bufetu- I 

Ilui „Pietii" dm Craiova un fir 
subțire de fum. Să mai fie I 
deschis bufetul la o oră atit de I 
tfrrie — s-a întrebat el ? Cind I 

Is-a apropiat de local ți-a dat i 
seama ca este vorba de un in- I 
ccpvt de incendiu. A anunțat |

I
 imediat pompierii «t a dat alar

ma in cartier. Cu ajutorul ci tor- I 
va paznici fi al unor trecători I

Ia intrat apoi in acțiune, 1 
evacuind din încăperea unde I 
izbucnise focul trei butelii de I 
arapaz, care puteau sd facă ex- I

I
plozie. în citcva minute incen- • 
diul era lichidat. Fuseseră sal- I 
vote bunuri fn valoare de sute I

■ de mii de lei.

■ „Pasiune"... j

r

omologată
| Gheorghe Vișan. din Bucu- I 
I ro$ti (bulevardul Constructori- '

lor nr. 11). iși pusese in gindsă I 
colecționeze trofee și plachete I 
sportive. Curind și-a dat seama I 
insă că. prin propriile sale per- ■ 
formanțe, nu va putea obține I 
nimic. Atunci s-o hotărit „să | 
achiziționeze" trofeele dorite de 
pe unde se putea. îndeosebi din I 
vitrinele unor asociații sportive. I 
Cu timpul a început să le caute ’ 
și prin vitrinele unor unități I 
comerciale sau chiar pe la fe- I 
restreie unor locuințe, astfel că 1 
intr-un timp relativ scurt Gh. V. 
a stabilit și ..un record" in ma
terie de spargeri : in total — 24. 
..Omologarea" a sosit prompt 
din partea Judecătoriei sectoru
lui 7 din Capitală : 6 ani închi
soare și 3 ani interzicerea do
miciliului in Capitală. [

| Dintr-o 
simplă

I neglijență...
Circulind pe țoseatia Mierru- |

rea Ciuc—Brașov, microbuzul . 
I 31—HR—229. proprietatea Intre- I 
I prinderii miniere din Bălan, I 
• tocmai ieșea din comuna Coz- 1 

meni (Harghita). Deodată, i-a I 
explodat pneul din partea slin- I 
pd din față. Mașina a intrat I 
brusc in fața unei autobasculan- t 
te aflate in plină viteză. In I 
urma tamponării lor. șoferul | 
Ion Milea și unul dintre cei 6 
călători din microbuz au dece- I 
dat imediat. Alt pasager a in- I 
cetat din viață după internarea • 
sa in spitalul din Miercurea 
Ciuc. Ceilalți 4 au fost răniți 
prav. Din primele cercetări ale 
organelor de anchetă s'-a consta- 

Itat că toate cauciucurile micro
buzului erau atit de uzate incit 
nu mai prezentau garanție pen
tru securitatea circulației. Cei I 
ce au ignorat înlocuirea lor la I 
timp vor suporta acum conse- ’ 
cințele. i

Căsătorie
cu bucluc

Vasile Gh. Tocilă, in virată de |
35 de ani. din Iași, a descins 
intr-una din zile in orașul Bo
toșani și i-a venit cheful să se 
însoare. Aleasa inimii, M. V., In 
virstâ de 18 ani, n-a stat prea 
mult pe ginduri. La 3 octombrie 
a.c. s-au prezentat împreună la 
ofițerul stării civile și au sem
nat actul de căsătorie. Dar 
după numai citeva zile — ne 
relatează maiorul Vasile Mora- 
ru, din cadrul miliției județului 
Botoșani — s-a stabilit că 
V. Gh. T. mai era căsătorit 
o dată. Drept pentru care a fost 
trimis in judecată pentru biga
mie.

Jucărie 
periculoasă

I
 Adrian Dudilă, elev in clasa a

Vl-a a unei școli generale din 
Mediaș, făcuse rost de „o jucă- 

Irie" pe care ținea să o experi
menteze neapărat in prezența 
altor copii din cartier. Era, de 

Ifapt, o pocnitoare cu încărcătu
ră de tipul gămăliilor de chibrit. 
După ce a meșterit-o pentru ca 

I detunătura să fie cit mai mare,
a dat semnalul „foc11. In clipa 
următoare, „jucăria" s-a despi
cat în două, iar A. D.. rănit la 

Icap, a trebuit să fie internal de 
urgență intr-un spital din Sibiu. 
Așadar, o lecție aspră despre o 

I jucărie periculoasă.

Pentru
25 de bani

Control intr-un tramvai din 
Timișoara. Un pasager. Ștefan 

IPurdel, este descoperit fără bi
let. După ce și taxatorul a con
firmat că acesta a „evitat" să 
treacă pe la casă, controlorii 
l-au invitat să plătească amen-- 
da legală. Dumnealui însă, nici 
una nici două, s-a năpustit cu 
pumnii asupra lor, insultîndu-1 
apoi atit pe el, cit și pe lucră
torul de miliție chemat să-l a- 
ducă la ordine. Acum. S. P. va t 
plăti după tariful legii. Să vadă I 
și el cil costă; in astfel de ca- I 
guri, 25 de bani !

Rubrică redactată de
Dumitra TIRCOB t
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii*

în vlrt««» drepturilor cu 
care a fort investit, corni- 
teiul pentru probleme)c con- 
aitiSor populare (C.P.C.P.) 
organizează, după cum am 
mal «scris, acțiuni de con
trol șl Îndrumare 
modului in care ,____
aalariat al administrației de 
stat locale iși duce sarci
nile la Îndeplinire.

Una din Aceste acțiuni a 
avut loc, cu cit va timp in 
urmă. in județul Tulcea ți 
s-a axat pe analizarea ac
tivității administrației de 
Mat. a organismelor sale de 
specialitate. do la nivelul 
județului, municipiului Tul
cea. precum șl al orașelor 
Măcin și Sulina, și comu
nelor Mahmud a. Nitul iței, 
Peceneaga și Sarichloi.

în ansamblu, 
desfășurată de 
executive alo 
pooulare din județ și orga
nismele administrative sub
ordonate lor poate fi con
siderată ca pozitivă. în sti
lul de muncă al acestora 
sint prezente tot mai frec
vent acțiuni eficiente cu fi
nalitate concretă in viata 
județului. Spre exemplu. In 
șed?nțe de comitete execu
tive au fost analizate pro
bleme cu rezonanță ime
diată, atit pentru dezvolta
rea cconomlco-soclală a ju
dețului, olt și pentru viața 
eetățeanului. curm ar fi : 
sistematizarea localităților 
șt respectarea disciplinei în 
construcții, reducerea chel
tuielilor materiale de pro
ducție și gosnodărirea Judi
cioasă a materialelor, dez
voltarea prestărilor de ser
vicii la sate, aprovizionarea 
populației du bunuri 
consum etc.

în activitatea organelor 
administrației locale de stat 
din județul Tulcea, cu deo
sebire la cel județean, s-a 
încetățenit practica — deo
sebit de pozitivă — ca pro
priile analize $1 decizii să 
fie urmate de un control 
permanent asupra modului 
în care cele hotărî te se în
deplinesc in practică. Sint 
numeroase controalele pe 
oare comitetul executiv al 
consiliului popular județean 
le-a inițiat in acest an asu
pra activității organelor 
subordonate, a propriului

a*uțpra 
«paratul

activitatea 
comitet de 
consiliilor

de

«parai, șl ele au Mat U baza 
rezMv&ril operative a celor 
ma| Importante probleme 
pentru economia și admi
nistrația locali.

Am putea enumera și alte 
metode, care șl-au dovedit 
pe deplin «flclența șl prin 
Intermediul cărora s-a in
tervenit in rezolvarea unor 
probleme de interes major. 
Ne referim, de pildâ, la 
participarea cadrelor din 
conducerea Județului la se
siunile și ședințele comite-

elaborat* schițe de sistema
tizare, iar o parte di« de 
s! fie și reactualizate, au 
fost apreciate. Dar s-a con
statat că aplicarea lor In 
practică se face cu o oare
care încetineală și fără su
ficientă fermitate in res
pectarea prevederilor le
gale. în acest sens, s-a sta
bilit rA se acționeze de ur
gență pentru reactualiearoa 
tuturor schițelor de siste
matizare a viitoarelor cen
tre economice și sociale cu

tivita!ea de gospodărie co
munală șl locativ! conti
nuă să prezinte încă defi
ciențe. Prima : In munici
piul Tulcea, deși există de 
mai multă vreme sesizări 
din partea cetățenilor in 
legătură cu organizarea și 
funcționarea transportului 
în «xnun, ele nu au fost 
analizate de organele ad
ministrației de stat cu toa
tă atenția spro a ae găsi 
cele mai bune rezolvări. 
Parcul de mașini al muni-

Dacă experiența bună
• •

n-ar avea... excepții
ORGANELE ADMINISTRAȚIEI DE STAT DIN JUDEȚUL 
TULCEA IN CONFRUNTARE CU PROPRIILE LOR SARCINI

telor executive ale consilii
lor populare orășenești și 
comunale, ceea ce a dus la 
o mai bună orientare a a- 
cestora în analizarea și dez
baterea sarcinilor ce Ie au 
de Îndeplinit ; practica ana
lizării principalelor proble
me in ședințe comune ale 
biroului județean de partid 
și ale comitetului executiv 
a creat, de asemenea, posi
bilități largi de analiză și 
rezolvare a sarcinilor cu ca
re se confruntă organele lo
cale ale puterii și adminis
trației de stat din județ.

între alte probleme care 
s-au bucurat de o analiză 
atentă In timpul controlului 
s-au mai numărat — pe 
bună dreptate — cele re
feritoare la realizarea sar
cinilor in domeniul sistema
tizării și disciplinei in con
strucții. Măsurile luate de 
comitetul executiv al consi
liului popular județean, ca 
în toaje localitățile — cu 
excepția a 8 sate — să fie

caracter urban și să se a- 
sigure respectarea cu stric
tețe a disciplinei de con
strucții in conformitate cu 
prevederile schițelor. A- 
ceste măsuri sint cu atit 
mai necesare cu cit in ju
deț — așa cum s-a con
statat — s-a executat un 
mare număr de construcții 
fără autorizațiile de rigoa
re.

în Tulcea, in celelalte o- 
rașe din județ, s-au alocat, 
in ultimii ani, fonduri im
portante pentru dezvoltarea 
gospodăriei comunale și lo
cative. în municipiu, de pil
dă, odată cu înfăptuirea 
unui bogat program de 
construcții de locuințe, s-a 
trecut la dezvoltarea cores
punzătoare a rețelei de ali
mentare cu apă. canalizare r___ _____ ____  ___ _
și încălzire și s-au obținut -instalații necesare în acest 
rezultate apreciabile in a- 
cest sens. Din analiza fă
cută rezultă insă că în 
două direcții — ambele de 
mare interes public — ac-

cipiului numără 21 de au
tobuze, dar s-a constatat că 
numai 10 lucrează, in ge
neral, în două schimburi. 
Aproape zilnic celelalte au 
Întreruperi de program 
pontru revizii și reparații, 
pe care autobaza proprie 
le execută cu superficiali
tate. A doua : în atribu
țiile seotorului de gospodă
rie comunală se află și pre
gătirea fondului locativ 
pentru sezonul rece. Con
statările făcute In acest do
meniu nu au fo<st din pă
cate l'n totalitate pozitive. 
Atit la data analizei, cit și 
ulterior, in ciuda timpului 
înaintat, acțiunea de revi
zuire a instalațiilor de în
călzire centrală a ansam
blurilor de locuințe, de 
procurare a unor utilaje și

scop nu era încheiată — 
abia in ultimul timp stabi- 
lindu-se măsuri ferme pen
tru rezolvarea acestor pro
bleme.

Un mare volum de mun- ț 
că desfășoară comitetele e- 
xccutive ale consiliilor 
populare, aparatul lor de 
specialitate și Intr-un alt 
domeniu de mare impor
tanță — administrați* de 
stat. Dacă sini de lăudat, in 
general, rezultatele obținute 
(asupra unora din ele am 
insistat și la Începutul a- 
cestor rlnduri), nu pot fi 
trecute cu vederea totuși 
citeva deficiențe care, din 
păcate, persistă. Propriile 
analize ale organelor locale 
arată că unele sesiuni șl șe
dințe de comitete executive, 
de pildă, ar fl fost si mal 
eficiente dacă s-ar fi bucu
rat in toate cazurile de pre
zența tuturor deputatilor șl 
a membrilor comitetelor e- 
xecuiive. Dar au existat se
siuni ale consiliului popu
lar județean de la care au 
absentat și peste 36 de de- 
putați — șl chiar dintre cel 
cu munci de răspundere in 
diferite sectoare ale econo
miei și administrației — 
ceea ce a lipsit analizele 
respective atit de aportul 
direct al acestora, dt și da 
investigarea tuturor posibi
lităților pentru rezolvarea 
operativă a problemelor a- 
flate fn dezbatere.

...Acestea ar fi, pe scurt, 
citeva din concluziile ce 
s-au desprins in urma ac
țiunii de control prin care *• 
C.P.C.P. a Îndrumat și con
trolat activitatea aparatului 
salariat al consiliilor popu
lare din județul Tulcea. 
Spre meritul organelor lo
cale — așa cum am fost in
formați — pentru multe din 
deficiențele semnalate S-au 
luat măsuri pe loc. pentru 
altele — măsurile cuvenite 
sint in curs de aplicare. în 
esență, concluziile au ofe
rit, fără îndoială, un prilej 
de Învățăminte pentru or
ganele administrației de 

. stat analizate și pentru a- 
parâtul acestora. Conside
răm insă că, prin proble
matica ce o ridică, aceste 
concluzii pot constitui,'tot
odată, un prilej de auto
analiză și pentru alte ju
dețe. Este și motivul pen
tru care am insistat asu
pra lor.

0 INIȚIATIVĂ DE LARG ECOU A TELEVIZIUNII

Emisiunea-concurs
„Turneul emblemelor"

Televiziunea are, prin Însăși natura 
ml, un rol deosebit de important in 
procesul de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste, in educarea 
patriotică, revoluționară a maselor 
largi. Mal ales tineretul trebuie ’ să

care 
sfi-1 
un 
de 
A-

Pentru femeia muncitoare

mamă,
După cum se știe. Hotă- 

rlrea Plenarei C.C.' al 
P.C.R. din 18—19 iunie a.c. 
cu privire la crestered ro
lului femeii in viata eco
nomică. politică si socială 
a tării a stabilit, intre al
tele. sarcini precise tuturor 
departamentelor de resort 
in legătură cu crearea con
dițiilor necesare ușurării 
muncii femeilor în gospo
dărie. Propunîndu-ne să 
analizăm modul de apli
care a acestor sarcini — 
concretizate in programele 
de măsuri ale departamen
telor vizate — ne vom ODri 
astăzi asupra unui prim 
aspect. cel al producției 
articolelor de uz casnic. De 
altfel, ziarul nostru a in
format recent pe cititorii 
săi asupra rezultatelor con
tractărilor pentru 1974 la 
articole de uz casnic, 
anticipind situația. în an
samblu. a aprovizionării 
magazinelor cu asemenea 
produse. De această dată 
insă vom stărui asupra u- 
nor aspecte ’ concrete. in- 
cercind să stabilim măsura 
in care diferite departa
mente s-au preocupat de 
lărgirea și diversificarea 
producției de articole cas
nice. de îndeplinirea sar
cinilor cuprinse in hotări- 
rea de partid amintită.

★
— Imediat după apariția 

Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. — ne-a declarat 
Dumitru Dlngă. director in 
UCECOM — Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meș
teșugărești a declanșat o 
largă acțiune vizind dez
voltarea și diversificarea 
producției articolelor de 
uz casnic, inițiind in acest 
scop mai multe lntilniri 
de lucru cu reprezentanții 
uniunilor județene ale coo
perației meșteșugărești si 
ai cooperativelor. Cu acest 
prilej s-au prezentat mos
trele a 324 de noi ațticole 
de uz casnic, fiecare uniu
ne primind sarcina asimi
lării unui anumit număr 
de modele, in funcție de 
posibilitățile tehnice dis
ponibile. Ulterior, pentru 
a se urmări realizarea in 
practică a fiecărei mostre

t V

gospodină
in parte, s-au alcătuit fșe 
nominale ale produselor 
(cu precizarea termenului 
de asimilațe. a cantității 
preconizate si a prețului in
formativ). iar Direcția teh- 
nică-producție din UCECOM 
a trimis specialiștii săi pe 
teren — în toate uniunile 
și cooperativele — pentru 
a ajuta la asimilarea noi
lor produse. Ca urmare, 
pînă la această dată au 
fost asimilate 126 de pro
duse. alte 115 sint în curs 
de asimilare plnă la 31 de
cembrie a.c., iar restul se

a-1974 (pînă la sfirșitul 
nului viitor cooperația 
meșteșugărească va intro
duce in fabricație un nu
măr. de circa 500 prodiise 
noi) ; b) pentru a se asigu
ra un caracter organizat si 
de continuitate acțiunii de 
diversificare a producției 
articolelor de uz casnic s-a 
constituit în cadrul Insti
tutului de studii si proiec
tări al UCECOM un colec
tiv special care se ocupă 
de proiectarea noilor pro
duse : c) In paralel cu di
versificarea producției se

Cum se explică
rămînerile in urmă în diversificarea
producției articolelor de uz casnic

vor asimila în primul tri
mestru din anul viitor. în 
plus s-au realizat citeva 
zeci de noi articole de uz 
casnic concepute si asimi
late din Inițiativa locală a 
cooperativelor și uniunilor 
județene ale 
meșteșugărești.
nez totodată că la contrac
tările din această 1--------1
— la numai două luni de
la apariția Hotărlrli Ple
narei C.C. al P.C.R. din
Iunie a.c. — am și perfec
tat contracte cu comerțul
— la noile articole de uz 
casnic asimilate — de cir
ca 80 milioane lei. adică 
mal bine de 15 la sută din 
volumul total de bunuri 
ce vor fi livrate magazine
lor de cooperativele din 
ramura metal-lemn-chi- 
mie încă de la 1 ianuarie 
1974.

Din discuția purtată cu 
reprezentantul cooperației 
meșteșugărești am reținut 
și alte amănunte : a) ac
țiunea de asimilare a noi
lor articole de uz casnic ei 
gospodăresc va continua 
cu aCeeasi intensitate si In

cooDeratiei 
Mențio-

toamnă

realizează si modernizarea 
articolelor casnice. (în pri
ma etapă a acțiunii au 
fost incluse deja 61 de 
produse).

Iată, așadar, că acolo 
unde există preocupare si 
interes — afirmația se re-, 
feră la toți factorii de răs
pundere din cooperație. 
Începînd cu conducerea 
UCECOM si terminind cu 
conducerile de uniuni si 
cooperative — s-a putut 
realiza un salt simțitor in 
producția articolelor de uz 
casnic si gosDodăresc. Care 

. este insă situația in cele
lalte sectoare ?

— La contractările din 
această toamnă, unde pro
ducătorii trebuiau să 
ducă toate noutățile reali
zate. ne-a declarat A. Ta- 
corlan. director adjunct in 
M.C.I.. întreprinderile de 
industrie locală s-au pre
zentat mult mai modest 
decit In anii trecut!, iar 
întreprinderile Ministeru
lui Industriei Ușoare 61 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unel- 
te șl Electrotehnice — deși

a-

dispun de serioase posibi
lități și condiții tehnice — 
nu au prezentat nici mă
car un articol nou. cate să 
vină' in sprijinul muncii 
femeilor in gospodărie.

— Am stat de vorbă cu 
reprezentanții acestor mi
nistere si ei pretind totuși 
că au adus unele noutăți.

— Mă rog. M.I.U. a pre
zentat două noi variante 
de aragaz șl o oală minu
ne care nu făcea nici o 
minune intfucit... nu func
ționa. iar M.I.C.M.U.E. a 
adus un plonior electric 
pentru fiert cafea, a cărui 
noutate consta doar in fap
tul că fată de ploniorul e- 
xistent, cu trei spirale, cel 
„nou" are... două . spirale. 
Evident, chiar si dacă a- 
ceste „noutăți" le-am con
sidera noutăti. totuși nu 
se poate aprecia că zecile 
de întreprinderi ale celor 
două ministere — care, re
pet. dispun de o dotare 
tehnică apreciabilă si deci 
de la care se așteaptă 
mult mai mult — au făcut 
tot ce Ie-a stat in putintă 
pentru a diversifica gama 
articolelor de uz casnic 
destinate ușurării muncii 
femeilor în gospodărie. 
Tocmai de aceea, recent, 
ministerul nostru a în
ceput cu aceste ministere o 
acțiune privind Introduce
rea in fabricație a unor 
produse foarte utile.

Ce ar mai fi de adătț- 
gat ? Doar să reamintim 
tuturor departamentelor 
vizate că realizarea pro
gramelor privind dezvolta
rea 8i diversificarea pro
ducției articolelor de uz 
casnic destinate ușurării 
muncii femeilor în gospo
dărie nu este o chestiune 
facultativă, ci o obligație 
de maximă importantă că
reia toti factorii de răsr 
pundere trebuie să-i acor
de întreaga atentie. în ce 
ne privește, vom reveni 
pe această temă pentru a 
consemna modul de înde
plinire a respectivelor pro
grame.

Constantin PRIESCU

(Corespondentul 
Baltă) : De la in

de producție 
date in funcțiune

B AC A U 
„Scînteii" Gh. ___ , .
ceputul anului și pină acUm, în 
județul Bacău au fost date in 
funcțiune 23 noi capacități de 
producție. Amintim dintre aces
tea întreprinderea de mașini- 
Unelte și Fabrica de piine de la 
Bacău, Fabrica de plăci aglome
rate din lemn de la Comănești, 
cea de-a 5-a linie de cauciuc 
sintetic și instalația pentru pro
ducerea alcoolilor grași de la 
Combinatul petrochimic Borzești 
și altele. Totodată, au fost exe
cutate mari lucrări de dezvol
tare și modernizare a fabricilor 
de postav din Buhuși și Bacău, 
a fabricii de confecții, a între
prinderii de șuruburi și uzinei 
metalurgice. Ritmul intens de 
muncă consemnat în ultimele 
luni pe șantierele de construc
ții a făcut ca multe din aceste 
obiective să fie puse în funcțiu
ne înainte de termen. Pînă la 
sfirșitul anului vor mai fi date 
in exploatare încă 20 capacități 
de producție, între care Fabrica 
de nutrețuri combinate de la 
Bacău, trei cazane de aburi la 
Termocentrala Borzești. trei 
mari instalații la Combinatul 
petrochimic și noile secții de 
țesătorie și filatură de la Fabri
ca de postav din Buhuși.

afle pe micul ecran emisiuni 
‘să-l deschidă noi orizonturi, 
sprijine in efortul de a deveni 
participant do nădejde la opera 
edificare a României socialiste, 
dăugindu-se altor /nițiatlve menite, 
in vremea din urmă, să răspundă 
acestei importante cerințe, ciclul de 
emisiunl-concurs Turneul embleme
lor — inaugurat joi, In cadrul „Serii 
pentru tineret" — se anunți, de la 
debutul său, ca o componentă de 
prestigiu a programelor instructiv- 
oducative destinate tinerilor din În
treaga țară. Și este de menționat că 
in relieful și in ecoul noii emisiuni- 
concurs iși găsește întruchipa re rod
nicia colaborării dintre Uniunea Ti
neretului Comunist șl redacția emi
siunilor pentru ținerot a televiziunii.

Organizat in cinstea celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei, Tur
neul emblemelor a fost conceput ca 
o sultă de confruntări bilunare, la 
care vor participa, pe rind, echipe de 
tineri din toate județele țării și din 
municipiul București. Atractivitatca 
și forța de influențare ale concursu
rilor televizate vor fi puse In valoare 
— in emisiuni care vor fi transmise 
de-a lungul mai multor luni — in 
scopul educării patriotice, comuniste 
a tinerei generații. în etapa inaugu
rală — desfășurată la Casa de cul
tură a studenților din Cluj — s-au 
Întrecut reprezentanți ai tineretului 
din județele Bistrița-Năsăud. Mara
mureș. Satu-Mare și Sălaj.

...Pe mlaul ecran se succed imagini 
caracteristice acestui gen de emi
siuni : in sală, suporteri iși susțin 
echipele cu entuziasm, prezentatorul 
citește întrebările, metronomul mar
chează necruțător trecerea timpului. 
Operatorul surprinde chipurile în
cordate ale concurenților. apoi juriul, 
care deliberează, și panoul pe care 
se inscriu rezultatele... „Probele" sint 
variate — întrebările și răspunsurile 
evocă eroismul unor tineri clujeni 
căzuți in războiul antihitlerist, in 
luptele, pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei sau relevă rezultate 
prestigioase ale colaborării dintre 
știință și industrie, obținute în ulti
mii ani, prilejuiesc un popas în mu
zeul etnografic al Transilvaniei, pun 
la încercare perspicacitatea coneu- 
renților in legătură cu soluționarea 
unei probleme de amplasare a unui 
obiectiv industrial. Nu lipsesc nici 
probe artistioe. sportive sau de înde- 
mîriare, care contribuie la diversita
tea și la nota specifică, tinerească, a 
acestui concurs.

Cei 20 de concurenți din prima 
etapă a concursului — tineri de for
mație și cu profesii foarte diferite — 
au fost supuși unui test cu atit mai 
concludent cu cit-el a pus accentul 
nu oe memorizare.. pe însușirea me
canică a unor cifre și' date, ci pe 
spiritul de observație și pe gindirea 
particlpanților. pe capacitatea sau pe 
talentul lor, pe cunoștințele mai 
vechi sau dobindite în cursul vizită
rii unor obiective social-istorice ori 
economice din orașul-gazdă, un ade-

CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 
Alexandru Mureșan). — Cetatea uni
versitară clujeană este, începînd de 
vineri, timp de 3 zile, gazda lucrărilor 
secției aV-a— învățămint universi
tar — din cadrul celei de-a 12-a Con
ferințe naționale a cercurilor științi
fice studențești. Participă studenți 
din 20 institute de invățămînt supe
rior din țară.

Pe agenda de lucru a celor 11 sub- 
secții figurează peste 460 comunicări 
științifice, abordind probleme de o 
deosebită importanță pentru învăță
mântul universitar, din domenii dife
rite, cum ar fi matematică, informa-

Mlha! IONESCU

PROGRAMUL I

I, 00 Lumea copiilor.
Ș,30 O viață pentru o Idee : Vic

tor Babeș (I).
10,00 Telex.
10,05 De la Trotuș la Șiret. Dan

suri, dntece șl obiceiuri 
populare dtn zona folclorică 
a județului Bacău.

10,35 Prim plan ; Alexandru Stoica 
— Erou al Muncii Socialiste, 
maistru oțelar la Combinatul 
siderurgic Galați.

11,00 Publicitate.
II, 10 Teatru scurt : „Wpa albas

tră" de Leonida Teodorescu, 
In distribuție : Sandu Stlcla- 
ru, Ștefan Iordache, Sebastian 
PapaianL Regla artistică : 
Grigore Gonța-

11,00 Telejurnal.
14,00 Fotbal : Universitatea Cluj — 

Jiul Petroșani (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Cluj. Comentează Grigore 
Lisei. In pauză : Publicitate.

19,43 Desena animate.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artistic.
16,25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune In limba germană. 
18,15 Ansambluri folclorice. An

samblul „Doina" din Pitești.
11,40 Teleglob. Imagini newyorkeze. 

Reportaj de Andrei Bacalu.
13,00 Omul de lingă tine. Alexan

drina Serb — mecanic de lo
comotivă.

19.30 1 001 de seri : Toate desenele 
orașului.

19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

30,00 CIntecul sâptămlnll : „Tot 
eintind ca clocirlla". Inter
pretează Ion Bogza.

20,09 52 de Inițiative In 02 de săp- 
tâmlnl.

20,19 Teleenclclopedia.
20,35 Publicitate.
21,00 Film serial : Mannlx.
21.30 „Metamorfozele lut Mitică". 

Scenariu pentru televiziune 
de Andrei Băleanu. Interpre
tează : Dem. Râdulescu, Oc
tavian Cotescu, Virgil Ogășa- 
nu, George Bănică, Florin 
Vasillu, Dan Tufaru, Marius 
Peplno, Radu Stoenescu, 
Constantin Dlplan, C. Con
stantin, Gelu Coleeag, Ga

briel Iencec, Ion Mălaiele, 
Decebal Curta,' Sorin Gheor
ghiu, Dem. Savu, Candid 
Stoica, Rodlca Popescu. Re
gia artistică : Tudor Mărăscu. 

22,25 Telejurnal.
22.35 Campionatele mondiale de 

gimnastică modernă. Trans
misiune de la Rotterdam.
PROGRAMUL U

10,00 Film serial : „în umbra lupi
lor" — producție a studiouri
lor de televiziune cehoslovace. 
Regla : Karol Splsak. Episo
dul m — „Lupta In eter".

17.00 întrebări șl răspunsuri. 
17,30 Telex.
17.35 Fllpn artistic : „Moara cu no

roc". Regla : Victor Illu. In 
distribuție : Geo Barton, Ioa
na Bulcă, Constantin Co- 
drescu.

cinema

• Monolog : VICTORIA — •;
11,13: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Omul din La Mancha : SCALA
- 9.30; 12,15; 15,30; 10,13; 21, CA
PITOL — 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 21.

vărat „itinerar patriotic" parcurs In 
ajunul IntUnlrlr de U Casa de cui- 
tură a studenților.

Acest mod de a concepe o emis!- 
une-concurs ni se pare de foarte bun 
augur. Ca in cazul oricărei compe
tiții. au existat și învinși și Învin
gători. Aceștia din urmă — echipele 
din Bistrița Nâ<ăud șl din Maramu
reș — se vor Inttlni, peste două săp- 
tămlni, cu reprezentanți ai tineretu
lui din alte două județe, oraș-gazdă, 
urmind a fl Bacăul.

Consemnind valoarea inițiativei |i 
debutul promițător al emifiiunilor- 
concurs Turneul emblemelor. cre
dem că viitoarele transmisiuni nu 
vor avea decit de clștigat dacă orga
nizatorii (realizator: Emil Ghlțulescu) 
vor evita „pierderile de ritm" in așa 
fel incit concursul să suscite intere
sul constant al telespectatorilor, ln- 
cadrindu-se șl ca durată în limitele 
corespunzătoare acestui gen de emi
siuni. Sint rezerve de timp in ce pri
vește formularea — uneori prea stu
foasă — a întrebărilor sau lipsa de 
concizie a unor intervenții ale ju
riului, ca și in însăși realizarea, 
in regia de montaj a acestei e- 
misiunl. Cit despre semnificația în
trebărilor ca atare — și aici sint po
sibile incă substanțiale îmbunătățiri; 
preocuparea ca fiecare etapă a* con
cursului să contureze un tablou cit 
mai cuprinzător al realităților țării 
s-ar putea materializa In întrebări 
vizind aspecte ale luptei revoluțio
nare sau realizări ale anilor noștri, 
care să nu fie strict circumscrise vie
ții unui singur județ. In același timp, 
fără a se renunța La evitarea dificul
tății în sine, ar .putea fi concepute 
întrebări mai inventive decit — să 
spunem — aceea care a solicitat sim
pla citare a unor nume intilnite pe 
un monument.

Grijii pentru asigurarea finalității 
instructiv-educative, pentru conținu
tul patriotic al concursului ar trebui 
sâ-i corespundă atenția acordată con
secvent varietății și atractiiviității sale, 
inclusiv, de pildă, prin factura pro
belor artistice pe care le cu
prinde și care. alături de pro
ducții folclorice, ar putea promova 
momente de poezie, de la lirica pa
triotică. pînă la poezia de dragoste, 
ori alte producții de gen. Faptul că ’ 
emisiunile la care ne referim slnț 
urmările nu exclusiv de cei aflați 
în sala concursului, ci de milioane 
de telespectatori ii obligă pe orga
nizatori și pe realizatori la o exi
gență sporită, în așa fel Incit ele să 
captiveze și să aibă vii rezonanțe în 
conștiința marelui public al televi
ziunii și .îndeosebi a tineretului, să 

- contribuie la cultivarea unor Înalte 
idealuri, a dragostei față de tradi
țiile revoluționare, patriotice ale po
porului nostru, fată de munca și de 
realizările constructorilor noii orîn- 
duiri. Debutul acestui ciclu de e- 
misiuni pentru tineret ne îndreptă
țește să credem că Turneul emble
melor se va ÎRScrie, in acest sens, 

’ printre emisiunile -educative de preș- ’ 
tigiu ale televiziunii noastre. Salu- ■ 
tăm inițierea noului concurs, urind 
realizatorilor si tinerilor participant 
succes in confruntările care vor 
urma.

D. COSTIN

tlcă, fizică, biologie, chimie, științe 
sociale, critică literară, medici
nă, agronomie etc. Cele mai multe 
comunicări aparțin studenților de la 

, Universitatea clujeană — 130, Uni
versitatea din bucurești 98, Univer
sitatea din Iași — 54 etc. Manifesta
rea constituie o expresie a traducerii 
în viață a prevederilor documentelor 
de partid și de stat privind perfec
ționarea continuă a invățămîntului 

‘ universitar, legarea lui tot mai steînsă 
de practică, orientarea cercetării 
științifice studențești spre produc

Noua Casă de cultură din Alexandria Foto : S. Cristiaa

• Fiul mecanicului de locomoti
vă : LUMINA — 9; 12; 15; 17,30; 
20,30.
• 100 de Ici : AURORA — 0; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Ultimele șase minute : PA
TRIA — fl; 11,30; 14; 16,30;. 19;
21,15, BUCUREȘTI — 8.30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, MOPERN — 9; 
11,19^ 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Bună seara, doamnă Campbell :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — fl; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 30,30.
• Program de desena animate 
pentru copil : DOINA — 9,45
« Esop : DOINA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea „Atomul marcat" : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Doi pe un balansoar : MELO
DIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
• Lumea se distrează : TIMPURI 
NOI — 9—20,19 ln continuare.
• Mafia albă t GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMȚ5 
— 9; 11,15; 13,30; 16,45;, 18,19; 20,30, 
FLAMURA — »; 11,15; 13,30; 16; 
18,19; 20,30.

• Despre o anume fericire : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLACA- 
RA — 15,30; 17,45; 20.
a Paradisul : BUCEGI — 13,30;
18; 20,15, VOLGA — fl; 11,15; 13,30; 
13,45; 18; 20,15.
• Șapte zile : UNIREA — 16;
18; 20.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor ; DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15, MIORIȚA — fl; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nunta : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
• Pe aripile vtntulul : GRIVITA
— 10; 14,30; 19.
• Lupta după victorie t LIRA — 
15,30; 19.
a Legenda negrului Charley : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Departe do Tipperary : PACEA
— 15,30; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, MUNCA — 15,30; 17,45; 20. 
a Conspirația •. RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.|
• Cu cărțile pe față j DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15,
• O floare șl doi grădinari : BU- 
ZEȘTI — 9; 12.30; 16; 19,30.
a Acea pisică blestemată : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Stare de asediu : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,16,

a Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Simon Templar Intervine : 
COSMOS —.15,30; 18; 20,13.
• Distratul : VITAN — 1«; 18; 
20,15.
• Fantoma Iui Barbă Neagră : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 2045.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (In sala de festivități a 
liceului „Matei Basarab") : Des
chiderea ciclului „Muzica de-a 
lungul veacurilor-. Conferențiar 
șl dirijor : Mircea Crlstescu — 11, 
Ga Ateneul Român) : Concert co
ral simfonic. In program orato
riul ’„Triumful timpului și al ade
vărului" de Haendel. Dirijor : 
Mircea Crlstescu — 20.
• Opera română : Luda de Lam- 
mermoor — 10,30.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.

• Teatrul Național „T. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui 1-e fri
că de Virginia Woolf 7 — 20. '
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Puterea și Adevă
rul — 20. -
• Teatrul Mic : Stllpll eocletății 
— 19,30.
a Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici o dormit George 
Washington — 19,30, (sala Studio) ; 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Gluleștt ; filmblta la 
Veritas — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" ; Dansați 
cu Salamandra — 16.
• Teatrul • „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : Bu All — 17,
(s«al? str- Academiei) : Băl șl nătărăi — 17.
• Teatrul evreiesc de stat: Her- 
șele Dubrovner — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Mocklnpott (in 1b. ger
mană) — 20.
a Teatrul satirlc-muzlcal „c. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 - 19,30, (la Sala Palatu
lui) : De la Tănase adunate — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasiiescu" : Mitică Popescu

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
a Circul „București- : Gala acro
baților — 16; 19,30.
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de ecnnomisire a energiei electrice si cnmbustibilului
— Alo centrala „PECO"?
— Da. ce doriți, vi rog ?
— O notă de decontare 

pentru suma de 600 de lei, 
cu car? voi cumpăra ben
zina pentru drumul de la 
București la lași.

— Dar de La lași rum 
ați venit ?

— Cu bonuri In cantități 
fixe.

— Cunoașteți că sint In
strucțiuni precise care in
terzic unităților socialiste 
să cumpere benzină 7 Știtt 
că benzina je livrează prin 
intermediul bonurilor in 
cantități fixe 7

— Da, știam, dar tovară
șul director Vasile Stoica 
mi-a dat și bonuri, dar și 
600 de lei să cumpăr ben
zină. A$a că vă rog să-mi 
datt nota de decontare.

Convorbirea nu este fic
tivă. Cel care solicită cu 
atita seninătate încălcarea 
unor prevederi legal? (d- 
ce să nu o facă, dacă și 
conducătorul întreprinderii 
nesocotește legea) se nu
mește Gheorghe Arhip si 
are funcția de merceolog 
la T.A.P.L. Iași. De altfel, 
asemenea cereri exagerate 
de a se obține, printr-o 
formă sau alta, suplimen
tari de carburanți fata de 
cotele repartizate, solicitări 
care nu de puține ori for
țau nota. parcurgind În
treaga gamă de la „vă rog 
să mă ajutati că directorul 
mă dă afară*', oină la „să 
știți că directorul meu a 
hotăriț să meargă să recla
me mai departe, dacă nu 
ne rezolvați cererile", le-am 
consemnat nu de puține ori. 
in cursul uneia din zilele 
trecute, cind. Incognito, cu 
sprijinul conducerii Cen
tralei pentru desfacerea 
produselor petroliere ..PE
CO" București, am lucrat 
efectiv. 8 ore, in cadrul 
serviciului de desfacere.

Ne-am notat : ..asaltul" a 
Început incă de la primele 
ore ale dimineții. Pe masă 
stau nerăbdătoare in ma
pa cu „Poșta zilei" 20 de 
adrese oficiale, in care nu
mai cantitățile diferă, con
ținutul fiind același. Iată 
ce cuprinde adresa expresă 
a Sucursalei de credit a 
municipiului București : 
„Prin prezenta vă rugăm 
a ne aproba 750 de litri de 
benzină de CO-90. pentru 
trimestrul I — 1974. nece
sară exploatării autoturis
mului Moskvici 412 cu nr.

6-B-7762 din dotarea unită
ții noastre". Adresă In re
cunoștință d? cauză. Anud- 
tăm. pe această cale, con
ducerea sucursalei că avi
zul a fost nefavorabil, de
oarece solicitarea făcută 
contravine H.C.M. nr. 1453, 
din 31 octombrie a c., care 
prevede : „cota trimestria
lă pentru autoturisme este 
de 600 litri". Nefavorabilă 
a fost și rezoluția pusă pe

înir-o r.l nu u-au livrai 
350 de tone produse petro
liere, solicltaic fără Justifi
care și care, după cum s-a 
văzut, nu țineau scama de 
cadru! legal existent.

„Asaltul" nu s-a oprit 
aici ; dimpotrivă, neapro- 
b&rea unor solicitări scrise 
a fost „floare la ureche", 
pc lingă ce a urmat In in- 
tilnirile directe cu delegații 
oblșnuiți in tocmeli, vcnlțl

mal apelăm la dv. — ne-a 
spus deschlzlnd brațele a 
neputință.

Deci, să risipim, să ne 
„clrpim" ; poate, cu căciula 
In mină, mal obținem ceva. 
Strașnică logică I O ase
menea Irosire a benzinei — 
după cum ne spunea tov. 
Vasile Badea, inginer șef 
la o unitate a centralei 
,,PECO" — arată „cit de 
nocivă a fost practica de

IV — 72 000 km — nu sint 
necesare decit 21.6 tone 
deci acum unitatea ar fi 
trebuit să mal albă o „re
zervă" de cel puțin cîteva 
tone de benzină. Și nu să 
solicite o suplimentare. Dar 
și in fabrica amintită, după 
cum am aflat din discuția 
cu șeful biroului de apro
vizionare. risipa este» la ea 
acasă. Uleiul întrebuințat 
nu se predă decit In pro-

La robinetele „PECO" 
se ajunge mai greu, 
se umblă mai cu grijă

Notații sumare ale reporterului copleșiț de impresii (nu tocmai 
bune) la serviciul de desfacere a carburanților

adresa întreprinderii de 
transporturi București care 
cerea suplimentarea cotei 
de uleiuri cu 400 de tone, 
fără insă să livreze pentru 
regenerare decit 5 la sută 
din cantitatea de ulei în
trebuințată. Și in acest 
caz surprinde necunoaște
rea prevederilor legale. In 
H.C.M. nr. 1 558, din 12 IX 
1970, se arăta că. înainte 
de a se primi o nouă cotă 
de ulei, beneficiarul are 
obligativitatea de a preda 
cel puțin 20 la sută din 
uleiul consumat.

Șeful serviciului de des
facere al centralei, ing Sil
vestru Georgescu, a pus re
zoluții negative și pe alte 
adrese venite de la Centra
la de exploatare a lemnului 
București. Consiliul popu
lar al județului Argeș. în
treprinderea de industrie 
locală Oltenița. Și. astfel.

adesea de la sute de kilo
metri, pentru a obține cit 
mai multă benzină sau mo
torină. Din cele 25 de dis
cuții purtate, nu vom re
lata decit citeva, intrucit și 
de astă dată doleanțele 
semănau ca picăturile de 
apă. Iată ce ne spun.ea 
economistul Ștefan Pălie, 
de la Fabrica de ulei, Con
stanța, care solicita să Se 
livreze in avans 20 tone 
de benzină : .Știți, numai 
pină in decembrie, atunci o 
să ne ajute centrala".

— Dar dumneavoastră 
v-ați luat cota de benzină. 
Ați consumat-o așa re
pede ?

— Da, știți, transportu
rile... drumurile grele.

— In decembrie, cum vă 
va ajuta centrala indus- 

' triâlă,.
— Nu știm, - ne- cirpim 

noi cumva, iar dacă nu.

pină acum, de a onora 
orice solicitări cu prea 
multă ușurință, de a risipi, 
cu... bonuri in regulă, mari 
cantități de combustibil.

N-au trecut nici 5 mi
nute și în birou intră un 
alt delegat, reprezentantul 
Fabricii de spirt București, 
tov. Corneliu Țelea. șeful 
biroului de aprovizionare.

— Am venit cu o rugă
minte, să-mi suplimentați, 
oota cu 6 tone de benzină.

— Care a fost cota pe 
acest trimestru ?

— 25 de tone.
— Și ați epuizat-o ? Cite 

camioane aveți in dotare și 
cit consumă in medie ?

— 18 camioane, cu un 
consum de 30 litri la suta 
de km.

Un calcul. simplu dove
dește că, pentru distanța 
pe care o au de parcurs 
camioanele in trimestrul

porție de 10-15 la. sută ; 
anual se aruncă la canal 
2 tone de white-spirt cu 
care se spală piesele, in loc 
să se recupereze, pentru a 
fi regenerat.

Cind să facem o pauză, 
ușa s-a deschis furtunos. 
Reprezentantul Trustului 
de construcții industriale și 
agrozootehnice București, 
ing. Nicolae Ștefănescu, 
ne-a spus energic : „Dacă 
nu-mi dați azi 25 de tone 
de benzină, vă reclam pină 
la tovarășul ministru. Ne 
stau 280 de mașini".

— Bine, dar dumnea
voastră v-ați luat cota 
pină la 20 noiembrie — l-a 
întrerupt ing. Silvestru 
Georgescu.

— Și pină atunci, ce să 
fac, să-mi stea mașinile ? 
Dacă e prea mică cot-a !

— Deci, rolele nU aco
peră necesarul?

— Da. O afirm cu toată 
răspunderea.

— Vi se va livra benzina 
conform graficului...

— Ce face, cu noi să nu 
vă puneți ! — ne apostro
fează reprezentantul trus
tului. Am să vă reclam.

Și ieși trintind ușă. arun- 
clndu-ne... citeva vorbe gre
le. Amenințările nu inspăi- 
mintă p? nimeni? 11 infor
măm, dacă nu cunoaște, că 
In urma unul control în
treprins de organele Minis
terului de' Finanțe, Minis
terului Industriei Chimice, 
Ministerului de Interne și 
Centralei de livrare a pro
duselor petroliere „PECO", 
efectuat nu de mult, re
iese că la Trustul de con
strucții industriale și agro
zootehnice București cursele 
clandestine cu autocamioa
nele statului. In interes 
personal, reprezentau 115 
zile (!?).

Dar ușile serviciului des
facere s-au mai deschis de 
multe ori. de către re
prezentanții întreprinderii 
„Stela", întreprinderii de 
alumină Oradea, Trustului 
de lucrări speciale Bucu
rești ș.a. Aceleași ru
găminți, aceleași amenin
țări. „PECO" Insă nu a 
cedat ! De altfel, directorul 
general al Centralei de li
vrare a produselor petro
liere „PECO", ing. Victor 
Nica, remarca : „Toate a- 
cestea sint cereri pentru 
acoperirea risipei, care as
cund gestionarea defec
tuoasă a carburanților !n 
unitățile economice respec
tive, slaba urmărire a con
sumurilor in întreprinderi, 
neanalizarea fundamentală 
de către ministerele bene
ficiarilor a solicitărilor de 
combustibili, intîrzicrea în 
casarea mașinilor uzate, 
lipsa de întreținere a aces
tora, transporturile în gol".

O zi la centrala de livra
re a produselor petroliere 
a scos, deci, în evidență că 
în multe locuri risipa con
tinuă să fie „la înălțime" ; 
și nu este de mirare, din 
moment ce pierderile sint 
încurajate prin decizii date 
de conducătorii unităților 
respective, primii care ar 
trebui să vegheze la modul 
In care este gospodărită 
behzina, acest combustibil, 
prețios ■ al economiei. ' ' -

Adrian POPESCU

La cooperativa agricola din Slobozia Conachi, județul Galați, mecaniza- » 
torii continuă executarea arăturilor de toamna 

Foto : N. Bule*

ARĂTURILE-
FERTILIZAREA

două lucrări urgente, 
hotărîtoare pentru nivelul 

recoltei anului viitor
Raidul nostru in județele Ialomița și Neamț

în această perioadă pe ogoarele țării continuă cu intensitate lu
crările pregătitoare pentru obținerea unei recolte bogate In anul vii
tor. Cele mai mari eforturi sint îndreptate spre executarea araturi
lor de toamnă șl fertilizarea ogoarelor — lucrări de bază de maxima 
urgentă și însemnătate. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agri
culturii. Industriei Alimentare și Apelor, pină in ziua de 16 noiem
brie a.c. arăturile de toamnă au fost efectuate in proporție de 88 la 
sută din suprafața prevăzută in I.A.S. și 84 la sută în’ cooperativele 
agricole. în numeroase județe, intre care Suceava, Bacău. Mehedinți, 
Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov. Covasna, Dîmbovița. Viicea și al
tele, cooperativele agricole au încheiat arăturile de toamnă. Supra
fețe mai mari au rămas de arat în județele din sudul țării, unde este 
necesar să se intensifice acțiunea de întrajutorare cu tractoare, să se 
organizeze munca în schimburi prelungite sau în două schimburi, în 
cit mai multe unități agricole.

O deosebită importantă are realizarea programului de fertilizare a 
terenului cu îngrășăminte naturale și chimice. Pină acum au fost 
aplicate îngrășăminte naturale pe 50 la sută din suprafețele prevă
zute in I.A.S. șl pe numai 14 ia sută in cooperativele agricole. Este 
necesar ca organele județene, conducerile unităților agricole să ia 
măsuri energice, operative pentru urgentarea transportului îngrășă
mintelor, pentru fertilizarea unei suprafețe cit mai mari.

IALOMIȚA NEAMȚ

IN ACTUALITATE: MĂSURI PENTRU ÎNDEPLINIREA HOTĂRIRII CONSILIULUI POPU
LAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN 1970, CU PRIVIRE LA CONSUMUL DE GAZE 

NATURALE

Șarje de metal cu consumuri

Bucureșteni, sînteți interesați in cunoașterea
reduse de energie

5 ’ y

și respectarea acestor reglementări
Hotărirea nr. 30 din 2 iulie 1970 a Consiliului popular al muni

cipiului București cu privire la consumul de gaze naturale a fost 
retipărită, fiind in curs de distribuire și afișare in Întreprinderi, in
stituții și cartiere. In legătură cu aplicarea ei, tov. Gh. Dumitru, vi
cepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, a răs
puns la cîteva întrebări :

— Cum veți urmări respec
tarea hotăririi ?

— Asupra căror prevederi 
credeți că ar trebui atrasă în
deosebi atenția consumatorilor ?

— Actul la care vă referiți vine 
in sDriiinul traducerii in viată a 
recentei Hotărâri a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. In le
gătură cu dezvoltarea energeticii 
și măsurile de economisire a com
bustibililor si energiei electrice. 
Din el se stabilesc, pentru inter
valul 15 noiembrie-15 aorilie. li
mite orare de consum de gaze na
turale pentru încălzit si utilizări 
casnice, iar pentru întreprinderile 
Industriale obligativitatea de a se 
încadra in consumul prevăzut prin 
repartițiile lunare, trimestriale si 
anuale. Limitele orare zilnice sint 
diferențiate oe categorii de consu
matori : 6coli. magazine (tinindu-se 
seama de profilul lor — alimenta
re. de produse industriale si far
macii d& alimentație publică) spi
tale. policlinici, crese si cămine 
de copii, băi publice, teatre, cine
matografe. săli de spectacol, mu
zee îl restul consumatorilor. O-

rarele au fost fixate diferențiat, 
corespunzător necesităților. Pro
gramul de utilizare a gazelor na
turale. care interesează maioritatea 
consumatorilor, este următorul : 
in zilele lucrătoare, la sobe de te
racotă. 7 ore ne zi. între orele 
6—9 ; 13—15 ; 18—20 ; la sobe me
talice — 8 ore pe zi, intre orele 7— 
10 : 13—15 : 18—21 ; iar la insta
lații centrale de încălzire 9 orc pe 
zi. intre orele 6—10 : 13—15 : 18— 
21. In zilele de duminică si săr-’ 
bători legale durata de utilizare 
va fi de 9, respectiv, 10 ore pe zi, 
prelungindu-se durata de folosire 
cu cite o oră după-amiazâ si sea
ra. încălzirea anei menaiere la 
imobilele pentru locuit se va face 
in aceleași limite orare stabilite 
pentru încălzitul încăperilor. Con
sumul de gaze pentru gătit este 
permis la orice oră.

La clădirile cu încălzire centra
lă. temperatura apei in oazanele de 
calorifer trebuie menținută in func
ție de temperatura exterioară a 
aerului (temperatura atmosferică) 
la valorile din tabelul următor :

— Au și fost organizate 50 echipe 
de control, repartizate pe sectoare, 
care vor urmări aplicarea întocmai 
a hotăririi și respectarea măsurilor 
prevăzute. Sperăm că prevederile 
vor fi înțelese in litera și/spiritul 
lor, că bucureșteanul va in
clude în preocupările sale închi
derea tuturor robinetelor risipei de 
gaze, inclusiv a acelora pe care le 
plătește direct din buzunarul său 
în calitate de consumator.

Convorbire consemnată de
Al. PLAIEȘU

Temperatura exterioară 
a aerului (°C)

Temperatura apei în cazan (°C)

—20 —15 —10 — 5 0 + 5 +10
+95 + 88 + 81 +73 + 65 + 60 + 55

De asemenea, consumul de gaze 
este interzis intre 15 octombrie și 
15 aprilie la cuptoarele de cimp 
pentru ars cărămizi și piatră de 
var, precum și la întreprinderile și 
la instalațiile sezoniere.

— Ați amintit de faptul că 
industriile trebuie fă te înca
dreze in limitele cotelor repar
tizate ; de ce pentru ceilalți 
consumatori stabiliți limite ora
re ? Ce scontați de pe urma a- 
plicirii acestei hotăriri ?

— în primul rlrui, țin să subli
niez că fiecare din orarele prevă
zute, diferențiat pe tipuri de con
sumatori, este de natură să asigure 
temperatura normală de 20cC in 
Încăperile respective, adică să sa
tisfacă cerințele confortului igienl- 
co-sanitar. Acest nivel de tempera
tură este ma: r.dicat In spitale, 
școli, creșe etc. In al doilea rind. 
toți consumatorii să Înțeleagă că 
nu urmărim o sublncălzire, o redu
cere a confortului. Hotărirea nr. 30 
intră In al patrulea an de aplicare 
și și-a dovedit viabilitatea. Ceea ce 
urmărim este eliminarea risipei 
care ici. colo — de ce să n-o recu
noaștem — se mai face. Gazele

naturale, această bogăție care nu 
este inepuizabilă, trebuie gospodă
rite cit mai chibzuit. In Capitală 
mai bine de jumătate din populație 
se bucură de sisteme de Încălzire 
modernă : circa 190 mii aparta
mente primesc căldură și apă caldă 
prin sistemele de termoficare, alte 
peste 145 mii de locuințe au gaze 
la sobă sau sint Încălzite prin ca
lorifere de bloc pe bază de gaze 
naturale. De aceea, recomandăm 
luarea tuturor măsurilor in Între
prinderi, instituții și locuințe pen
tru etanșarea încăperilor Ga feres
tre, uși, grilaje), Împotriva frigului, 
pentru evitarea pierderilor de căl
dură, formarea curenților reci etc. 
Eliminlnd risipa prin reglarea ar
zătoarelor. verificarea coșurilor șl 
a temperaturii gazelor la ieșire, 
respectarea orelor de funcționare, 
etanșări etc. 6e pot realiza im
portante economii de combustibil. 
O reducere a consumului de gaze 
naturale de numai 2 la sută la 
toate folosințele din Capitală, po
sibilă pe seama măsurilor amintite, 
Înseamnă o economie de combusti
bil suficientă pentru Încălzirea a 
circa 40 000 de aoartamente, care 
ar cuprinde populația unor orașe 
ca Tg. Mureș sau Bacău.

în primele 10 luni 
ale anului, siderurgiș- 

’ tii de la Hunedoara 
au economisit peste 
două milioane kWh e- 
nergie electrică. în lu
mina prevederilor re
centei hotăriri a 
Comitetului Executiv, 
programul inițial de
măsuri este completat 
cu noi măsuri. O aten
ție deosebită se acor
dă revizuirii 
lațiilor 
măririi 
lui de
programării riguroase 
a consumului de ener
gie in toate secțiile 
de producție. De ase
menea, vor fi scoase 
din funcțiune instala-

ins ta
in vederea 
randamentu- 
funcționare,

tiile cu randament 
redus si consum mare 
de curent electric. Pe 
de altă parte se va 
extinde și generaliza 
experiența bună do- 
bindită de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
din sectorul furnale, 
care au redus, în ul
timul timp, consumul 
tehnologic cu 0.50 
kWh energie electrică 
pe tona de fontă. De 
asemenea, se aprecia
ză deosebit de valoroa
să, pentru a fi extin
să, inițiativa pornită 
de curind la oțelăria. 
electrică sub generi
cul „In fiecare zi, fie
care echipă să produ-

că 500 kg de oțel cu 
energie electrică eco
nomisită". Din eviden
ta zilnică a consumu
rilor, la nivelul 
tregii secții, se 
elabora in fiecare lună 
mai mult de 180 tone 
de m’etal cu un con
sum de energie elec
trică micșorat, echiva
lat la circa 120 000 
kWh.

In vederea gospodă
ririi mai eficiente a 
resurselor energetice, 
siderurgiștii din Hune
doara fac intense pre
gătiri pentru insufla- 
rea oxigenului și la 
cuptoarele de oțel de 
50 de tone.

în- 
pot

Inventiv și practic
spiritul gospodăresc are cuvîntul
H Datorită generalizării unei valoroase inițiative

— „Să circulăm o lună cu benzină economisită" 
— colectivul întreprinderii de transporturi auto din 
Sibiu a reușit să economisească, de la începutul anu
lui pină in prezent, 100 000 litri benzină și aproape 
50 000 litri motorină. O economie importantă cu care 
întregul parc de autovehicule al Întreprinderii, deșii- • 
nate transportului de călători și de mărfuri, poate cir
cula 10 și. respectiv. 20 de zile.

H Calculele efectuate la Centrala Industrială de 
produse anorganice din Ilm. Vîlcea au relevat 

că, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și in
stalațiilor, pe primele 10 luni ale anului, s-a obținut 
o economie la consumul de energie electrică de peste 
22 930 000 kWh. Urmărirea perseverentă a factorului de 
putere, eliminarea totală a funcționării mașinilor în 
gol, Încărcarea la capacitate a instalațiilor, reducerea 
iluminatului în interior la strictul necesar, iată citeva 
din măsurile care au contribuit la reducerea consu
mului de energie electrică In unitățile centralei.

■ Prin utilizarea cu randament sporit șl eliminarea
. funcționării in gol a instalațiilor și mașinilor de 

extragere și preparare a minereurilor, ca și reducerea 
pierderilor de energie, întreprinderile și combinatele 
miniere Barza, Bălan, Moldova Nouă și Rușchlța au 
redus cu 1,5 pină la 3 la sută consumul de curent elec
tric față de normele tehnice stabilite. Pe ansamblul 
Centralei minereurilor Deva s-au economisit, de la În
ceputul anului, 18 800 000 kWh energie electrică șl mai 
mult de 24 vagoane combustibil convențional.

■ Colectivul întreprinderii de transporturi auto din
Piatra Neamț, care acționează cu succes sub lo

zinca „Să lucrăm o zi pe lună cu benzină economisită", 
a reușit ca, in 10 luni ale anului, să reducă consumul 
de benzină cu 1 240 000 litri față de prevederile nor
melor. Calculele arată că prin economisirea acestei 
cantități de benzină se poate asigura funcționarea a 
400 autovehicule pe timp de un an. Sau această can
titate de benzină este suficientă pentru transportul a 
10 milioane tone/km.

B 570 000 kWh și 1 200 tone combustibil convențio
nal — atlt reprezintă economiile de energie e- 

lectrică și termică realizate, in primele 10 luni din 
acest an, de colectivul întreprinderii textile din 
Arad. De la serviciul energetic șef aflăm că aceste 
rezultate se datoresc preocupărilor consecvente pentru 
eliminarea mersului in gol al utilajelor, măsurile luate 
pentru folosirea pe scară largă a aburului secundar la 
prepararea apei calde și fierbinți destinate atelierului 
de preparație pentru țesătorie și anexelor sociale ș.a.
K3 La Uzina de produse sodice din Govora a fost 

pusă recent in funcțiune o stație de regenerare 
a uleiurilor. Pină In prezent au fost revalorificate, toc
mai ca urmare a acestei măsuri, peste 30 400 litri de 
uleiuri, cantitate suficientă pentru asigurarea funcțio
nării tuturor utilajelor cu turație mică din cadrul uzi
nei pe timp de un an. Ținind seama că un litru de 
ulei costă 5 lei și că prin regenerare prețul său scade 
la 0.80 lei, este lesne de Înțeles cit va înregistra colec- ' 
tivul uzinei la capitolul economiilor.

0 „Etalonul de apreciere — gramul de* benzină" I
Sub această deviză au pornit acțiunea de econo

misire a carburanților si lubrlfiantilor conducătorii 
auto de la întreprinderea de transporturi auto din 
Oradea, întreprindere care, in acest an, pentru rezul
tatele deosebit de bune obținute in 1972. a fost distinsă 
cu Ordinul Muncii clasa I. Hotăriți de a se afla in 
continuare in fruntea Întrecerii, conducătorii auto de 
la Oradea au obținut in acțiunea de gospodărire ra
țională a combustibilului importante succese, concre
tizate in economii însumlnd 246 tone benzină și 90 
tone motorină. <

HLa combinatul chimie din Tlrnăvenl, unul din
cei.mai mari consumatori de energie din Județul 

Mureș, s-au Întreprins revizii tehnice amănunțite -la 
arzătoarele Instalațiilor tehnologice. Ca urmare, insta
lațiile de la fabrica de carbid, de sulfură de sodiu și 
oxid de zinc funcționează, în prezent, cu un consum 

.de gaze cu 20 la sută mai scăzut. Un calcul arată că 
prin aplicarea acestor măsuri se va economisi o can
titate de combustibil suficientă pentru funcționarea 
instalației de blcromat de sodiu — una din cele mal 
mari din combinat — timp de peste două săptămlnl.

In cooperativele agricole din jude
țul Ialomița se acordă o mare aten
ție executării arăturilor. Folosirea 
tuturor mijloacelor la eliberarea te
renului a permis crearea frontului 
de lucru necesar tractoarelor, creș
terea ritmului de lucru. Bine proce
dează cooperatorii de la Amara, cei 
de la Vilcelele ș.a., care transportă 
zilnic la baze, cu căruțele, mari 
cantități de porumb. In acest fel, la 
cooperativa din Amara au putut fi 
repartizate la arături incă 20 de 
tractoare, iar viteza de lucru a cres
cut cu 60 ha. „Cu toate acestea — 
ne-a spus tovarășul- Ștefan Budu, 
președintele cooperativei din Amara, 
cu forțele proprii nu putem dovedi". 
Soluția s-a găsit. De la direcția agri
colă s-a stabilit ca pe măsură ce 
unele unități încheie lucrările utila
jele rămase disponibile să fie redis
tribuite.

în ultimele trei zile, viteza zilnică 
de lucru la arături a crescut la 4 600 
de hectare, realizîndu-se in Tnedie 
3 hectare pe fiecare tractor. Rezul
tate mai bune au obținut S.M.A. Cio
cănești. Ciochina, Cosimbești. Ciul- 
nița. In alte unități ritmul de lucru 
este frinat din cauză că suprafețele 
eliberate de coceni sint foarte mici, 
așa cum este cazul cooperativelor 
din raza S.M.A. Cuza Vodă. Draga- 
lina și Țăndărei. Cu viteza zilnică 
realizată ar trebui să fie mai mare, 
dar multe tractoare nu sint folosite 
la întreaga capacitate sau de
loc. Căutind să explice cau
zele acestei situații, tov. Alexandru 
Gropescu, ing. șhf la Trustul S.M.A. 
— ne-a spus : „Tot timpul campa
niei 150 de tractoare n-au intrat in 
brazdă pentru că n-au cauciucuri și 
fiare de plug". Intr-adevăr am intil- 
nit această situație la secția S.M.A*_ 
Slobozia Nouă. Unul din cele 5 trac
toare n-avea cauciucuri. Pentru ce
lelalte 4 insă nu există nici o jus
tificare:'la ora 10 un mecanizator 
nu se hotărise incă să plece la cimp, 
un tractor reparat de mintuială la 
S.M.A. Andrășești era defect, altul, 
deși in perfectă stare, stătea nefolo
sit deoarece mecanizatorul Ichim 
Apostol nu venise la lucru, iar cel 
de-al 5-lea tractor avea o pană.

In ultimul timp, in cadrul județu
lui, au fost inițiate acțiuni bineve
nite de Întrajutorare cu tractoare și 
utilaje. Dar un bun gospodar nu 
trebuie să se bizuie numai pe aju
torul din afară. La S.M.A. „Inde
pendența", cu toate că arăturile sint 
rămase in urmă, nu s-a întreprins 
nimic pentru organizarea lucrului in 
două schimburi, așa cum s-a proce
dat la Vilcelele. Dragoș Vodă 
și în alte unități. Suprafețele 
mari care au rămas de arat necesită 
prezența pe ogoare a cel puțin 70 la 
sută din totalul tractoarelor. Sint 
insă cazuri cind tractoarele sint 
plimbate fără rost, de la o unitate 
la alta. Deși printr-un ordin scris 
al direcției agricole județene s-a 
stabilit ca 8 tractoare de la S.M.A. 
„Independența" să plece la com
plexul intercooperatist de la Gheor
ghe Doja pentru a ajuta această 
unitate, după citeva zile au fost tri
mise înapoi de inginerul șef Cristian 
Rișovi. Un nou ordin al direcției a- 
gricole și tractoarele au făcut cale 
Întoarsă la complex. In acest mod 
s-a consuțnat motorină in plus, s-a 
pierdut un timp prețios, intr-un- cu- 
vint s-a produs o mare risipă din 
cauza lipsei controlului asupra folo
sirii mijloacelor de transport la în
treaga capacitate.

In urma unei recente analize a 
stadiului lucrărilor de sezon, orga
nele agricole au inițiat o serie de 
acțiuni menite să impulsioneze rit
mul arăturilor. Este necesar să se 
urmărească aplicarea măsurilor sta
bilite pentru creșterea vitezei zilni- 
oe de lucru in toate unitățile.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii'

în unitățile agricole din județul 
Neamț pentru fertilizarea suprafe
țelor arabile sint utilizate anual mari 
cantități de îngrășăminte chimice și 
peste 250 000 tone îngrășăminte natu
rale. Se pune insă problema cind și 
cum se folosesc aceste resurse de 
fertilizare. Experiența multor coo
perative agricole fruntașe dove
dește cit de eficient este ca 
ingrășămintele naturale _ să fie 
incorporate in sol odată cu e- 
xecutarea ogoarelor de toamnă. 
Așa procedează in fiecare an coope
rativele agricole din Girov. Păstră- 
veru. Butnărești. Moldoveni. Fău- 
rei și altele. Ca urmare, numai 
in acest an. spre exemplu, coopera
torii din Moldoveni au recoltat cite 
40 000 kg sfeclă de zahăr de pe fie
care hectar fertiliiat, iar cei din'Gi
rov au obținut in medie cite 22 000 
kg cartofi la hectar.

Acum, cind alte lucrări in câmp 
s-au încheiat, un mare număr de 
tractoare și remorci au devenit dis
ponibile. La indicația comitetului 
județean de partid s-a elaborat un 
plan concret pentru utilizarea aces
tora la fertilizarea ogoarelor. Pe 
baza unei cunoașteri amănunți
te a situației din teren, or
ganizațiile de partid și consiliile de 
conducere din multe unități au luat 
măsuri ca, zilnic, tractoarele care se 
deplasează in brazdă pentru arături 
să nu m€argă in gol. ducind fiecare 
In cimp cite o remorcă de Îngrășă
minte chimice sau gunoi de grajd, 
„înțelegind însemnătatea deosebită 
pe care o reprezintă administrarea 
unor cantități sporite de îngrășă
minte, cooperatorii și mecanizatorii 
noștri au fertilizat pină acum nu
mai în tarlaua „Rădâcești** peste 
70 ha cu gunoi de grajd" — ne spu
nea Vasile Enache, președintele 
cooperativei agricole din Gîrcina. 
De asemenea, in alte 13 cooperative 
fruntașe, cum ar fi cele din Girov, 
Secuieni, Trifești, Săbăoani, Boteștl 
și altele, s-au fertilizat In medie cite 
200—300 ha ogoare de toamnă.

Din păcate insă, nu același luerti 
se poate spune despre cooperativele 
agricole din Cindești, Dragomirești. 
Boghicea, Poenari, Bîra, Stănlța și 
altele, care nu au Încorporat sub 
brazde decit cantități mici de Îngră
șăminte. Situația dip aceste unități 
este cu atit mai de neînțeles cu cit 
in fiecare an producțiile agricole 
s-au situat cu mult sub nivelul pla
nificat și al posibilităților existente, 
în cooperativele agricole amintite 
sute de tone de azotat de amoniu au 
'fost depozitate in condiții neoores- 
punzătoare, iar de ani de zile mii de 
tone de gunoi de grajd blochează 
activitatea in fermele zootehnice. în 
unele unități acțiunea de fertilizare 
nu este privită cu toată răspunde
rea. La oooperativa agricolă Do- 
breni se risipesc cantități mari 
de amendamente calcaroase și în
grășăminte. Ln tarlaua „Sărata" pes
te 120 tone de calcar stau din luna 
august in grămezi, iar la sediul uni
tății un mare număr de saci tncăr- 
cați cu azotat de amoniu așteaptă să 
fie duși in cimp.

O deosebită atenție trebuie acor
dată transportului gunoiului de 
grajd din unitățile mari crescătoare 
de animale. In cadrul îngrășătoriel 
de animale din Roman sint peste 
30 000 tone gunoi de grajd. Unitățile 
agricole vecine au fost invitate să 
utilizeze acest lngrășămint ln ferti
lizarea ogoarelor de toamnă, dar ni
meni nu s-a ocupat pină acum să 
dea curs acestei cerințe. Sint exem
ple din care rezultă necesitatea ca 
în toate cooperativele agricole din 
județul Neamț să se la măsuri ener
gice pentru transportul îngrășămin
telor la cimp.

Ion MANEA 
corespondtntul .Sclnttii’
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Ecuatorul - 
în canalele 
fertilității Recolta bogatâ pe clmpurile irigate

:- i
ITINERARE IN REPUBLICA ELENA

—
De 1» Rhi II long 

aflăm o variantă a 
obiceiului folcloric al 
..paparudelor*'. ..îna
inte, ci nd nu plo
ua multă vreme, co
reeanul ruga cerul 
să-i aducă apa binefă
cătoare. Dar distanța 
pină la cer. sc știe, 
este enormă. Cum să 
răzbată vocea omului 
pină acolo, sus ? Co
reeanul insă nu se 
dădea bătut. Sacrifica 
o vacă, © urca de pe 
cimpul roșu, ars de 
■ecetă. la munte.

Și iar se ruga să 
plouă. cu speranțe 
înnoite. In zadar, 
insă...**.

Nu-i greu sâ-ți în
chipui ochii imploră
rii Îndreptați spre 
cimpia albastră și ne- 
sflrșită de sus, netul
burată de nici o um
bră de nori. Nu-i greu 
să auzi glasurile in
vocațiilor dramatice in 
această zbatere pentru 
o existență’ pusă sub 
semnul Întrebării de 
o rinduială potrivnică 
coreeanului, in urmă 
cu aproape trei de
cenii. Ii vorbim lui 
Rhi II long, directorul 
întreprinderii de iri-' 
gații Ki Iang, despre 
..paparude", și un zim- 
bet discret îi luminea
ză obrazul. Este atit 
de bine că oamenii se 
despart de trecut ri- 
zind.~

De pe o ridicătură 
privim răscolitoarea 
panoramă a canalelor. 
Artere vitale în pă- 
mlntul Coreei socia
liste. Le-am văzut de 
sus. din avion, parce- 
lind dealurile și văile, 
împărțind într-o ar
monioasă geometrie 
lanurile coapte de 
orez. Le-am admi
rat din goana tre
nului care traversa 
teritoriul peninsulei, 
de la Marea de Vest 
pină la Marea de EsL 
Ni s-au întipărit in 
minte, de-a lungul su
telor de kilometri 

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acest semnal de alarmă exprimă 

concluzia unor ample studii între
prinse de cunoscuți specialiști bri
tanici, studii al căror rezultat a fost 
făcut cunoscut publicului prin in
termediul presei, radioului și te
leviziunii. Deosebit de convingător 
a fost programul postului de tele
viziune B.B.C., întocmit cu concur
sul specialiștilor din diverse țâri, 
in cadrul căruia, timp de citeva 
ore, au fost puse „în lumina re
flectorului" o scrie de medicamen
te pe care toți le considerăm ..ino
fensive". Dar, potrivit exemplelor 
citate, aceste medicamente pot „de
veni ucigătoare în momentul In 
care pacientul mărește doza".

S-au Înmulțit, desigur, mijloace
le de luptă împotriva bolilor, iar 
oamenii au devenit, probabil, ceva 
mai sensibili. Ținind seama de a- 
cest lucru, trebuie insă precizat că 
„consumul de medicamente a de
pășit orice limită". Așa cum rezultă 
din analizele efectuate, „folosirea 
medicamentelor a devenit o modă, 
iar abuzul de medicamente — o 
boală la fel ca alcoolismul și ta- 
bagismul".

în goana după profituri tot mal 
mari, se arăta in cadrul emisiunii,

companiile producătoare de medi
camente introduc anual pe piața 
britanică în jur de 400 „noi" tipuri 
de medicamente, pe lingă afle ci
teva... zeci de mii existente I In

sum util doar de circa 10 la sută. 
Prin urmare, restul de 270 milioa
ne lire sînt cheltuite pentru „medi
camentele care ucid". In emisiunea 
B.B.C. se sublinia: „Pentru cea

„Feriți-vă de excesul 
de medicamente!“

flecare an populația britanică chel
tuiește pentru achitarea prescrip
țiilor medicale in jur de 300 mi
lioane lire sterline. Cit din această 
sumă enormă reprezintă, într-ade- 
văr, ceea ce doctorii numesc „ne
cesitate absolută" ? In cadrul stu
diilor Întreprinse s-au exprimat 
păreri că ar fi vorba de un con

mai ușoară durere de cap luăm un 
medicament ! Orice mică indispo
ziție o tratăm cu medicamente ! Nu 
putem dormi — apelăm la medi
camente I Dacă vrem să stăm treji 
— iar luăm medicamente I Cind 
vrem să slăbim (sau să ne lngră- 
șăm) recurgem bineînțeles tot la 
medicamente. Nu avem (sau avem)

poftă de mincare — iar medica
mente

Datele și cifrele prezentate sînt 
elocvente : numărul celor a căror 
viață a devenit un coșmar de pe 
urma utilizării necontrolate a me
dicamentelor se ridică, la scară 
mondială, la citeva zeci de milioa
ne, in timp ce numărul morților a- 
tinge — pare de necrezut, dar a- 
ceasta este realitatea ! — citeva 
sute de mii. Un cunoscut specialist 
britanic afirma : „Da, medicamen
tele ucid ! Nu dintr-o dată, ci trep
tat. Medicamentele provoacă grave 
leziuni unor organe vitale ale cor
pului omenesc. De aceea : atenție 
la medicamente !“.

. In încheierea discuțiilor care au 
avut loc pe această temă, în presă, 
la radio șl televiziunea britanică 
s-a pus o întrebare : „Oare medica
mentele vindecă sau ucid ?". Răs
punsul a fost deosebit de clar : 
„Cind sînt folosite adecvat, medi
camentele vindecă. în cazul in care 
abuzăm de ele — medicamentele 
devin ucigătoare".

N. PLOPEANU
Londra,

__________________________________________________ __________ j

străbătuți cu mașina 
pc șosele. Ne-au fas
cinat ramificațiile a- 
cestui vast sistem cir
culator. canale tăiate 
ingenios, articulate in
tr-un adevărat ansam
blu de vase comuni
cante, canale a căror 
lungime este cit cea 
a ecuatorului, alimen
tate pe toată desfășu
rarea lor de peste
I 200 de bazine de a- 
cumulare și peste
II 200 de centre de 
distribuție a apei. „Cel 
mai mare succes în
registrat in perioada 
trecută în revoluția 
tehnică la sate îl con
stituie terminarea iri
gației" — aprecia, in 
noiembrie 1970, tova
rășul Kim Ir Sen, in 
raportul la Congresul 
al V-lea al Partidului 
Muncii din Coreea.

într-o țară cu peste 
trei sferturi de supra
față alcătuită din re
lief muntos, intr-o țară 
greu rănită de unul 
dintre cele mai pustii
toare războaie, bătălia 
pentru irigații s-a im
pus ca o bătălie pentru 
existență. In 1945, su
prafețele irigate nu 
treceau de 100 000 de 
hectare. Acum, numai 
sistemul de la Ki 
Iang, din apropierea 
Phenianului, depășește 
această cifră. Con
strucția acestuia a în
ceput in 1957. Calcu
lul hirtiei stabilea 
cinci ani de muncă 
pentru terminarea tu
turor lucrărilor. Rit
murile umane insă 
pot fi mai greu eva
luate, cu atit mai pu
țin in Coreea. în 1959 
apa era deja pompată 
in canalele care se 
răspindesc sub privi
rile noastre, se pierd 
in lanurile galbene de 
orez.

Aici ? Percepem 
timpul, fiecare secun
dă care se scurge. Si 
valoarea unei secunde 
se măsoară la Ki Iang 
cu 23 de tone de apă 

pompată. urcată la 
zeci de metri înălți
me. împinsă prin 
conducte cu un dia
metru de 1.84 metri 
spre nămînturile care 
au rămas tot roșcate, 
dar care au invâtat 
definitiv lecția stator
nică a recoltelor re
cord. 23 de tone de 
ană oe secundă — tot 
atitia pași ritmati 
sure ogoarele care 
sl-au aflat renumele 
intr-un singur cuvint 
— fertilitate.

Largi, adinei, albas
tre — as a se desfă
șoară oglinda celor 

însemnări
din R.P.D. Coreeană

două lacuri de acu
mulare : Iun Phun si 
The Song Li. Mari re
zervoare hidrografice 
create de țnina harni
că a omului. Iun 
Phun. de pildă, sin
gur. poate acumula 
pină la 120 000 tone 
de aoă. Rezerve de 
ploaie. ..la comandă", 
pentru zeci de mii de 
hectare. Iată de ce. 
locurile acestea oot fi 
consid'”'ate drept au
tentice uzine ale re
coltelor bogate, urca
te intre munți. Rațiu
nea acestui urcuș ? 
între altele. să nu 
disloce nimic din su
prafața arabilăl Mi- 
gratia din albiile de 
baștină a sutelor de 
mii de tone de apă a 
schimbat neisajul 
montan, pădurile de 
pin coboară acum pî- 
nă lingă unda albas
tră. lsi privesc chipul 
in luciul tulburat din 
cînd in cînd de 'pă4- 
sările de aoă. de peș
tii strămutați si ei 
aici, de bărcile de a- 
grement ale comple
xului de odihnă ase- 

rat în acest neisaî de 
o rară frumusețe.

întrebăm de recol
tă. Si ni se răspun
de : ..Anul acesta, 
producția medie de 
orez, pe suprafețele 
arabile care sînt iri
gate de sistemul nos
tru se ridică la peste 
7 000 de kilograme".

Era început de oc
tombrie. seceratul o- 
rezulul se afla la 
punctul lui de vîrf. 
In pămîntul din In
cintele Irigate. ume
de. sau cu o pinză de 
apă subțire. țărani 
cooperatori. ostasi.

muncitori. studenti. e- 
levi. cu obișnuitele 
basmale albe oe cap. 
consacrau o imagine 
generică de muncă pe 
acest meridian al lu
mii. Snopi inalti erau 
așezați în clăi. Snopi 
Inalti puși la zvintat 
pe ridicăturile vadu
rilor. Pe marginea Șo
selelor asfaltate. pe 
locurile mai uscate. 
Miriști galbene — ne
gre in urmă, luate în 
primire, de plugurile 
harnici ale tractoare
lor. grăbite să întoar
că brazdele viitoarei 
recolte.

Țărani cooperatori, 
ostasi. muncitori, stu- 
denți. elevi... Cu obiș
nuitele basmale albe 
pe oap... Intr-un efort 
comun. obișnuit in 
Coreea socialistă. 
Dintr-o astfel de cu
mulare de forte s-au 
născut kilpmetrii de 
canale care măsoară 
cit 'lungimea ecuato
rului. Intr-o astfel de 
îngemănare de voințe 
și energie, acest po
por harnic, demn, cu
rajos. sub conducerea 
Partidului Muncii, a 

izbutit să transforme 
fundamental satele si 
orașele tării, să înre
gistreze ritmuri de 
construcție de ne ima
ginat in urmă cu a- 
proape trei decenii, 
într-o astfel de înge
mănare de voințe și 
energii, acest popor 
harnic, demn. cura
jos îsi determină 
propriile sale ritmuri 
pe drumul civilizației 
socialiste.

...Pătrundem în îm
părăția pompelor de 
la Ki Iang. La tablou
rile de comandă, o fa
tă. Pină aici am tre
cut pe sub un portal 
de vie care umbrește 
aleea betonată. Pă- 
mintui dizlocat de be
ton a fost, obligat să 
rodească astfel. în 
văzduh... Sălcii ple
toase privesc șuvoa
iele ce sLnt absorbite 
de flămlnde guri sub
terane. Plopi inalti. 
martori tăcuti. Flori, 
multe flori. Si un co
pac care tisneste prin 
acoperișul de beton al 
gheretei de la intrare. 
(Nu copacul a fost 
tăiat să facă loc be
tonului, ci betonul a 
fost astfel modelat in
cit să lase cooaoul in 
viață I Măruntul fapt 
ne dă o măsură a lu
crurilor. reprezintă un 
adevărat simbol pen
tru virtuozitatea co
reeanului care știe să 
pretuiască si să gos
podărească resursele 
ce-i stau la îndemî- 
nă).

Fata din sala pom
pelor. lujer delicat 
între motoarele zgo
motoase si puternice. 
Afară, chiar de sub 
zidurile uzinei. începe 
livada de ciresi< de 
piersici. incendiată 
acum de un soare su
perb. Ia tablourile de 
comandă de aici, de
licată. simplă. Kim 
Meong Sil. fata care 
..aduce ploaia". Doar 
o anăsare a degetelor 
ei ne un buton anume 
si apa se supune do

cilă. urcă pină la 105 
m«tri. poposește in 
cele două lacuri ori 
pornește pe meandre
le sănate în lanuri, să 
scoată firul de orez 
din impas, să ajute 
bobul de orez să. se 
împlinească.

Chipul plăcut pe 
care îl are Kim Me
ong Sil si relația din
tre munca ei si bobul 
de orez ne amintesc 
de altă fată, care a 
trăit de mult si a in
trat in legendă. Era 
tot asa. frumoasă. Pe 
cit de frumoasă. pe 
atit de săracă. Si 
avea un tată orb. 
..Dacă tatăl tău ar 
minoa mai mult orez, 
i-ar putea reveni ve- 
derca"'. De unde o- 
rez ? Ca să facă rost 
de ' el. fata s-a oferit 
drept' jertfă mării, 
care amenința să dis
trugă lanurile celor 
bogati...

Povestea este mult 
mal lungă și dincolo 
de simbolul iubirii 
pentru cei dragi dis
tingem miraculoasa 
putere si locul pe ca- 
re-1 ocupă bobul de 
orez in existenta a- 
cestui harnic popor. 
Prezenta In fata ta
bloului de comandă a 
lui Kim Meong Șil, 
fata care aduce ploa
ia. directorul între
prinderii o situa, fi
resc. intr-un context 
mai larg. disimulind 
în concluziile sale o 
ironie greu percepti
bilă :

— Savanții zic că 
simbolul anei este 
H2O. Noi credem că 
la fel de bine i se po
trivește acestui sim
bol bobul de orez ca 
etalon al fertilității a- 
duse de apă.

„Ipoteză" care, s-o 
recunoaștem, are pen
tru Coreea socialistă o 
tulburătoare acoperire 
in fapte.

Iîîe TANĂSACHE 
Nlcolae DRAGOȘ

_________________

Pe Ungă atîtca exem
ple ale antichității, is
toria de aproape 24 de 
secole a Salonicului re
prezintă doar una dintre 
numeroasele Întrupări ale 
civilizației elene. Cind s-a 
hotărit să întemeieze o 
cetate in amfiteatrul na
tural, format de poalele 
muntelui Khortiatis și 
țărmul splendidului golf 
Thermaikos. in anul 315 
î.e.n., regele Cassandros 
a fost profund impresio
nat de generozitatea și 
frumusețea peisajului și 
a dat cetății numele so
ției sale — Thessaloniki. 
Au urmat secole de pros
peritate — mai ales după 
ce romanii au inclus ce
tatea in circuitul lor c- 
conomic. prin marea cale 
„Egnatia". care mai lea
gă și azi Italia de Con- 
stantinOpol. Au venit 

, Insă și dezastre pustiitoa
re. Zidurile cetății, pur- 
tind urmele marilor 
lupte și frămintări ce 
s-au succedat in lunga sa 
existentă mai dăinuie 
Si astăzi, parcă pentru a 
ilustra anume că rrienireq 
omului este să creeze bu
nuri durabile, pentru ge
nerațiile viitoare. Fortifi
cațiilor elenistice li s-au 
adăugat ulterior arcul de 
triumf al împăratului ro
man Maximian Galer, 
după victoria asupra per
șilor. constelația de mo
zaicuri din bisericile bir 
zantlne, Turnul Alb al 
vencțienilor și moscheele 

Vedere din Salonic

turcești, care au rezistat 
asediilor. incendiilor -și 
bătăliilor ce au devastat 
de atitea ori Salonicul.

De fiecare dată, orașul 
a renăscut, pentru a de
veni rhai prosper, maf 
înfloritor, grație hărni
ciei. priceperii si spiritu
lui întreprinzător al lo
cuitorilor săi. Sint oa
meni mindri. dar deose
bit de ospitalieri și ama
bili. După încheierea zi
lei de muncă, pot fi vă- 
zuți cu zecile de mii, 
seară de seară, pe „Vol
ta" — promenada de pe 
țărmul mării, pe toată 
lungimea bulevardului 
„Leoforos Vasileos Kon- 
stantinos", pină la Tur
nul Alb. sau in minuna
ta grădină publică din 
centrul orașului. Acești 
oameni au transmis Sa
lonicului virtuțile lor pe
rene, insuflindu-1 tine
rețea $i dinamismul de 
astăzi, care l-au transfor
mat. lntr-un interval de 
mai puțin de patru de
cenii. în al doilea oraș al 
Greciei, cu peste 550 000 
de locuitori. Salonicul 

■ este astăzi un mare 

centru Industrial, econo
mic, comercial și cultu
ral, gazdș a unor tirguri 
Internaționale tradiționa
le. la care participă și 
tara noastră. devenind 
totodată platformă a co
municațiilor naționale și 
internaționale, punct de 
atracție turistică si cea 
mai importantă poartă la 
Mcdltcrana de nord. '

De la înălțimea Turnu
lui Alb — devenit em
blemă a orașului — Sa
lonicul se desfășoară pri
virii sub forma unei 
benzi aproape lineare, 
lungă de 15 km. unde, 
in ciuda densității im
presionante a edificiilor.

SALONICUL 
din perspectiva 
Turnului Alb

abundă o vegetație ge
neroasă. care imprimă o 
culoare aparte, specifi
că numai orașelor din 
nordul Greciei. * Anima
ția străzilor, marea in
tensitate a traficului ur
ban creează o primă im
presie despre vivacitatea 
Salonicului. în oricare 
parte a orașului te-ai 
afla, descoperi ceva nou; 
majoritatea covirșitoare 
a clădirilor datează doar 
din ultimii 20 de ani. Su
burbiile cu aspect ruj-al 
ale trecutului au fost 
complet transformate, lo
cul lor luîndu-1 noi car
tiere — Panorama. Oreo- 
kastron, Asvestohorion, 
Akti Thermaikou. îndeo
sebi in partea de nord- 
vest a orașului s-a dez
voltat o puternică zonă 
industrială, care include 
sute de întreprinderi și 
absoarbe mai mult de un 
sfert din populația ac
tivă.

Asemenea celorlalte 
sectoare ale orașului, por
tul . Salonic a cunoscut 
în anii din urmă o ex
tindere impetu,oasă. in ra

port cu cerințele tot mai 
mari ale comerțului in
tern si Internațional. In
vestiții de peste 300 mi
lioane drahme, realizate 
recent, au sporit capaci
tatea portului cu poște 70 
la sută. Datele oficiale 
arată că. numai In 1972, 
prin portul Salonic au 
trecut peste 3 600 000 tone 
mărfuri și 5,500 000 tone 
carburanți. Un program 
pe termen lung, care va 
fi realizat pe etape, vi
zează construirea unui 
nou dig de 950 metri lun
gime. dublarea capacită
ților actuale ale portului 
și modernizarea sa per
manentă. prin adaptarea 

ia transportul maritim cu 
conteinere. La capătul 
acestui program. Salo
nicul se va alătura ma
rilor porturi ale Medi- 
teranei.

Punct de intersecție al 
drumurilor ce leagă ță
rile balcanice între ele 
și cu restul Europei. Sa
lonicul a fost de la în
ceputurile sale un centru 
al schimburilor materia
le pe scară largă. In ul
timele decenii, aici s-a 
afirmat, ca o manifestare 
de prestigiu a comerțu
lui. Tîrgul Internațional 
al Salonicului, aflat. în 
1973. la cea de-a 38-a e- 
diție a sa, unde pkrtici- 
pă. într-o competiție e- 
oonomică pașnică, țări 
de pe toate continentele. 
România se numără prin
tre participanții activi, la 
22 dintre edițiile de pînă 
acum ale tirguluL

Dezvoltarea urbană și 
economică a orâsuldi i-a 
multiplicat vocațiile, as
tăzi Salonicul fiind și u- 
nul dintre marile centre 
universitare și cultura
le ale Greciei. Cetatea

universitară Thessaloniki 
se întinde pe nu mai pu
țin de 50 de hectare șl 
cuprinde 10 facultăți. A- 
nual au loc aici mani
festări culturale la scară 
națională, dintre care de 
un deosebit prestigiu se 
bucură festivalurile dn- 
tecului și filmului. or
ganizate toamna, in pe
rioada tirgului interna
țional.

Meșteșugurile si turis
mul completează gama 
largă a ocupațiilor care 
au contribuit și contribuie 
la dinamica dezvoltării 
orașului. Planurile de 
perspectivă. întocmite 
pentru viitorii 50 de ani, 
prevăd același puls a- 
lert. Salonicul urmează a 
deveni un centru indus
trial și economic înflo
ritor, cu o populație de 
peste 1 500 000 de locui
tori. care va continua să 
exercite, ca și în prezent, 
o influență binefăcătoare 
asupra destinelor între
gii regiuni a Greciei de 
nord.

Expansiunea Industria
lă a Salonicului si a al
tor centre din regiu
nea. tradițional agrico
lă. din nordul țării, a șl 
produs modificări pro
funde In structura si sur
sele de venituri ale celor 
peste 2 500 000 de locui
tori din această parte a 
Greciei. Adoptarea in
dustrializării ca linie 
fundamentală a politicii' 
de dezvoltare economi
că a Greaiei a condus la 
reorientarea masivă a 
populației- din sectorul a- 
griool spre cel de prelu
crare. a dus la sporirea 
numărului de locuri de 
muncă și la reducerea 
numărului celor care e- 
migrau în străinătate 
pentru a găsi de lucru. 
Condițiile naturale pro
pice. poziția geografică 
ideală și investițiile rea
lizate în ultimii ani au 
transformat Grecia de 
nord lntr-un pol de nord 
al industriei naționale, 
iar Salonicul in centru 
al acestuia. Numai in 
1972, pentru această re
giune au fost alocate in
vestiții pentru 180 de noi 
obiective industriale și 
pentru lărgirea unora din
tre cele existente. Ca
pacitatea și varietatea 
dezvoltării regiunii sint 
ilustrate pregnant de a- 
firmarea exporturilor. în 
al căror nomenclator sint 
induSe tot mâi' mult prd- - 

' dusele din ■oțel, produ- - 
sele chimice, cele ale in
dustriei ușoare și ali
mentare. materialul pen
tru telecomunicații, mo
toarele electrice. mine- 
reurile etc. *

încadrată lntr-un pro
gram special de dezvol
tare regională, agricultu
ra Greciei de nord a ur
mat. la rîndul său. curba 
ascendentă a mecanizării 
și intensificării culturi
lor. O dată cu electrifi
carea localităților, peste 
27 la sută din cei 7 500 000 
de acri teren arabil al 
regiunii au fost irigați, 
iar în viitorii 5 ani nu
mărul acestora va crește 
cu încă 750 000.

Corespunzător nevoilor 
crescinde ale țării. re
giunea de nord a Gre
ciei rezervă o însemnă
tate aparte sporirii șepte- 
lului. care va absorbi cir
ca 38 la sută din inves
tițiile naționale alocate 
acestui sector. Anul tre
cut au fost create aici 
684 noi unități zooteh
nice. ooncdmitent cu noi 
industrii pentru prelu
crarea și conservarea 
broduselor animaliere.

Salonicul și regiunea sa 
se încadrează astfel in 
ritmul de dezvoltare e- 
conomică a Greciei. în 
efortul general al po
porului grec spre valo
rificarea bogățiilor națio
nale.

Ion BADEA

DE PRETUTINDENI DESPRE PENURIA DE COMBUSTIBILI Razervele globului nu sint inepuizabile

Schimbare de optică 
asupra transportului

Fotografie reprodusă din „La Libre 
Belgique*

S.U.A.: Spre o reducere cu 25 la 
sută a consumului de carburanți

Senatul Statelor Unite a adoptat, miercuri, 
cu o foarte mare majoritate, legea votată 
in ajun de Camera Reprezentanților, care 
cere președintelui Nixon să decreteze. Intr-o 
perioadă de 30 de zile, modalități obligato
rii de repartizare a tuturor produselor pe
troliere, inclusiv benzina, intre consumato
rii americani. O astfel de repartizare există 
deja pentru carburanții folosiți In scopuri 
casnice, pentru pro pan. benzine pentru avi
oane și carburanți pentru motoare Diesel. 
Este vorba ca angrosiștii și detaliștil să re
partizeze in mod echitabil disponibilitățile 
Intre alien ții lor obisnuitL luind ca bază de 
calcul cantitățile* livrate anul precedent 
Obiectivul Congresului este reducerea cu 25 
la sută a consumului de produse petroliere.

Petroliștii americani iau foarte in serios 
criza aprovizionării petroliere si doresc ca 
Administrația să hotărască imediat măsuri 
de raționalizare a benzinei și carburanților 
pentru Încălzit Un apel In acest sens a 
fost lansat de un comitet al Consiliului na
țional al petrolului, Întrunit la Houston, unde 
se ține congresul Institutului american al 
petrolului.

(Agențiile France Presie, A.P., U.P.I.)

Șl în ELVEȚIA, limitarea vitezei
Pentru a reduce consumul de carburanți, 

guvernul federal a hotărit ca, lnceplnd de 
simbătă 17 noiembrie, să se limiteze viteza 

de circulație pe întreaga rețea rutieră din 
Elveția, inclusiv pe autostrăzi.

(Agenția France Presse)

DANEMARCA : Doar |umâtate din 
becuri aprinse

Din cauza riscului penuriei de petrol, mu
nicipalitatea din'Copenhaga a hotărit să co
boare cu 5 grade temperatura termostatelor 
cazanelor de încălzire cu păcură la institu
țiile comunale. Funcționarilor municipalită
ții li s-a cerut să reducă cu 50 la sută folo- 
sirea becurilor electrice și a tuburilor lumi- 
niscente. Municipalitatea examinează, printre 
altele, posibilitatea de a reduce, tot cu 50 la 
sută, iluminatul străzilor in Copenhaga.

(Agenția France Presse)

R.F.G.: Monumente în întuneric...

Mai multe municipalități din R. F. Ger
mania au hotărit să reducă la citeva ore pe 
timpul nopții iluminarea monumentelor din 
orașele lor. Cancelarul Willy Brandt și mi
nistrul economiei, IL Friederichs, au reco
mandat. pe de altă parte, administrațiilor 
să limiteze la maximum ,utilizarea oficială 
a vehiculelor de serviciu. Practic, toate mi
nisterele au luat măsuri care limitează vi
teza automobilelor. Funcționarii Cancelariei 
au fost invitați să folosească transportul in 
comun pentru deplasările lor. In plus, tem
peratura din birouri se va reduce la 20 de 
grade, in timp ce iluminatul coridoarelor 
și palierelor palatului Schaumbourg va fi 

redus la limita permisă de măsurile de 
securitate.

Biserica protestantă i-a invitat pe pastori 
să tină serviciile religioase in localuri mai 
mici ; s-a fixat, de asemenea, la 12 grade 
temperatura maximă a bisericilor în timpul 
serviciului religios duminical.

După părerea specialiștilor a venit mo
mentul ca guvernul să facă- uz de împu
ternicirile conferite prin legea de urgență 
votată săptămina trecută.

Circulația automobilelor ar putea fi in
terzisă și în R.F.G. duminicile și in zilele 
de sărbătoare, incepînd cu luna decembrie. 
Indicii care pledează in favoarea unei ase
menea hotăriri s-au intensificat In ultimele 
zile, societățile petroliere și-au întrerupt 
serviciile de distribuire automată a benzi
nei în timpul nopții. La 13 noiembrie, so
cietatea „Esso eg Hambourg" a făcut cu
noscută hotărirea el de a reduce cu 15 la 
sută, lncepind din 15 noiembrie, livrările 
de benzină către stațiile de distribuire. 
Experții au calculat că interdicția de circula
ție duminicile și in zilele de sărbătoare ai 
permite să se facă o economie de 2,5 mili
oane tone carburant anual, adică 9,3 la sută 
din consumul total al R.F.G.

(Agenția France Presse)

JAPONIA : Extinderea restricțiilor

Guvernul japonez a hotărit ieri să la o se
rie de măsuri pentru a tace față crizei de 
energie. Se prevede extinderea restricțiilor 
la Întreprinderile particulare în vederea re
ducerii cu 10 la sută a consumului de carbu
ranți și electricitate, reducerea temperaturii 

în locuințe, limitarea circulației automobile
lor, reducerea consumului de carburanți pen
tru companiile aeriene.

(Agenția France Presse)

MAJORĂRI DE PREȚURI
BELGIA : lncepind de la 15 noiem

brie, în Belgia prețurile la benzina super 
cresc de la 11,35 franci per litru, la 11,74 
franci. La combustibilul menajer, creșterea 
este de 0,59 franci. Această creștere a prețu
rilor intervine după hotărirea privitoare la 
limitarea vitezei, interdicțiile de circulație 
duminica și închiderea școlilor simbăta.

(Agenția France Presse)

SUEDIA : A fost majorat prețul petro
lului și al petrolului utilizat pentru. încălzire. 
Autoritățile suedeze speră că prețurile mai 
ridicate și restricțiile voluntare de consum de 
carburanți vor permite evitarea introducerii 
raționalizării.

(Agenția Reuter)

LAOS • Guvernul laoțian este In curs de 
a analiza măsurile care trebuie luate pentru 
a face față actualei crize petroliere. Se anun
ță că prețul benzinei ar putea spori cu circa 
30 la sută. Mii de automobile, autobuze, ca
mioane și motociclete au rămas fără benzină. 
La stațiile de benzină din Vientiane, unde se 
formează cozi lungi, a început să se facă sim
țită o penurie accentuată de combustibil.

(Associated Press)
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DECLARAȚIE COMUNĂ
cu privire la vizita delegației Partidului African 

al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
condusă de tovarășul Aristides Pereira, secretar general 

al partidului, în Republica Socialistă România
La Invitația Comitetului Central 

81 Partidului Comunist Român. o 
delegație a Partidului African al 
Independentei din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.T. 
condusă de tovarășul Aristides Pe
reira. secretar general al partidului. 
* făcut, 'in perioada 12—16 noiem
brie 1973. o vizită de prietenie in 
Republica Socialistă România. Din 
delegație au făcut parte tovarășii 
Josâ de Figueiredo Araujo, membru 
a] Comitetului Executiv al P.A.I.G.C.. 
ministru de stat însărcinat cu Pro
blemele Secretariatului General al 
guvernului. dr. Fidelis Almada, 
membru al Consiliului Superior al 
P.A.I.G.C.. ministru al justiției si 
al populației. și Mane Ansoumane, 
activist al P.A.I.G.C.

Delegația P.A.I.G.C., condusă de 
tovarășul Aristides Pereira, a avut 
întâlniri si convorbiri cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român. La 
convorbiri au participat tovarășii 
Paul Niculescu-MiziL membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. Comei Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Stefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. general
colonel Ion Coman. membru al C.C. 
al P.C.R.. sef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Vasiliu. adjunct 
de sef de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor s-a pro
cedat la un schimb de vederi si de 
informații, abordindu-se probleme 
privind activitatea actuală a celor 
două partide, dezvoltarea legături
lor de prietenie, colaborare si soli
daritate dintre P.C.R. si P.A.I.G.C.. 
dintre Republica Socialistă România 
si Republica Guineea-Bissau. situa
ția internațională contemporană, 
lupta popoarelor împotriva imperia
lismului. colonialismului si neoco- 
lonialismului. pentru pace si pro
gres.

Reprezentanții celor două partide 
au relevat că evoluția vieții politice 
internaționale din zilele noastre 
confirmă intru totul valabilitatea si 
justețea aprecierilor cuprinse in Co
municatul comun semnat anul tre
cut la București, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și fostul secretar 
general al P.A.I.G.C., Amilcar Cabrai, 
regretatul conducător al luptei na
ționale pentru eliberare națională și 
socială. împotriva colonialismului și 
imperialismului, prieten al poporului 
român, al României socialiste.

Subliniind marea însemnătate a 
vizitei in România socialistă prie
tenă a primei delegații a P.A.I.G.C. 
după proclamarea Republicii Gui
neea-Bissau, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat- și -felicitat cu 
căldură. în numele C.C. al P.C.R. și 
al poporului român, pe toți militan- 
ții P.A.I.G.C., întregul popor din 
Guineea-Bissau pentru victoria obți
nută, adresindu-le. totodată. urări 
de deplin succes în lupta pentru eli
berarea totală a patriei de sub jugul 
colonial, pentru ridicarea bunăstării 
lor materiale și spirituale. De comun 
acord, s-a apreciat vizita delegației 
P.A.I.G.C. ca un moment remarcabil 
în raporturile de solidaritate, prie
tenie si colaborare dintre P.C.R. și 
P.A.I.G.C., dintre Republica Socia
listă România și Republica Guineea- 
Bissau, care deschide largi perspec
tive conlucrării bilaterale pe termen 
lung.

Secretarul general al P.C.R. a evi
dențiat solidaritatea deplină și spri
jinul activ al poporului român fată 
de lupta justă a poporului din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de pentru lichidarea dominației co
lonialiste portugheze, pentru liber
tate și independentă națională. In 
numele Partidului Comunist Român, 
al României socialiște. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a asigurat pe oas
peți de întregul sprijin in vederea 
abținerii victoriei comolete împotriva 
rămășițelor colonialismului portu
ghez, pentru consolidarea noului re
gim social, pentru înfăptuirea unui 
stai unificat, independent și pașnic.

Tovarășul Aristides Pereira a evi
dențiat Înalta prețuire pe care mili- 
tanții și conducerea P.A.I.G.C., po
porul său o dau ajutorului perma
nent, pe plan politic, diplomatic, 
moral și material, acordat de P.C.R., 
de poporul român luntei de eliberare 
națională din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, exprimînd 
tovarășului Nicolae Ceaușescu calda 
lor recunoștință pentru acest larg și 
consecvent sprijin frățesc.

Secretarul general al P.A.I.G.C. a 
adresat P.C.R., poporului român cal
da felicitări pentru marile realizări 
în dezvoltarea economico-socială și 
cultural-științifică a țării, in ridica
rea nivelului de trai material și spi
ritual si a exprimat cele mai bune 
urări de succes in opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Tovarășul Aristides Pe
reira a subliniat activitatea consec
ventă si eforturile susținute depuse 
de P.C.R.. de Republica Socialistă 
România pe arena internațională in 
interesul triumfului în întreaga lu
me al idealurilor de pace și Pro
gres. al luptei Împotriva imperialis
mului. colonialismului si neocolonia- 
lismuîui. a oricăror forme de domi
nație. pentru securitate si înțelege
re intre popoare.

în acest context, tovarășul Aristi
des Pereira a salutat vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România In OP* 
state din Africa, apreciind-o ca un 
sprijin si o Încurajare nu numai 
pentru popoarele țărilor respective, 
dar si pentru poporul Guineel-Bis- 
sau. Oaspetele a formulat o aprecie
re asemănătoare cu privire la re
centa vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in țările din America 
Latină.

în cursul convorbirilor au fost 
evocate bunele relații stabilite de 
mai multi ani intre Partidul Comu
nist Român și Partidul African al 
Independentei din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, la stator
nicirea cărora o contribuție de sea
mă au *vrrt-o intilnirile si convor

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

birile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și reprezentanții conduce
rii P.A.I.G.C. Părțile s-au pronun
țat pentru extinderea si diversifica
rea colaborării, pe baza deplinei e- 
galitâti. a stimei și înțelegerii reci
proce. între P.C.R. și P.A.I.G.C., in
tre Republica Socialistă România si 
Republica Guineea-Bissau. in inte
resul celor două popoare, al unită
ții Întregului front antlimnerialist.

In acest oadru s-a hotărit crearea 
unei comisii mixte de colaborare 
intre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Guineea-Biș- 
sau însărcinată cu analiza pro
blemelor de colaborare politi
că. economică, tehnică si cultura
lă si in alte domenii dintre cele 
două țări si care să prezinte pro
puneri corespunzătoare. Totodată, 
s-a căzut de acord cu privire la 
continuarea sprijinirii Republicii 
Guineea-Bissau in pregătirea si for
marea de cadre în diverse sectoare 
ale vieții economice si sociale.

In temeiul actului de recunoaște
re oficială de către Republica So
cialistă România a noului stat Re
publica Guineea-Bissau si al dorin
ței comune de a dezvoltă relațiile 
bilaterale de colaborare, de a adin
ei prietenia si cunoașterea recipro
că dintre cele două popoare, părți
le au hotărit să se stabilească ime
diat relații diplomatice între cele 
două state, la nivel de ambasadă, 
în legătură cu aceasta s-a convenit 
să fie dat publicității un comunicat 
comun.

Reprezentanții celor două partide 
au subliniat cu deplină satisfacție că 
acordurile la care s-a ajuns in timpul 
convorbirilor constituie factori im
portanți pentru dezvoltarea relațiilor 
viitoare dintre cele două țări și par
tide. au manifestat hotărirea de a le 
transpune in viață, de a prospecta și 
alte căi de extindere a relațiilor lor 
bilaterale.

In vederea aducerii la îndeplinire 
a prevederilor prezentei declarații. 
Republica 'Socialistă România și Re
publica Guineea-Bissau declară ho
tărirea lor comună de a aprofunda și 
lărgi consultările dintre ele la toate 
nivelurile. S-a evidențiat că, în con
dițiile actuale, colaborarea dintre cele 
două partide, state și popoare se în
scrie in contextul luptei generale îm
potriva imperialismului. colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
asigurarea dreptului popoarelor de a 
fi pe deplin stăpine pe destinele lor.

Cele două părți au evidențiat că 
mutațiile importante ce au loc învia
ta politică și socială a lumii, schim
bările în raportul de forțe pe plan in
ternațional cr.eează condiții tot mai 
favorabi’e rezolvării problemelor în 
interesul popoarelor și Jriipun, ’ tot
odată. acti vizarea și. ■ intensificarea ••e~- 
forturilor maselor^ populare, ale celor 
mai largi forțe sociale în lupta pen
tru salvgardarea păcii, pentru rezol
varea diferendelor dintre state exclu
siv pe cale politică, pentru lichidarea 
focarelor de război și tensiune, pen
tru construirea unor relații intersta
tale noi, bazate pe egalitate și res
pect reciproc.

Pornind de la rezultatele obținute 
in efortul general de îmbunătățire a 
climatului politic internațional, am
bele părți au apreciat că noul curs 
spre destindere și colaborare a avut 
influențe pozitive în afirmarea pe 
arena internațională a mișcărilor de 
eliberare, favorizează succesul luptei 
popoarelor pentru pace, libertate, in
dependență națională și o viață mai 

Sajihă.
A fost salutată, cu profundă sa

tisfacție. recunoașterea de către Adu
narea Generală a O.N.U. a statului 
suveran Guineea-Bissau, a mișcărilor 
de eliberare din Angola și Mozambic 
ca reprezentante unice și legitime ale 
popoarelor lor. precum si cererea 
ca trupele coloniale agresoare por
tugheze să se retragă imediat din te
ritoriul ocupat in mod ilegal, să se 
ia toate măsurile ce se impun pen
tru restabilirea integrității teritori
ale a Republicii Guineea-Bissau.

Reprezentanții P.C.R. și P.A.I.G.C. 
au relevat, de comun acord, contri
buția însemnată pe care o aduc lupta 
eroică și marile victorii cucerite de 
popoarele aflate incă sub dominația 
colonială la apariția și afirmarea pre
facerilor progresiste, revoluționare 
in viața internațională. Părțile au 
subliniat rolul de mare importanță 
pe care il are ajutorul dat de țările 
socialiste, de celelalte forțe antiimpe
rialiste popoarelor care luptă pentru 
eliberare națională, împotriva domi
nației coloniale. S-a evidențiat în
semnătatea și necesitatea intensifi
cării sprijinului acordat de către 
largi cercuri democratice, progresiste, 
inclus.v cercuri politice oficiale, cau
zei juste a popoarelor angajate in 
bătălia pentru salvarea ființei națio
nale. pentru eliberare și indepen
dență, pentru abolirea anacronicelor 
regimuri coloniale.

Reafirmind solidaritatea lor de
plină cu popoarele din Angola,- Mo
zambic și din alte teritorii aflate sub 
dominație străină, cele două părți au 
evidențiat câ stadiul nou, favorabil 
luptei de eliberare națională, impune - 
intensificarea acțiunilor pe plan .mi
litar, politic și diplomatic pentru 
cucerirea independenței naționale. 
Părțile au subliniat rolul însemnat pe 
care il au unirea celor mai largi 
forțe interne, promovarea și consoli
darea unei ample colaborări pe plan 
național, pe deasupra oricăror deo-_ 
sebiri de vederi. împotriva domina
ției străine, pentru asigurarea succe
sului luptei anticolonialiste, pentru 
emancipare națională. Ele s-au pro
nunțat pentru dreptul imprescriptibil 
al acestor popoare de a utiliza și 
îmbina toate căile șl mijloacele de 
luptă. Inclusiv lupta armată, pentru 
a scutura jugul asupririi străine, 
pentru a-și alege libere calea dezvol
tării, regimul social.

A fost condamnată cu hotărire 
politica de discriminare rasială și de 
apartheid dusă de regimurile rasiste 
din Rhodesia și Africa de Sud, ex- 
primindu-se solidaritatea cu lupta 
justă a popoarelor din această re
giune a lumii pentru asigurarea 
dreptului la autodeterminare, pentru 

lichidarea practicilor rasiste, pentru 
o viață liberă și demnă.

In cadrul schimbului de vederi, 
reprezentanții* P.C.R și P.A.I.G.C. 
au reînnoit atașamentul și sprijinul 
celor două partide față de statele 
africane care se pronunță pentru o 
dezvoltare economico-socială de sine 
stătătoare. De asemenea, s-a reafir
mat solidaritatea cu lupta popoare
lor latino-amcricane pentru întărirea 
independenței și suveranității națio
nale, împotriva monopolurilor străi
ne, pentru preluarea și utilizarea, in 
folosul propriu, a patrimoniului na
țional, pentru un viitor de pace și 
prosperitate.

In spiritul solidarității statornice 
cu lupta popoarelor din Indochina 
împotriva intervenției imperialiste, 
cele două părți și-au exprimâi satis
facția ’ pentru încetarea războiului 
din Vietnam și încheierea acorduri
lor de pace de la Paris, și pentru 
realizarea Acordului privind restabi
lirea păcii și înțelegerii naționale in 
Laos. Au fost reafirmate sentimen
tele dc solidaritate cu lupta pe care 
poporul khmer, sub conducerea 
G.R.U.N.K., o duoe pentru făurirea 
unei Cambodgii libere și indepen
dente. Părțile au apreciat că trebuie 
făcut totul pentru a se pune capăt 
intervenției străine în Vietnam, în 
întreaga Indochină, pentru respecta
rea deplină a acordurilor cu privire 
la Vietnam și Laos, astfel ca popoa
rele vietnamez, laoțian și cambod
gian, greu Încercate de război, să se 
poată consacra refacerii și dezvoltării 
economice și sociale independente.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele obținute pe calea 
securității europene, pentru soluțio
narea unui șir de probleme între 
statele europene, pentru faptul că s-a 
ajuns la desfășurarea primelor etape 
aie Conferinței generâl-europene, 
proces care a exercitat și va exer
cita o influență pozitivă atit pe con
tinentul european, cit și in întreaga 
lume. Ele consideră că realizarea 
unui regim de securitate și coope
rare in Europa trebuie să ducă la 
inaugurarea unei politici noi pe con
tinent, la crearea garanției că fiecare 
popor se va dezvolta in mod liber, 
potrivit propriilor interese, la extin
derea colaborării multilaterale pe 
plan economic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii intre țările 
europene.

In cursul convorbirilor s-a mani
festat hotărirea ambelor partide de a 
contribui la stingerea tuturor focare
lor de confliat și tensiune, in inte
resul cauzei păcii, libertății și secu
rității internaționale.

Exprimînd profunda Îngrijorare 
față de perpetuarea conflictului din 
Orientul ' Apropiat, reprezeiitabții

' ^CJR'iȘî'F.A.T.G.'Crau' apreciat râ 
' este necesar să se acționeze consecvent 

pentru consolidarea încetării focului, 
in spiritul recentelor rezoluții ale 
Consiliului de Securitate și al a- 
cordului semnat de Egipt ii Israel. 
Instaurarea unei păci drepte și du
rabile în Orientul Apropiat, după 
părerea P.C.R si P.A.I.G.C.. este 
posibilă pe calea unei soluționări 
politice, care să ducă la retragerea 
trupelor lsraeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate in urma războiului din 
1967, la recunoașterea suveranității 
naționale și garantarea integrității 
teritoriale a tuturor statelor din 
zonă, la rezolvarea problemei popu
lației palestinene in conformitate cu 
aspirațiile sale naționale legitime.

Statornicirea in lume a unui cli
mat de pace, securitate și înțelege
re impune participarea activă a tu
turor statelor la soluționarea in in
teresul popoarelor a problemelor 
complicate din lume, intensificarea 
luptei maselor populare, a celor mai 
largi forțe antiimperialiste, care să-și 
spună hotărit cuvintul in toate pro
blemele majore ale contemporanei
tății. să acționeze cu fermitate și vi
gilentă Împotriva reacțiunii interne 
și internaționale, a imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru afirmarea unor noi princi
pii in raporturile intre state, parte 
integrantă a luptei împotriva vechil 
politici de forță, dictat și agresiune.

P.C.R și P.A.I.G.C. consideră că 
singura bază pe care se poate asi
gura o pace trainică- și Înfăptui secu
ritatea in lume este democratizarea 
vieții politice internaționale, respec
tarea si aplicarea în relațiile din
tre state a principiilor cvasiunanim 
recunoscute ale egalității in drepturi, 
independentei și suveranității națio
nale. neamestecului in treburile in
terne, nerecurgerii la forță și ame
nințarea cu forța. Cele două părți 
au evidențiat necesitatea creșterii 
rolului O.N.U. in soluționarea pro
blemelor actuale ale vieții interna
ționale. in soluționarea problemelor 
litigioase dintre state pe cale paș
nică. in accelerarea procesului de li
chidare a colonialismului șl rasis
mului. in apărarea dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpinul propriilor 
destine.

Părțile consideră că un obiectiv e- 
sențiai al întăririi securității inter
naționale il constituie intensificarea 
eforturilor tuturor statelor, ale opi
niei publice și ale maselor popu
lare pentru realizarea de măsuri 
concrete in domeniul dezarmării ge
nerale. in primul rind al dezarmării 
nucleare.

P.C.R și P.A.I.G.C. au evi
dențiat rrțarea însemnătate pe care 
o are. in prezent. întărirea unită
ții și solidarității tuturor țărilor 
socialiste, a mișcării muncitorești, a 
forțelor revoluționare. democratice, 
antiimperialiste din Întreaga lume, 
în lupta Împotriva politicii de for
ță. dictat si agresiune a imperia
lismului. pentru triumful idealuri
lor libertății, independentei națio
nale si democrației, pentru progres 
economic si social, pentru pace. În
țelegere si cooperare pașnică, echi
tabilă intre popoare.

Convorbirile șl intilnirile dintre 
reprezentanții P.C.R. si ai P.A.I.G.C. 
s-âu desfășurat in tradiționala at
mosferă de cordialitate si solidari
tate militantă, corespunzătoare re
lațiilor de strînsă prietenie si cola
borare statornicite intre cele două 
partide.

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general 

al Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau 

ți Insulele Capului Verde
Bucuretti, 16 noiembrie 1973

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI AFRICAN 
AL INDEPENDENTEI DIN GUINEEA-BISSAU

SI INSULELE CAPULUI VERDE (P.A.I.G.C.)
Vineri dupS-amia7.fi a părăsit Ca

pitala delegația Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
șl Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
condusă dc tovarășul Aristides Pe
reira. secretar general al P.A.I.G.C., 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
ffteut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul interna
tional Otopcnl, delegația P.A.I.G.C. 
a fost condusă de tovarășii Paul 
Niculescu-Mi7.il. membru al Comite

O delegație de activiști ai P. C. R.
a plecat

Vineri dimineața a plecat la Sofia 
o delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Ion 
Catrincscu, prim-sccretar al Comite
tului ludetean Prahova al P.C.R.. 
oare, la invitația C.C. al P.C.B., va 
face o vizită in schimb de experiență 
in R.P. Bulgaria.

Primire la Consiliul
Vineri dimineața, tovarășul Mihai 

Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit delegațiile 
sindicale din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă. R. P. Polonă, R. P. Unga
ră și U.R.S.S. care au participat la 
întîlnirea șefilor secțiilor internațio
nale ale acestor organizații. Cu 
acest prilej, într-o atmosferă caldă,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un frumos succes interna
țional al scrimei noastre

La Moscova au continuat întrece
rile din cadrul competiției interna
ționale de scrimă „Turneul armate
lor prietene**. Un frumos succes a 
repurtat sportiva româncă Ecaterinâ 
Stahl, care a dștigat proba de flo
retă. Ea a realizat 4 victorii, intre- 
cLnd-o după baraj pe Derzinskaia 
(U.R.S.S.), care, de asemenea, tota
lizase 4 succese. Pe locul trei s-a 
clasat Ileana Gyulai (România) cu 3 
victorii. La masculin a terminat în
vingător floretistul polonez Da- 
browskL

„Cupa Davls".In semifinala 
de la Melbourne

După prima zi : Australia — 
Cehoslovacia 1—1

La Melbourne, pe terenurile gazo- 
nate ale clubului „Kooyong**, a în
ceput meciul dintre echipele de tenis 
ale Australiei și Cehoslovaciei, care, 
se întrec In cea de-a doua semifinală .
interzonală a „Cupei Dâvis" — edi- mâni au fost. obținute de Constantin
țiâ 1973. După prima zi, scorul este ’ '
egal : 1—1. Punctul echipei Ceho
slovaciei a fost realizat de jucătorul

AZI, ULTIMA ZI 
PENTRU DEPUNEREA 

BULETINELOR LA CON
CURSUL DUBLU

PRONOSPORT
Azi este ultima zi în care se 

mai pot depune buletine pentru 
primul concurs dublu „Prono
sport". După cum am mai a- 
nunțat, in zilele de 18 și 25 no
iembrie, precum și la 2 și 9 de
cembrie, se organizează, con
cursuri duble ia „Pronosport". 
Mai precis, la fiecare dintre 
cele 4 etape anunțate mai sus, 
există cite 2 programe de con
curs. De subliniat faptul că fie
care din cele 2 concursuri „Pro
nosport" se desfășoară separat 
și in paralel, pe programe dife
rite (I și II), pe baza formulei 
actuale, fiind alcătuite astfel : 
programul I — cu meciuri din 
campionatele de fotbal, divi
ziile A și B din țara noastră ; 
programul II — cu meciuri din 
campionatele de fotbal diviziile 
A și B din Italia.

Participarea la aceste con
cursuri „Pronosport** se face pe 
buletine separate, dar după a- 
celeași reguli, ca pină în pre
zent. De asemenea, taxele de 
participare pentru fiecare va
riantă, sînt aceleași ca la orice 
concurs obișnuit,

Valorile unitare ale cîștiguri- 
lor se stabilesc separat în ca
drul categoriilor respective, pe 
fiecare program, conform regu
lamentului actual. Așadar, fie
care concurs este separat unul 
de celălalt, incepînd de la pro
gram pină la premiile care se 
atribuie. Cu alte cuvinte, partl- 
cipind la ambele concursuri, 
există posibilitatea de n obține 
două premii in aceeași etapă !

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

16 noiembrie 1973.
FOND GENERAL DE PREMII :

1 047 662 lei, din care 20 529 lei report.
EXTRAGEREA T : 41 44 79 78 38 

10 50 69 9
EXTRAGEREA a Il-a : 76 15 17 46 

75 57 45 23 40

vremea
Timpul probabil pentru 18, 19 și 

20 noiembrie. în țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros îndeosebi 
în jumătatea de nord a țării, unde 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. In restul 
țării precipitațiile vor fi mai ales 
sub formă de ploaie. Vin.t moderat 
cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura in scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 
7 și plus 3 grade, izolat mai cobori- 
te, iar maximele intre minus 2 și 
plus 8 grade. In București ; Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații slabe, mai. ales sub 
formă de ploaie și ,burniță. Vînt 
moderat. Temperatura in ușoară 
gcădere. 

tului Executiv,’ al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R,. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-colonel Ion 
Coman. membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Con
stantin Vasiliu. adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

la Sofia
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost pfezenți Iosif Szasz, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Au fost de fața reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești

(Agerpres)

Central al U. G. S. R
prietenească, au fost prezentate oas
peților principalele preocupări ale 
sindicatelor din țara noastră, unele 
aspecte ale activității,desfășurate de 
către U.G.S.R. pe plan intern și in
ternațional. Oaspeții au exprimat sa
tisfacția pentru ospitalitatea și condi
țiile ae care s-a bucurat întîlnirea de 
la București, pentru rezultatele aces
teia.

nr. doi al oaspeților, Jiri Hrebec (23 
de ani), care a obținut o surprinză
toare victorie cu 6—4, 8—10, 6—4,
7—5 in fața celebrului campion aus
tralian John Newcombe. Partida a 
durat aproape trei ore. Hrebec obți
ne astfel a șasea victorie din cele 
șapte partide susținute in acest an 
în „Cupa Davis**.

în partida inaugurală. Rod Laver, 
care joacă din nou după 11 ani in 
echipa tării sâle intr-un meci de 
„Cupa Dâvis", l-a învins după o oră 
și 53 de minute cu 6—3, 7—5, 7—5 pe 
Jan Kodes.

Astăzi, meciul continuă cu partida 
de dublu.

în cîteva rînduri
e Echipa dc box a clubului Steaua, 

aflată in turneu in Spania, a întâlnit 
la Bilbao o selecționată regională, pe 
care a invins-o cu scorul de 8—4. in 
limitele categoriei mijlocie, Alee 
Năstac I-a învins prin ko în repriza 
a treia pe boxerul spaniol Cosșio. 
.Celelalte victorii ,ale pugiliștilor rp- 
Gruiescu Țcat. muscă), Dinu ’Conâurât 
(cat. cocoș) și' Gheorghe Ciochină 
(cat. pană).

er Consiliul federației Jocurilor 
sportive asiatice, întrunit la Teheran, 
a hotărit să primească R. P. Chine
ză ca membră a acestui for sportiv. 
In urma acestei hotăriri-, Taiwanul 
nu va mai putea participa in viitor 
la această competiție. La cea de-a 
7-a ediție a Jocurilor sportive asia
tice, programate intre 1 și 10 sep
tembrie 1974 ța Teheran, vor parti
cipa reprezentanții R. P. Chineze.

A

Noile propuneri ale P. C. I. pentru lărgirea colaborării 
democratice și progresiste

între toate forțele

De mai mult timp, scena 
politică italiană este domi- ' 
nată de ampla dezbatere 
pe care au suscitat-o re
centele propuneri ale Par
tidului Comunist Italian 
îndreptate spre „asigurarea 
unui curs de dezvoltare cu 
adevărat democratic și pro
gresist al întregii națiuni 
italiene".

Punctul de pornire al' a- 
cestor dezbateri il consti
tuie o amplă analiză a si
tuației politice din Italia, 
pe care secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlin
guer, a făcut-o recent in
tr-un ciclu de articole pu
blicate in revista „RINAS
CITA". Reafirmînd opțiu
nea strategică a comuniș
tilor italieni pentru „calea 
democratică spre socialism 
considerată a fi realizabilă 
in Italia in cadrul consti
tuției antifasciste** și pe ca
re P.C.I. o concepe ca „o 
transformare progresistă a 
întregii structuri economi
ce și sociale, a valorilor și 
ideilor care călăuzesc na
țiunea, a sistemului pute
rii și a blocului de forțe 
sociale in care aceasta se 
exprimă", secretarul gene
ral al P.C.I. a subliniat im
portanța pe care o are in 
acest context „o alternati
vă democratică", adică 
,«perspectiva politică a unei 
colaborări și a unei înțe
legeri a forțelor populare 
de inspirație comunistă și 
socialistă cu forțele popu
lare de inspirație catolică, 
mai mult, cu formații dc 
altă orientare democratică". 
El a numit această per
spectivă „un nou marc 
compromis istoric între for
țele care concentrează și 
reprezintă marea majorita
te a poporului italian".

în alegerea acestei „stra
tegii de alianțe", care își 
are suportul in documen
tele celui de-al XllPlea 
Congres al P.C.J., in întrea
ga activitate șl experiență 
a partidului, comuniștii 
italieni au pornit de la 
faptul că „in condițiile ac
tuale, așa cum arată și e- 
voluțla vieții Internaționa
le, unitatea forțelor de 
stingă nu constituie o con-

la centru pe poziții coerent 
democratice*'.

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Italian, desfășurată cu pu
țin timp in urmă, precum 
și diferitele luări de poziție 
ale conducătorilor P.C.I., 
au adus noi precizări in a- 
ceastă dezbatere. Intr-un 
interviu acordat revistei 
iugoslave „Socijalizam". to
varășul Luigi Longo, pre
ședintele P.C.I., a arătat 
că „colaborarea Intre cele 
trei mari componente popu
lare — comuniști, socialiști 
și catolici — se dovedește 
a fi tot mal indispensabilă 
pentru înfruntarea crizei 
profunde care afectează so
cietatea Italiană" și pentru 
„a garanta apărarea șl re
înnoirea instituțiilor demo
cratice, a asigura un viitor 
republicii născute din miș
carea de rțzistență și a de
termina o nouă ordine po
litică și guvernamentală". 
Președintele P.C.I. a subli
niat că propunerea de 
„compromis istoric" presu
pune ca „forțele populare 
Și democratice italiene, as
tăzi in mod atit de variat 
plasate, să facă un efort de 
comprehensiune reciprocă 
pentru a ajunge la o întîl- 
nire, la o înțelegere asupra 
modului In care tTebule în
fruntate și rezolvate Îm
preună probleme esențiale

Sosirea in Capitală a Secretarului general 
al Internaționalei Socialiste, Hans Janitschek

Vineri a sosit în Capitală Hans 
Janitschek. secretar general al Inter
naționalei Socialiste, care face o vi
zită In țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost salutat

Recepție oferită de ambasadorul U.R.S.S. in cinstea 
aviatoarei cosmonaute Valentina Nikolaeva Iereșkova
Viheri după-amiază. ambasadorul 

U.R.S.S. la București. V. I. Droz
denko. a oferit o recepție in cinstea 
aviatoarei cosmonaute Valentina Ni
kolaeva Tereșkova. Erou al Uniunii 
Sovietice. președinta Comitetului 
femeilor sovietice, care face o vizi
tă in tara nodrtră in fruntea unei 
delegații a acestei organizații.

La recepție au participat tovară
șii Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu.

Cronica zilei
La D robe ta Tumu-Severin a în

ceput vineri intilnirea prietenească 
dintre membri al Biroului C.C. al 
U.T.C. și ai Prezidiului Uniunii Ti
neretului din Iugoslavia (U.T.I.).

In cadrul convorbirilor dintre de
legația U.T.C., condusă de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, și delegația 
U.T.I., condusă de tovarășul Vladi
mir Maksimovici, președintele Con
ferinței U.T.I., a avut loc un schimb 
de păreri privind posibilitățile de 
dezvoltare și diversificare a relații
lor de colaborare și prietenie fră
țească dintre tineretul român șl iu
goslav, dintre U.T.C. șl U.T.I., pre
cum și cu privire la unele aspecte 
ale mișcării internaționale de tineret.

întîlnirea prietenească continuă. în 
cursul zilei de 17 noiembrie, la Kla- 
dovo, în R.S.F. Iugoslavia.

închiderea expoziției „Usatech"
între 12 și 16 noiembrie, Complexul 

expozițional din Capitală a găzduit 
expoziția americană „Usatech**, ilus- 
trind dezvoltarea tehnologiei și uti
lajelor pentru industria petrochimică, 
în ultima zi a expoziției, redactorul 
„Agerpres" Alfred Neagu a consem
nat opiniile unor reprezentanți ai 
Departamentului de comerț al S.U.A. 
și ale unor oameni de afaceri ame
ricani prezenți la București cu pri
lejul acestei manifestări.

Relevind posibilitățile pe care 
România le oferă pentru o colabo
rare fructuoasă de ambele părți, John 
P. Pfeiffer, reprezentant al Departa
mentului de comerț al S.U.A., unul 
din directorii expoziției, s-a pronun
țat în favoarea promovării unor for
me bilaterale tot mai complexe de 
cooperare, •Închista*societăți mixte, 
în acest sens, el a .subliniat că tot ' 
mai multe companii și firme se arată 
interesate să stabilească relații cu 
partenerii "români. Acesta a fost și 
motivul organizării la București a 
prezentei expoziții, singura cu profil 
petrochimic organizată pină acum de 
S.U.A. în străinătate.

în aceeași ordine de idei, K.C. 
Blanc, reprezentant al companiei 
U.O.P., sublinia : Industria Româ
niei cunoaște un adevărat „boom**, 
are unul dintre cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare. La dumnea
voastră există o atmosferă construc-

diție suficientă pentru a 
garanta apărarea și pro
gresul democrației, atita 
timp cit acestei unități i 
se contrapune un bloc de 
partide care se situează de 
la centru pină la extrema 
dreaptă**. „Problema poli
tică centrală in Italia — a 
precizat Enricp Berlinguer 
— a fost și rămîne aceea de 
a se evita să se ajungă la 
o sudură stabilă șl organică 
între centru și dreapta și 
de a se reuși, in schimb, o 
deplasare a forțelor sociale 
și politioe care se situează

pentru viața șl viitorul 
țării". La această întilnlre, 
fiecare din cele trei mari 
componente trebuie să vină 
cu propriul patrimoniu de 
idei Și de propuneri; cu 
propria el fizionomie și cu 
propria ei istorie. P.C.I. 
consideră — se arată in in
terviu — că „numai în con
fruntarea, in întîlnirea, în 
dezbaterea, In acțiunea co
mună, in opera constructi
vă. clasa muncitoare își va 
putea afirma, treptat, trep
tat, în fapt, rolul său con
ducător in confruntările cu
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alte pături și grupuri’ so
ciale".

Abordlnd chestiunea 
„compromisului istoric" în 
lumina raporturilor ce tre
buie să existe între P.C.I. 
și Partidul Democrat-Creș- 
tin (P.D.C.), directorul re
vistei „RINASCITA", Ge
rardo Chiaramonte, rele
va că propunerea comuniș
tilor „nu implică o renun
țare La critică"; dimpotrivă, 
ea presupune „o luptă pen
tru a schimba linia P.D.C. 
și a face în așa fel încit 
in cadrul partidului majo
rității relative să fie izola
te și Învinse tendințele 
conservatoare șl reacționa
re șl să se afirme tot mai 
mult componentele popu
lare, democratice și anti
fasciste".

Așa cum era de așteptat, 
propunerile comuniștilor 
au trezit vii ecouri In opi
nia publică și, îndeosebi, In 
rindul partidelor politice 
vizate. In cadrul unei re
cente ședințe a Comitetului 
Central al Partidului Socia
list, numeroși vorbitori și-au 
exprimat opiniile în legătu
ră cu aceste propuneri. A- 
precilnd ideea „compromi
sului istoric" drept o „con
tribuție importantă ]a dez
baterile din cadrul mișcării 
muncitorești italiene", mi
nistrul muncii, Gino Bar- 
toldi, a arătat că aceasta 
„trebuie analizată atent.

de tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Cultiurii șl Educației Șo- 
ciallste. (Agerpres)

Miron Constan tinescu. Suzana Gâ- 
dea. președinta Consiliului Natio
nal al Femeilor. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. ai alte persoane oficiale.

Erau prezent! șefi al unor misiuni 
diplomatice acreditat! la București, 
alți membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

în Capitală a fost semnată, vineri, 
înțelegerea de colaborare între U- 
niunea' scriitorilor din tara noastră » 
si Asociația națională a scriitorilor *' 
și artiștilor din Peru. Slnt prevă
zute vizite reciproce de scriitori si »• 
traducători, schimburi de publicații. '

Relevind ijnportanța acestui do- 
cument acad. Zaharia Stancu. pre- . 
ședințele Uniunii scriitorilor, a ară- ' 
Lat că el va servi la lărgirea colabo- , 
rării Intre România si Peru in con- t 
ditiile unui tot mal mare interes 1 
pentru cunoașterea, de către poporul 1 
nostru a patrimoniului cultural al 
Americii Latine.

La rindul său. Roza Hernando. ] 
președintele Asociației naționale a 
scriitorilor si artiștilor din Peru, a 
relevat interesul deosebit pe care li- ; 
teratura română l-a suscitat In țara ' 
sa. (Agerpres) 

tivă, prielnică unor ample relații co
merciale de cooperare. »

Atitudinea realistă a României in ' 
domeniul relațiilor economice atrage 
tot mai mult interesul oamenilor 
noștri de afaceri — afirma Fred Ott, 
de la Departamentul de comerț al . 
S.U.A., director al expoziției. In ul
timii ani, legăturile noastre s-au 
dezvoltat mereu și sin tem cu toții . 
optimiști că politica vamală a Sta
telor Unite va favoriza in mai mare 
măsură România. In prezent, cred 
că firmele americane sînt conștiente 
de largile posibilități pe care le ofe
ră România și dovedesc tot mai 
multă flexibilitate in vederea iniție
rii unor forme de cooperare mai 
complexe, cum ar fi societățile mixte.

J.C. Richards, vicepreședinte pen- 
tru problemele comerciale de la Kel
logg international • Corporation, fi
rn in tind ‘ legăturile strinse de cola
borare cu întreprinderile românești, 
sublinia : întrevăd perspectivele 
unei largi colaborări intre firma 
mea și întreprinderi și institute de 
cercetări românești pentru construi
rea in comun a unor unități indus

triale in străinătate.
R.H. Speller, director comercial al 

firmei Foxboro LTD, amintea : 
Contactele noastre au fost rodnice 
și sperăm să-abordăm forme mai 
înalte de cooperare în vederea pro
ducerii in comun a unor echipa
mente de mare tehnicitate.

fără prejudecăți apriorice, 
ca o dezvoltare strategică 
a liniei urmate de P.C.I.". 
Considerlnd propunerea 
comuniștilor ca fiind „deo
sebit de serioasă", alți li
deri socialiști și-au expri
mat insă rezerve îndeosebi 
în privința rolului Parti
dului Democrat-Creștln, a- 
rătind că „această formație 
nu poate susține o politică 
radicală de reforme care 
este contrară însăși naturii 
sale". Documentul final al 
reuniunii, reținînd că în . 
prezent nu există condiții 
pentru o alternativă de 
stingă, subliniază că „re- — 
cunoașterea de către P.C.I. 
a utilității unui aoord in
tre marile forțe populare 
este apreciată de ‘către 
P.S.I. in cadrul evaluării 
asupra raporturilor stingll 
în Italia, aprobate de con
gresul de la Geneva*'.

în rlndurile Partidului 
Democrat, Creștin se re
marcă luările de poziție a- 
parținind ‘ reprezentanților 
unor curente de stingă. 
Astfel. Donat-Cattin, defi
nind Dropunerea P.C.I. 
drept „foarte importantă", 
a relevat că ea deschide o 
discuție „nlină de interes, 
de sugestii sl de dezvol
tări". Grahelll a cerut con
ducerii P.D.C. — care nu 
s-a pronunțat încă in mod 
oficial în această privință 
— să dea „un răspuns com
petent și precis întrebări
lor care nu sînt deloc se
cundare pentru viitorul de
mocrației’ în Italia".

Cu mult , interes urmăresc 
discuția si republicanii. In
tr-un articol’ de fond nu- 
bîteât In zian’l „VOCE RE
PUBLICANA" se sublinia 
recent că compromisul 
istoric* nu este de 'înțeles 
doar exclusiv între catolici 
si eomțjnisti. ci se cere ex
tins La toate componentele 
democratice. antifasciste, 
populare ale politicii, isto- . 
riri si culturii italiene".

Observatorii de ad apre
ciază că dezbaterea în curs 
de desfășurare,, îșl Va pu
ne, intr-o formă sau alta, 
arrmrenta asupra evoluției 
vieții politice italiene.

Rado BOGDAN

amia7.fi


viața internațională
Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
La O. N. U. a fost distribuită ca document oficial

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA Șl REPUBLICII COLUMBIA

La sediul Națiunilor Unite din New York s-a distribuit, ca document 
oficial al O N.U., ..Declarați* solemni comuni a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Columbia-, semnată la Bogota, la 12 septembrie 1973. cu pri
lejul vizitei oficiale a președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. in această țară.

Declarația solemnă comună romăno-columbiană a fost distribuită ca do
cument la punctul intitulat „Aplicarea Declarației asupra întăririi securității 
Internationale", aflat pc agenda celei de-a 28-a sesiuni a Adunării Generale.

ADOPTAREA UNEI IMPORTANTE REZOLUT» 
PROPUSE DE ROMÂNIA

Documentul exprimă îngrijorarea profundă a statelor 
membre ale O.N.U. față de accelerarea cursei înarmărilor, 

în special nucleare
NAȚIUNILE UNITE: (Corespon- 

dents de la C. Alexandroaie) :
Principalul comitet al Adunării Ge

nerale — Comitetul pentru proble
mele politice si de securitate — a 
adoptat, prin consens, proiectul de 
rezoluție al României — căreia 1 
s-au alăturat, in calitate de coau
toare. alte 12 state. reprezentind 
toate regiunile geografice ale lumii 
— supus la punctul ..Consecințele 
economice si sociale ale cursei înar
mărilor si efectele sale profund dău
nătoare asupra păcii si securității 
in lume". După cum se știe, acest 
punct a fost înscris ne agenda A- 
dunăril Generale, în 1970, la iniția
tiva tării noastre.

în preambulul acestui important 
document se subliniază că exami- 
nîndu-se punctul menționat mai sus 
propus de România și luînd notă de 
raportul grupului de expert! asupra 
consecințelor economice și sociale ale 
dezarmării se constată că „in ciuda 
chemărilor repetate ale Adunării Ge
nerale privind adoptarea de măsuri 
efective pentru onrirea cursei înar
mărilor. cheltuielile militare. în spe
cial In domeniul nuclear, continuă 
să crească intr-un ritm îngrijorător**. 
Documentul exprimă preocuparea 
profundă a statelor membre fată de 
accelerarea continuă a cursei înar
mărilor. în special nucleare, si de po
vara grea pe care aceasta o repre
zintă pentru popoarele de pretutin
deni.

în partea sa operativă, rezoluția 
exprimă gratitudinea statelor mem
bre față de măsurile luate de secre

tarul general privind publicarea și 
difuzarea raportului asupra conse
cințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și ale cheltuieli
lor militare.

în același timp, rezoluția „cere or
ganismelor cu competențe în dome
niul dezarmării să acorde un loc de 
prim ordin printre preocupările lor 
problemelor menite să oprească cursa 
înarmărilor. în special in domeniul 
nuclear, inclusiv Identificării căilor 
și mijloacelor celor mai potrivite de 
abordare a problemei reducerii bu
getelor militare".

Secretarului general al organiza
ției i se cere „să studieze în conti
nuare chestiunea consecințelor cursei 
înarmărilor, acordind o atenție spe
cială efectelor sale asupra dezvoltă
rii economice și sociale a națiunilor, 
precum și asupra păcii și securității 
internaționale, astfel incit, pe baza 
informațiilor furnizate de guverne, 
să fie în măsură să prezinte, la ce
rerea Adunării Generale, un raport 
la zi in această problemă". Guverne
lor statelor membre ale organizației 
li se cere „să acorde întreaga lor 
cooperare secretarului general in în
deplinirea acestei acțiuni".

în încheierea rezoluției românești 
se reafirmă decizia de a menține in 
permanență sub studiu punctul înti
tulat „Consecințele economice șl so
ciale ale cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume" șl sc 
hotărăște înscrierea Iul pe ordinea 
de zi provizorie a celei dr a 30-a se
siuni a Adunării Generale".

„SITUAȚIA SOCIALĂ 
A TINERETULUI LUMII"

O inițiativă românească 
în dezbaterea Comitetului 

pentru problemele sociale 
și umanitare

„Situația socială a tineretului lu
mii", punct înscris pe agenda actua
lei sesiuni a O.N.U. din ’ inițiativa 
României, se află în dezbaterea Co
mitetului pentru problemele sociale 
și umanitare al Adunării Generale, 
Împreună cu un raport pe această 
temă înaintat comitetului de secre
tarul general al organizației.

Reprezentantul României a apre
ciat că O.N.U. este chemată să gă
sească soluții problemelor de Impor
tanță esențială ale tinerei generații, 
să ofere propuneri constructive șl 
eficiente și să inițieze acțiuni spe
cifice scopurilor și cerințelor actua
lei etape a colaborării internaționa
le. acțiuni care pot constitui terenul 
Unei colaborări fructuoase intre sta
tele lumii, indiferent de regimul lor 
social-politic. Delegatul român a 
propus elaborarea de către O.N.U. a 
unui raport asupra situației tinere
tului lumii, axarea analizelor între
prinse de organizație cu privire la 
tineret și rolul său în lumea con
temporană.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat. de asemenea, că, România 
consideră utilă și. necesară exami
narea de către organele competente 
ale O.N.U. a problemei elaborării u- 
nui instrument internațional atotcu
prinzător privind tinăra generație, 
care să sintetizeze principiile pri
vitoare la drepturile și responsabi
litățile fundamentale ale tineretului. 
Un asemenea document ar putea 
contribui la înlăturarea discrimină
rilor care mai există in unele state 
și zone față de tineret, inclusiv cele 
care rezultă din inegalitățile sociale.

în încheiere, vorbitorul a eviden
țiat participarea directă a României 
la colaborarea internațională in do
meniul tineretului. între altele, prin 
găzduirea unor reuniuni internațio
nale ale reprezentanților tinerei ge
nerații. cum ar fi seminarul mon
dial cu tema „Drepturile omului și 
tineretului ; participarea tineretului 
la organizarea și conducerea socie
tății". care va avea loc, în 1975, la 
București.

DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC:

SPRIJIN LARG ACORDAT ASPIRAȚIILOR POPORULUI COREEAN 
DE AIRĂI UNII, ÎNIR-0 SINGURĂ PATRIE

în Comitetul politic al Adunării 
Generale au continuat dezbaterile a- 
supra „Problemei coreene".

Ambasadorul Algeriei la Națiunile 
Unite, Abdellafit Rahal, a declarat că 
in problema coreeană O.N.U. a fost 
folosită drept paravan pentru agre
siunea străină, menită, in perioada 
războiului rece, să scindeze un stal 
unitar și independent. Reunificarea 
Coreei este astăzi un imperativ.

Huang Hua. reprezentantul perma
nent al R. P. Chineze la O.N.U , a 
subliniat că poporul Coreei, care for
mează o singură națiune încă din 
antichitate, se pronunță cu fermitate 
pentru reunificarea patriei sale și îm
potriva mașinațiunilor menite să per
manentizeze actuala situație san să 
creeze in mod artificial „două state 
coreene". El a arătat că trupele ame
ricane trebuie imediat retrase din 
sudul Coreei. Așa-zisa Comisie a Na
țiunilor Unite pentru Unificarea și 
Refacerea Coreei (U.N.C.U.R.K.) ca si 
așa-numitul comandament al O.N.U. 
trebuie dizolvate. Ambasadorul R.P. 
Chineze s-a declarat împotriva pro
iectului de rezoluție inițiat de Statele 
Unite. Anglia și Japonia, apreciind 
că acesta vizează consacrarea sciziu
nii Coreei, prin intrarea separata a 
Nordului și Sudului Coreei in O.N.U.

Reprezentantul Olandei, Robbert 
Fack. s-a pronunțat pentru „scoate
rea problemei coreene din etapa răz

boiului rece și aducerea el in contex
tul destinderii". El a subliniat că a- 
ceastă problemă trebuie soluționată 
de poporul coreean, însuși. Totodată, 
a susținut, dizolvarea imediată a 
U.N.C.U.R.K.

Ambasadorul Bulgariei, Ghero Gro- 
zev, a relevat că R.P.D. Coreeană a 
înaintat Sudului numeroase propu
neri concrete și constructive, vizind 
reunificarea pașnică a țării, inclusiv 
formarea unei confederații.

Reprezentantul Poloniei, Henryk 
Jaroszek, a subliniat că O.N.U., care 
în 1950 a fost folosită pentru inva
darea Coreei de către trupele străine, 
are datoria să aducă destinderea in 
această zonă a lumii și să determine 
încetarea amestecului in treburile in
terne ale poporului coreean, t

Rahmatalla Abdulla, reprezentantul 
Sudanului, a declarat că prezența 
așa-ziselor trupe O.N.U. in sudul 
Coreei a transformat această parte a 
țării intr-un adevărat teren de in
strucție și intr-un arsenal militar. 
Vorbitorul a dat o inaltă apreciere 
propunerilor de pace, înțelegere și 
reunificare a țării avansate Sudului 
de guvernul, R.P.D. Coreene. Lupta 
poporului coreean pentru unitate na
țională, a relevat ambasadorul Su
danului. este parte integrantă a lup
tei „lumii a treia" contra colonialis
mului, rasismului și intervențiilor 
străine.

COMUNICAT COMUN 
POLONO-BULGAR

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — în 
comunicatul privind convorbirile o- 
ficiale la nivel înalt polono-bulgare 
intre delegațiile conduse de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Todor .Tivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, se arată că s-a pro
cedat la un larg schimb de păreri 
privind dezvoltarea colaborării re
ciproce. Au fost abordate, totodată, 
probleme actuale ale situației inter
naționale și mișcării comuniste fi 
muncitorești internaționale.

Ministrul comerțului al 
$. U. A. despre dezvoltarea 

relațiilor economice 
cu țările socialiste

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Ministrul comerțului al S.U.A., Fre- 
derik Dent, a declarat la cel de-al 
60-lea Congres anual al Consiliului 
Național al comerțului exterior al 
S.U.A., desfășurat la New York, că 
guvernul Statelor Unite va continua 
să acționeze in direcția creării con
dițiilor pentru extinderea comerțului 
între Est și Vest, El a menționat, in 
acest sens, rezultatele obținute pină 
in prezent in acest domeniu, remar- 
cind faptul că volumul comerțului 
S.U.A. cu țările socialiste a sporit 
considerabil.
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ORIENTUL APROPIAT

Comitetului II. S. A. al orașului Cairn
CAIRO 16 — (Corespondență de la 

Nicolae N. Lupu). Comeliu Mănescu. 
reprezentant al președintelui Consi
liului de Stat al României, a avut o 
Intilnire, desfășurată intr-o atmo
sferă de caldă prietenie, cu membrii 
Secretariatului Comitetului Uniunii 
Socialiste Arabe (U.S.A.) al orașului 
Cairo și ai consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie egipteano- 
română.

Cu acest prilej au fost evocate le
găturile strinse de prietenie și cola
borare Intre P.C.R. și U.S.A., intre 
cele două țări și popoare, subliniln- 
du-se că aceasta corespunde i-ntere- 
selor popoarelor român și egiptean, 
cauzei păcii in Orientul Apropiat și 
in irftreaga lume, înțelegerii și coo
perării internaționale. A fost subli
niată importanta deosebită a intil- 
nirii și convorbirilor intre președinții 
Nicolae Ceaușescu șl Anwar Sadat 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie-

tenie româno-egiptene șl a fost ex
primată dorința reciprocă de a le ex
tinde și diversifica.

în cadrul întîlnirii, Sayed Zaki, 
prim-secretar al Comitetului U.S.A, 
al orașului Cairo, președinte al Aso
ciației de prietenie egipteano-română. 
a evocat personalitatea președintelui 
Consiliului de Stat al României, în
trevederea pe care a avut-o cu șeful 
statului român in timpul vizitei efec
tuate in țara noastră și a exprimai 
mulțumiri călduroase pentru contri
buția activă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României la instaurarea 
unei păci juste și echitabile in Orien
tul Apropiat. Sayed Zaki a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, gu
vernului și poporului român un căl
duros mesaj de prietenie, împreună 
cu sentimentele de sinceră prietenie 
ale cetățenilor orașului Cairo șl ale 
celor care au participat la Intilnire.

Convorbiri între miniștrii de externe 
ai Egiptului și Siriei

CAIRO 16 (Agerpres). — La Cairo 
au Început, vineri, convorbiri intre 
șeful diplomației egiptene. Ismail 
Fahmy, și Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de externe al 
Siriei, care a sosit intr-o vizită ofi
cială in Egipt. Potrivit agențiilor de 
presă sînt abordate aspecte ale si
tuației actuale din Orientul Apro
piat și probleme privind apro
piata conferință arabă la nivel înalt, 
convocată pentru 26 noiembrie, la 
Alger.

La sosire, Abdel Halim Khaddam a 
declarat că va transmite șefului sta
tului egiptean, Anwar Sadat, un me-

saj din partea președintelui țării 
sale, Hafez Assad.

★
RABAT 16 (Agerpres). — Regele 

Hassan al II-lea al Marocului l-a 
primit pe Mohamed Hassan El 
Zayyat, consilier special al președin
telui Republicii Arabe Egipt, cu care 
a discutat aspecte ale situației ac
tuale din Orientul Apropiat — anun
ță agenția marocană de presă, 
M.A.P. Următoarea etapă a turneu
lui diplomatului egiptean, care a 
vizitat anterior și o serie de capi
tale europene, este Tunisul.

în pregătirea reuniunii la nivel înalt 
a țărilor arabe

ALGER 16 — (Corespondentă de 
la M. S. Ionescu). Ministrul de ex
terne algerian, Abdelaziz Boutefilka, 
a adresat secretarului general al Li
gii Arabe, Mahmoud Riad, un mesaj 
in care îl informează că Algeria este 
dispusă să găzduiască în capitala, sa, 
la 24 noiembrie, reuniunea miniștri
lor de externe ai țărilor arabe pre
cum și conferința șefilor de stat ai 
acestor țări, la 28 noiembrie. Totoda-

*
DAMASC 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Assad, a avut, 
vineri, o întrevedere cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — anunță agenția M.E.N.

*
DAMASC 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, generalul Hafez

tă, ministrul de externe algerian face 
cunoscută dorința. Mauritaniei de a 
participa la aceste reuniuni.

După cum s-a anunțat, întrunirea 
la nivel înalt a țărilor arabe a fost 
convocată la cererea președintelui 
Egiptului. Anwar Sadat, și a pre
ședintelui Siriei, Hafez Assad, și are 
ca scop examinarea actualei conjunc
turi pe plan arab și internațional,

*
Assad, l-a primit, joi. pe Roberto 
Guyer, secretarul general adjunct al 
O N.U. pentru problemele politice 
speciale, aflat intr-o vizită la Da
masc. Conținutul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej. Jiu a fost 
dezvăluit.

★
RABAT 16 (Agerpres). — 

II-lea al Marocului
Regele 

l-a 
de

Predarea ajutorului oferii
Hassan al . ___ ________
primit pe asistentul secretarului __ 
stat american pentru afacerile afri
cane. David Newsom, aflat într-o vi
zită la Rabat

Siriei de Societatea

DAMASC 16 (Corespondentă de la 
C. Ionescu). — Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Siria, 
Emilian Maneiur, a predat lui A. C. 
Chatty, președintele Consiliului so
cietății de Semilună Roșie din Re
publica Arabă Siriană, la aeroportul 
internațional Damasc, ajutorul com
pus din • medicamente și materiale 
sanitare oferit de Societatea de Cru
ce Roșie din România. Preluînd a- 
jutorul, A. C. Chatty a mulțumit 
călduros pentru acesta, apreciindu-1 
ca o expresie a relațiilor prietenești 
existente întfe România și Siria.

ÎNCHEIEREA iNTiLNIRII PREȘEDINȚILOR
COMISIEI MIXTE ROMANO-IUGOSLAVE 

DE COLABORARE ECONOMICA
BELGRAD 16 (Corespondență de 

la S. Morcovescu). — Vineri s-a în
cheiat intilnirea de lucru a președin
ților celor două părți ale Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabo
rare economică, desfășurată la Bel
grad, In perioada 15—16 noiembrie.

Delegația română a fost condusă de 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române in comisia mixtă. Iar 
cea iugoslavă — de Dușan Gligorie- 
vici, membru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele părții iugoslave 
în comisie.

Cu ocazia tn.tilnl.rii de lucru s-a 
analizat dezvoltarea principalelor ac
țiuni de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnico-științifică, precum 
și a schimburilor comerciale româno- 
iugoslave in perioada de la cea de-a 
VH-a sesiune a comisiei mixte, care 
a avut loc la București. în aprilie a.c.

S-a apreciat că, in această perioa
dă, s-a ajuns la extinderea în conti
nuare a colaborării româno-lugoslave^ 
prin încheierea unor înțelegeri de 
colaborare și cooperare economică și 
tehnico-științifică in diferite dome
nii, îndeosebi în producția Indus
trială, ceea ce a contribuit la creș
terea și diversificarea continuă a 
schimburilor comerciale reciproce.

De asemenea, au fost analizate și 
convenite noi acțiuni1 de interes re
ciproc în scopul dezvoltării și adin
cirii, colaborării economice și coope
rării in producție Intre cele două 
țări.

S-a constatat că schimburile de 
mărfuri dintre cele două țări se des
fășoară Intr-un ritm rapid. Pe pri
mele zece luni ale acestui an, schim
burile de mărfuri au crescut cu peste 
33 la sută In comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut. în 
același timp s-a înregistrat o îmbu
nătățire a structurii acestora. Potri
vit înțelegerilor încheiate pină In 
prezent, totalul schimburilor de măr
furi dintre cele două țări care ur
mează să se realizeze în anii 1971— 
1975 va depăși de peste trei ori vo
lumul schimburilor realizate în pe
rioada anterioară de cinci ani 
(1966—1970). Aceste schimburi vor fi 
majorate prin protocoale anuale și 
alte acțiuni de colaborare.

în ceea ce privește acțiunile de 
cooperare industrială, care înregis
trează rezultate pozitive, s-a constatat 
că programele convenite oferă te
meiuri reale ca in perioada urmă
toare să fie Încheiate înțelegeri con
crete privind 'colaborarea reciprocă. 
Ca urmare a examinării probleme
lor legate de folosirea în continua/re 
a potențialului hidroenergetic ’al^ 
Dunării in sectorul comun s-a con
venit programul de lucru.

Intilnirea celor doi președinți e-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, de înțelegere reciprocă.

Sesiunea jubLliară a comisiei mixte 
va avea loc în luna martie a anului 
viitor, in Iugoslavia, ț

Ministrul de externe al României
primit de primul secretar

al C. C. al P. S. U. G.
și de primul ministru al R.D.G.

BERLIN 16 (Corespondență de la 
C. Varvara). — Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, care se 
află într-o viziită oficială in R. D. 
Germană, a fost primit, vineri. 16 
noiembrie, de primul secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Erich Honecker. Minis
trul român a fost însoțit de Vasile 
Vlad, ambasadorul României la Ber- . 
lin.La întrevedere au participat Her
mann Axen, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Oito Winzer,. jriipistrul afacerilor 
externe, și Hans Voss, ambasadorul 
R.D.G. lă București.

Primul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
și ministrul român al afacerilor ex
terne au avut, cu acest prilej, o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă sinceră și prietenească.

Ministrul afacerilor externe al 
României a transmis primului secre
tar al C.C. al P.S.U.G. salutările se
cretarului general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. La rindul său, tovarășul 
Erich Honecker a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
salutări și cele mai bune urări de 
noi succese în edificarea societății

Cu prilejul vizitei președintelui Franței in Anglia

agențiile de presă transmit: Congresul Centralei 
Oamenilor Muncii

Ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și ape
lor. Angelo Miculescu, conducăto

Delegapa de activiști ai
P C R con<Lusă de Ștefan Mocuța,

rul delegației române la cea de-a 
17-a Conferință a F.A.O., s-a intilnit 
cu ministrul agriculturii al Italiei, 
Mario Ferrari Aggradi. Au fost a- 
bordate probleme ale intensificării 
colaborării reciproc avantajoase din
tre cele două țări in domeniul agri
culturii. La Intilnire a fost prezent 
lacob Ionașcu, ambasadorul Româ- 
nlel la Roma. La sediul F.A.O. din 
capitala Italiei, ministrul român a 
avut o Intilnire cu Addeke Boerma, 
directorul general al acestei organi
zații, și G. Bildeshein. reprezentantul 
regional F.A.O. pentru Europa.

membru supleant al C.C. al P.C.R. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R.. care, la invitația 
C.C. al P.M.S.U.. face o vizită în 
schimb de experiență în R.P. Un
gară. a fost primită de Nyers Rezso, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U. La primire a 
participat Ion Coteț, ambasadorul 
României la Budapesta. în timpul 
convorbirii, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, de priete
nie, tovarășul Nyers Rezsd a rugai 
pe șeful delegației să transmită din 
partea conducerii P.M.S.U. un salut 
tovărășesc și cele mai bune urări to
varășilor din conducerea Partidului 
Comunist Român.

producției în serie și livrărilor re
ciproce de mijloace de calcul, Intre 
țările participante.

Cancelarul RT.G., Wi,ly 
Brandt, a anunțat, in cadrul unei 
conferințe de presă, organizate la 
Bonn, că guvernul său a pregătit un 
plan de propuneri privind relațiile 
între țările vest-europene, pe de o 
parte, și ameliorarea raporturilor 
dintre C.E.E. și Statele Unite, pe de. 
altă parte.

din Cuba 
și-a încheiat lucrările

Convorbirile sovieto-a- 
mericane. Geneva *avut loc- 
vineri, o nouă intilnire a delegații
lor sovietică și americană, care 
participă la convorbirile privind 
limitarea armamentelor strategice 
(S.A.L.T.). Delegațiile au convenit 
să Întrerupă convorbirile cu începe
re de la 17 noiembrie a.e. Acestea 
ge așteaptă să fie reluate la mijlo
cul lunii decembrie 1973.

Agenția T.A.S.S. menționează că. In 
opinia delegației Uniunii Sovietice. 
intUnirile care au avut loc la Gene
va intre 25 septembrie și 16 noiem
brie au fost utile și constructive.

La Fraga au luat sfirșit lucră
rile celei de-a 9-a ședințe a Comisiei 
inter guvernamentale de colaborare a 
țârilor socialiste In domeniul tehnici 
de calcul. Au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., 
Polonia. România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică. în cadrul ședinței au 
fost relevate rezultatele pozitive ale 
adincirii colaborării in domeniul fa
bricării și utilizării mașinilor elec
tronice de calcul și au fost adoptate 
recomandări in vederea dezvoltării 
in continuare a acestei colaborări. Au 
fost examinate probleme ale coope
rării tehnico-economice destinate

Expoziție românească la 
Malmoe

La 16 noiembrie 1973 a avut 
loc, la Malmoe. inaugurarea 
„Expoziției reprezentative a- in
dustriei ușoare românești", ma
nifestare consacrată unei mai 
bune cunoașteri de către firmele 
din Suedia și din unele țări 
scandinave a potențialului de 
producție al fabricilor de țesă
turi, confecții, tricotaje. încăl
țăminte, marochinărie. sticlărie.

Deschiderea expoziției a avut 
loc in prezența primarului ora
șului Malmoe. O. Stenberg, și a 
unui mare număr de oameni de 
afaceri.

HAVANA 16. — (Corespondență de 
la M. Fabian). — La Havana au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Centralei Oame
nilor Muncii din Cuba, la care au 
participat 2 230 de delegați. Au fost, 
de asemenea, prezente delegații re
prezentind 67 de organizații sindi
cale de peste hotare. Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România a 
fost reprezentată de o delegație con
dusă de Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Congresul a adoptat, în unanimi
tate, noul statut al sindicatelor și.o 
serie de rezoluții elaborate In baza 
tezelor supuse anterior dezbaterii în 
organizațiile sindicale. Au fost alese 
noile organe de conducere ale Cen
tralei Oamenilor Muncii din Cuba. 
Lazaro Pena, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, a fost ales In funcția de 
secretar general ai centralei.

Cuvintul de Închidere la congres a 
fost rostit de Fidel Castro, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, care a 
subliniat importanța acestui congres 
pentru mișcarea sindicală cubaneză, 
chemată să contribuie lntr-un mod 
tot mal eficient la rezolvarea sarcini
lor pe care le impune construcția so
cialistă.

Ieri a sosit la Londra președintele 
Franței. Georges Pompidou, pentru 
a avea convorbiri cu primul ministru 
al Marii Britanii, Edward Heath. Po
trivit relatărilor presei de aici, con
vorbirile vor aborda probleme eco
nomice și monetare din dosarul Pie
ței comune, aspecte ale relațiilor 
C.E.E. cu Statele Unite și Japonia, 
situația din Orientul Apropiat. De 
asemenea, sint abordate probleme le
gate de cea de-a doua fază a Con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare.

Un moment aparte al vizitei îl va 
constitui semnarea tratatului dintre 
Franța și Anglia privind construirea 
tunelului de sub Canalul Minecii. în 
cursul dimineții va fi semnată con
venția tehnică, iar în cursul după- 
amiezii tratatul propriu-zis — de 
către miniștrii de externe ai celor 
două țâri, în prezența președintelui 
Pompidou și a premierului Heath.

Potrivit programului stabilit, lu
crările preliminare vor continua pină 
in 1975, cind va începe construcția 
propriu-zisă a tunelului. în cazul in 
care nu se va ivi nimic neprevăzut' 
(istoria de 170 de ani a tunelului a 
consemnat multe renunțări), inaugu
rarea acestui proiect de proporții u- 
riașe urmează să aibă loc in 1980. 
După cum se subliniază \ee Londra, 
ca și la Paris, de data aceasta am
bele părți privesc cu multă seriozi
tate realizarea proiectului, conside- 
rind 'că aceasta ar avea nu numai o 
semnificație tehnică, dar și una po
litică. „Ceremonia semnării tratatu
lui care va încununa vizita președin
telui Pompidou in Anglia — scrie 
„TIMES" — va marca in mod evi
dent deschiderea unei perioade de 
relații mai strinse intre cele două 
țări".

Tunelul, a cărui lungime va -fi de 
32 mile (1 milă - 1,609 km) din care 
23 mile vor fi sub apă, va avea trei 
galerii cu secțiunea circulară : o ga
lerie centrală, de serviciu, cu un dia
metru de 5.20 metri, și două galerii 
principale, fiecare cu un diametru de 
7,80 metri, prin care va trece o linie 
de cale ferată cu sens unic. La fie
care 250 metri galeria centrală va fi 
legată de- fiecare din cele două tune
luri principale printr-o galerie de le
gătură. In unele porțiuni de sub a- 
pele Canalului Minecii tunelul se va 
afla la o adincime de 107,30 metri.

Pe teritoriul Angliei tunelul va în-

cepe într-un punct lingă Folkestone, 
iar capătul de pe teritoriul francez 
va fi lingă Calais. Prețul lucrărilor 
pentru construcția tunelului și a li
niilor de cale ferată ar putfea atinge 
în 1980 circa 960 milioane lire ster
line.

Cu tot optimismul manifestat în 
cele două țări, in legătură cu reali
zarea acestui proiect, pe malurile Ta- 
misei și Senei se exprimă Încă 
anumite rezerve. „Dacă tunellil pe 
sub Canalul Minecii va fi rentabil, 
scria ziarul „DAILY MAIL", atunci 
este bine să-1 săpăm. Dacă nu ar fi 
bine să începem să săpăm o altă 
groapă : pentru a inmormînta proiec
tul".

Semnarea documentului oficial In
firmă însă aceste poziții sceptice.

socialiste multilateral dezvoltate in 
Republica Socialistă România.

Primul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
și-a exprimat convingerea că rela
țiile prietenești dintre P.S.U.G. și 
P.C.R. și strinsa colaborare dintre 
R.D.G, șl Republica Socialistă 
România se vor dezvolta în conti
nuare in folosul și in interesul păcii 
și socialismului.

In aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al României a fost primit de 
Horst Sindermann, membru al Bi
roului, Politic'al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. Ministrul român a fost În
soțit de ambasadorul României la 
Berlin.

La primire au fost de față Otto 
Winzer, ministrul afacerilor externe, 
Herbert Krolikowski, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Hans 
Voss, ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

In timpul convorbirii s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, în special cu privire la secu
ritatea europeană.

La Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D.G. au continuat convorbirile 
dintre miniștrii de externe ai celor 
două țări.

în cursul zilei de vineri, ministrul 
român al afacerilor externe a ofe
rit un dejun in onoarea ministrului 
afacerilor externe al R.D.G.. la casa 
de oaspeți a Consiliului de Miniștri. 
La dejun au hiat parte Hermann 
Axen. membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Walter Halbritter. mem- 7 
bru al Prezidiului Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Oskar Fischer, șe- 
cretar de stat, adjunct permanent al 
ministrului afacerilor externe al 
R.D.G.. alte persoane oficiăle. In 
timpul dejunului, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, cei doi 
miniștri au rostit scurte toasturi.

Londra
N. PLOPEANU

Congresul P. C. din Ecuador
♦

QUITO 16 (Agerpres). — La 
Quito s-a deschis cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist din Ecuador. Ordinea de zi a 
congresului cuprinde darea de sea
mă a Comitetului Central al partidu
lui, precum și tezele „Pentru unita
tea forțelor antiimperialiste și demo
cratice din Ecuador în lupta pentru 
eliberarea națională și socială". Con
gresul va alege organele conducă
toare ale partidului.

Lansarea misiunii „Skylab-311
Principalul obiectiv — studierea cometei Kohoutek

WASHINGTON (De 
la corespondentul nos
tru)

Vineri dimineața, a 
treia si ultima misiu
ne ..Skylab" si-a luat 
zborul de pe cosmo- 
dromul Cape Canave
ral din Florida, spre 
laboratorul spatial 
„parcat" pe o orbită 
la 435 km altitudine 
in 1urul Pămintului. 
La bordul cabinei 
spațiale „Aoollo" se 
află cosmonautii Ge
rald Carr. William 
Pogue si dr. ‘ Edward 
Gibson, cercetător ști
ințific.

Cei trei cosmonaut! 
urmează să rămînă la 
bordul laboratorului 
cșl puțin 60 de zile. 
Directorii zborului 
„Skylab-3“ si al 
N.A.S.A. apreciază că 
dacă starea sănătății 
cosmonautilor va fi

satisfăcătbare si sta
ția spațială va func
ționa normal, misiu
nea va fl prelungită 
automat la 85 de zile. 

Cosmonautii au în
scris în programul 
misiunii 270 de in
vestigații științifice pe 
care le vor efectua cu 
alutorul a 58 de apa
rate si instrumente 
de cercetare. în do
meniile medicinei. 
biologiei.
ei. observații asupra 
Soarelui. măsurători 
ale Pămintului si aș
trilor. precum si stu
dierea continuă a e- 
volutiel sănătății si 
stării fizice a cosmo
nautilor.

Ce] mal important 
obiectiv al acestei mi
siuni este studierea 
cometei Kohoutek, 
care în Ianuarie 1974 
se va apropia de pla

astronomi- de

neta noastră nînă la 
o distantă de 120 de 
milioane de km.

„Skylab" va foto
grafia. filma si anali
za Cometa în perioada 
sa de cea mai mare 
strălucire. Se esti
mează că această co
metă va avea o lun
gime de 42 de ori mai 
mare decît diametrul 
Lunii. Capul. coada, 
ca si norul invizibil 

hidrogen în ' care 
sînt Învăluite. vor 
creste treptat, datori
tă vanorizării nuclei- 
lor solizi de gheață, 
pe măsură ce cometa 
se va apropia de Soa
re. Potrivit aprecieri
lor. coada cometei va 
atinge lungimea de 
50 de milioane de km 
și va electa hidrogen 
Intr-o proporție echi
valentă cu 40 de tone 
de ană pe secundă.
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