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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
pe aviatoarea cosmonaută V. HI. Tereșkova, 

Erou al Uniunii Sovietice
Anul XLIII Nr. 9695 Duminică 18 noiembrie 1973 6 PAGINI-30 BANI

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STA T

în ziua de 17 noiembrie 1973 a 
avut loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezida
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca 
Invitați, miniștri și alți conducă
tori ai organelor centrale de stat, 
precum și președinții unor comi
sii permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

< Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat decretul cu privire la 
măsurii* de dezvoltare a bazei e- 
nergetice și de folosire mai judi- 
c oasă a combustibililor și energi
ei, precum și decretul pentru or

DECRETUL CONSILIULUI DE STAT 
cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei 

energetice și de folosire mai judicioasă 
a combustibililor și energiei

IN PAGINILE III Șl IV

în munca de partid, 
spirit de partid!

...Rolul conducător al partidului nu este o lozincă abstractă, gene
rală ; acest rol trebuie să se materializeze in felul în care fiecare organi
zație, fiecare membru de partid iși îndeplinește atribuțiile...

Este necesar să acordăm în general mai multă atenție îmbunătă
țirii stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, întăririi 
spiritului de partid in munca organelor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

IN CONSTRUCȚIE 

0 NOUĂ FABRICĂ

DE OXIGEN
REȘIȚA (Corespondentul

„Scinteii", Nicolae Cât anii). — 
Zilele acestea, la Combinatul si
derurgic din Reșița a început 
construcția unui nou obiectiv 
industrial : o fabrică menită să 
asigure cu oxigen aplicarea teh
nologiilor moderne de fabricație 
a fontei și oțelului. Cu expe
riența unui sfert de veac de 
înnoire a bătrinei „cetăți a fo
cului", constructorii de aici au 
asigurat o bună organizare de 
șantier și s-au angajat, încă de 
pe acum, ca — prin realizarea 
unui inalt ritm — să execute in 
avans această nouă capacitate 
de producție.

Paralel, s-a trecut la recruta
rea mutici lorilor care vor servi 
instalațiile- noii, fabrici ■ de oxi-> 
gen, in scopul calificării lor 
prealabile.

Prin cuvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire de la Comitetul Cen
tral al P.C.R., organele și organi
zațiile de partid, membrii partidu
lui nostru au dobindit un îndrep
tar de o însemnătate deosebită 
pentru viața și munca fiecăruia, 
pentru întreaga activitate a parti
dului. pentru intreaga dezvoltare a 
societății noastre. Document de o 
mar» valoare principială și prac
tică. expunerea sintetizează expe
riența dobindită de organizațiile de 
partid în activitatea pentru reali
zarea programului elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională. dezvăluie intr-un spirit 
critic ascuțit un șir de lipsuri și 
neajunsuri in munca de partid, 
precizează principalele direcții de 
acțiune și modalitățile concre
te de natură să asigure per
fecționarea stilului și metodelor 
de activitate, in vederea soluționă
rii cit mal eficiente a problemelor 
ridicate de înaintarea țării noastre 
pe calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Se vădește, astfel, o dată mai 
mult, preocuparea atit de vie a se
cretarului general al partidului 
de a imprima un mereu mai puter
nic suflu revoluționar, spirit Înnoi
tor, dinamic întregii activități a 
partidului, clarviziunea in sesiza
rea la timp a problemelor care 
apar In mersul nostru înainte, exi
gența șl fermitatea cu care mili
tează pentru sporirea continuă a 
forței partidului și creșterea calita
tivă a rolului său conducător.

Desigur, este un lucru binecunos- 
cut. învedera’, zi de zi si ceas de 
ceas de viata întâii, ca partidul 

ganizarea Camerei de comerț și 
industrie a Republicii Socialiste 
România.

Au fost ratificate Acordul între 
Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania pri
vind asigurările sociale, precum 
și Convenția între Republica So
cialistă România și Republica Fe
derală Germania privind evitarea 
dublei impuneri asupra venituri
lor și averii. De asemenea, au fost 
adoptate decretul privind aderarea 
Republicii Socialiste România la 
Convenția unică asupra stupefi
antelor, din 1961, și la protocolul 
privmd modificarea acestei con

comuniștilor, uriaș generator de 
energii și catalizator social, este 
locomotiva progresului României 
socialiste — întărirea rolului con
ducător al partidului fiind condiția 
esențială a înaintării cu succes și 
cu pași mereu mai repezi a socie
tății noastre pe calea socialismului. 
Așa cum a subliniat de repetate ori 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. parti
dul nu reprezintă insă o entitate 
abstractă, el este suma organizații
lor, a oamenilor care îl alcătuiesc, 
iar rezultatele activității sale, mo
dul cum acționează ca forță con
ducătoare depind de rezultatele do- 
bindite de fiecare din organizațiile 
sale și de fiecare membru al parti
dului. de modul in care iși îndepli
nesc rolul militant, de avangardă.

In această perspectivă, cuvinta- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
abordează o gamă vastă de pro
bleme ale perfecționării continue a 
activității tuturor organelor de 
partid, de jos și pină sus. a fiecă
rui comunist. Și dacă, din marea 
bogăție a ideilor cuprinse in cuvin- 
tare, am căuta să desprindem un 
fir călăuzitor, o idee fundamentală 
sau o concluzie care să exprime 
sintetic „esența esenței" sarcinilor 
puse in fața organizațiilor de par
tid, credem că aceasta ar putea fi : 
MUNCA DE PARTID TN ANSAM
BLUL EI, ACTIVITATEA FIECĂ
REI ORGANIZAȚII DE PARTID, 
A FIECĂRUI COMUNIST SA FIE 
MAI PUTERNIC PĂTRUNSE DE 
SPIRIT DE PARTID, DE SPIRIT 
REVOLUȚIONAR. întreaga cuvln- 
tare analizează tocmai din acest 
unghi de vedere stilul și metodele 
de muncă ale organizațiilor de par
tid. constituind simultan un în

venții și decretul privind aderarea 
Republicii Socialiste România la 
Convenția referitoare la infrac
țiuni și la anumite alte acte să- 
Vîrșite la bordul aeronavelor, în
cheiată la Tokio la 14 septembrie 
1963.

Toate decretele adoptate au 
fost, în prealabil, dezbătute și a- 
vizate favorabil de comisiile per
manente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale, precum și de 
Consiliul legislativ.

în continuare. Consiliul de Stat 
a rezolvat unele cereri de gra
țiere.

dreptar practic și un apel vibrant, 
mobilizator.

Munca dc partid este și trebuie 
să fie — prin definiție, prin însăși 
natura ei — o activitate revoluțio
nară cotidiană. Această trăsătură 
de bază trebuie, desigur, să carac
terizeze in mod permanent, ca un 
atribut organic, de nedespărțit, 
orice activitate de partid. In acest 
sens, se cuvine încă o dată sublinia
tă ideea — amplu tratată in cuvin- 
tare — că munca de partid este 
cu deșăvîrșlre străină oricărei ten
dințe de formalism și automulțu- 
mire. Avem — și acest lucru se 
arată și in cuvintare — bune rezul
tate in toate domeniile, succese de 
seamă în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, in industrie și agricultură, 
în alte domenii ale vieții sociale, 
realizări cu care, pe bună dreptate, 
ne putem mindri ; dar exigența 
partinică impune fiecărei organiza
ții de partid să nu se declare nicio
dată satisfăcută cu rezultatele ob
ținute, să nu cedeze in fața spiri
tului de automulțumire. de paradă. 
Se dezice de rolul ei de forță dina
mică a progresului organizația 
care acceptă ca, sub paravanul rea
lizărilor de ansamblu, al cifrelor 
globale, să-și găsească acoperire 
diverse lipsuri și deficiențe, 
sectoare ce nu îșl îndeplinesc sar
cinile de plan, trag in jos nivelul 
rezultatelor superioare.

Mai mult. înseși rezultatele 
pozitive trebuie examinate exigent, 
spre a găsi modalități de a obține 
performante și mai bune, a desco
peri noi și noi rezerve de mal 
bine. Spiritul revoluționar. func- 

ARGEȘ

LA HIDROCENTRALA 

DE LA ZIGONENI 

AU ÎNCEPUT

PROBELE CU APĂ

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Gheorghe Cîrstea). — 
Constructorii de pe șantierele 
hidrotehnice de pe Argeș au 
obținut in ultima vreme succese 
de prestigiu. Cu două zile in 
urmă, la hidrocentrala de la Zi- 
goneni. de pe riul Argeș, au în
ceput probele cu apă. Conform 
angajamentului constructorilor, 
racordarea noii unități la sis
temul energetic național urmea
ză să aibă loc Pînă la finele a- 
cestei luni. O muncă intensă se 
desfășoară si ne șantierele ce
lorlalte trei hidrocentrale aflate 
in construcție pe riul Argeș. La 
cea de la Băiculești, al cărei 
termen de punere in funcțiune 
este trimestrul II din anul viitor, 
se execută din plin montajul 
turbinelor și finisajul clădirii. 
Ca urmare, aici s-a înregistrat 
un avans de 45 zile. La hidro
centrala de la Minicesti. cu 
termen de punere in funcțiune 
sfirșitul anului 1974, se lucrează 
cu un avans de 30 de zile față 
de grafice.

(Continuare în pag. a IV-a)

Uzina de mașini grele Bucu
rești. în atelierul de mecanică 
grea din cadrul secției turbi
ne se face controlul arborelui 

pentru turbina de 330 MW
Foto : E. Dlchiseanu

ÎN ZIARUL DE AZI:

o Știința și tehnica în 
sprijinul legii I

• Telex cetățenesc

• Din instanță în fața 
opiniei publice

o Pe toate meridiane
le, preocupare pen
tru economisirea e- 
nergiei

LA C. S. REȘIȚA Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit pe aviatoarea cosmonaută Va
lentina Nikolaeva TeTeșkova, Erou 
al Uniunii Sovietice, membru al 
C.C. al P.C.U.S., deputat în Sovie
tul Suprem, președinta Comitetu
lui Femeilor Sovietice, care ne vi
zitează țara în fruntea unei dele
gații a acestei organizații.

Valentina Nikolaeva Tereșkova 
a fost însoțită de membrele delega
ției Comitetului Femeilor Sovie
tice, precum și de V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

La întrevedere au participat to
varășii Lina Ciobanu, Miron 
Constantinescu, Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, și Maria Groza, vicepre
ședintă a acestei organizații.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea a- 
cordată, V. N. Tereșkova a expri
mat recunoștința sa pentru posibi
litatea pe care a avut-o de a vizita 
țâfâ noasti'ă', bucuria' pentru fap
tul că relațiile dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre cele 
două partide și popoare se dez
voltă continuu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat cosmonautei sovietice sa
lutul conducerii de partid și al său 
personal, apreciind cu satisfacție 
dezvoltarea raporturilor de conlu
crare dintre organizațiile de femei 
din cele două țări, contribuția pe 
care o aduc la promovarea rela
țiilor de colaborare și prietenie 
româno-sovietice.

In cadrul întrevederii a avut loc 
solemnitatea decorării cosmonautei 
sovietice Valentina Nikolaeva Te
reșkova cu Ordinul „Meritul Știin
țific" clasa I, pentru contribuția 
deosebită adusă la efortul pe care 
știința contemporană îl face pen
tru cucerirea spațiului cosmic.

înmînînd înalta distincție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus :

„Aș dori ca, în numele Comite
tului Central, al Consiliului de 
Stat, al meu personal, să adresez 
calde felicitări tovarășei Tereșkova

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

directorului Agenției ateniene de știri
După cum s-a anunțat, la 15 noiembrie a. c., președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicola» 
Ceaușescu, a primit pe directorul Agenției ateniene de știri, 
CRIS1OPHOR BlfSIDES, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Vizita dum
neavoastră a fost anunțată de 
presa greacă intr-un mod de
osebit, ca o nouă contribuție 
la progresul relațiilor greco- 
române in domeniile politic, 
economic, cultural și in alte 
domenii. Cum apreciați acest 
progres •?

RĂSPUNS : Vizita pe care ur
mează să o efectuez în Grecia, la 
invitația președintelui Fapado- 
poulos, este o expresie a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre. Trebuie să mențio
nez că între România și Grecia, 
după cum se cunoaște, există rela
ții de vreme îndelungată. întot
deauna, popoarele noastre au con
lucrat în domeniile politic, econo
mic și cultural, s-au întrajutorat 
în multe încercări, în lupta îm
potriva dominației străine, pentru 
cucerirea și apărarea independen
ței și suveranității naționale.

Actualmente, relațiile dintre ță
rile noastre cunosc o dezvoltare 
ot mai puternică, atit în dome
niile economic, științific, cultural, 
■ît și in domeniul politic, pomLnd 
le la preocupările pentru așezarea 
relațiilor dintre țările balcanice pe 

• o bază nouă, pentru înfăptuirea 
1 securității in Europa, pentru re

pentru succesul pe care l-a obținut 
— e adevărat, cu mulțl ani in 
urmă — prin zborul in Cosmos, 
pentru contribuția pe care a a- 
dus-o, prin aceasta, la programul 
Uniunii Sovietice de cercetare a 
Cosmosului, program care repre
zintă un succes nu numai pentru 
Uniunea Sovietică, ci și pentru 
toate țările socialiste, pentru în
treaga omenire.

Acordarea acestei distincții ro
mânești este, fără nici o îndoială, 
o înaltă apreciere pe care întregul 
popor român o dă acestui rezultat 
minunat al programului de cerce
tări in Cosmos al Uniunii Sovie
tice, o expresie a relațiilor de co
laborare dintre partidele și țările 
noastre.

Aș dori să urez tovarășei Tereș
kova succese tot mai mari în în
treaga sa activitate, inclusiv în 
munca pe care o desfășoară astăzi 
în fruntea organizației de femei din 

rUniunea Sovietică, pentru întă
rirea colaborării dintre organiza
țiile noastre, și pentru a contribui, 
prin aceasta, la dezvoltarea rela- 

, țiilor dintre partidele și popoarele 
noastre, la cauza_ socialismului, a 
colăborărif și păcii in lume". (A- 
plauze).

Răspunzînd, cosmonauta V. N. 
Tereșkova a spus ;

„Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Permitcți-mi să exprim adinca 

recunoștință pentru înalta distinc
ție ce mi-a fost conferită. Eu a- 
preciez acest înalt ordin ca o recu
noaștere a meritelor poporului 
sovietic în cucerirea spațiului cos
mic, pe care oamenii sovietici o 
înfăptuiesc sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Eu voi depune toate cunoș
tințele mele, toată puterea mea de 
muncă pentru a justifica această 
înaltă distincție.

Vă mulțumesc foarte mult pen
tru cuvintele rostite la adresa po
porului și țării noastre, a Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. 
Toți oamenii sovietici dau o înaltă 
apreciere marilor succese ale po
porului român, obținute sub con
ducerea Partidului Comunist Ro

lații noi de colaborare și pace în 
lume.

ÎNTREBARE : Partea grea
că constată un progres îm
bucurător in relațiile cultu
rale dintre cele două țări, și 
la Atena s-a apreciat faptul 
că noul dumneavoastră am
basador este un om de litere. 
Ce progrese vedeți dumnea
voastră in domeniul cultural?

RĂSPUNS: Fără îndoială că 
relațiile culturale au, în general, 
o anumită importanță în mai buna 
cunoaștere a popoarelor, deși po
poarele noastre se cunosc bine. 
Tocmai pornind de aici, trebuie 
ca și în domeniul cultural să se 
realizeze o mai strînsă colaborare, 
care să contribuie la promovarea 
ideilor umaniste, de prietenie, de 
pace între toate națiunile, la afir
marea ideilor de respect și a drep
tului fiecărei națiuni la dezvolta
re liberă și independentă.

în acest șens, apreciez că există 
perspective deosebit de favorabile 
oentru extinderea colaborării între 
România și Grecia.

ÎNTREBARE : Colaborarea 
și sprijinul reciproc dintre 
Grecia și România ar putea 
aduce o contribuție in proble

mân ; din toată Inima ne bucurăm 
de realizările dumneavoastră și vă 
urăm succese și mai mari. Noi 
dăm o Înaltă apreciere prieteniei 
cu poporul frate român și dorim 
ca această prietenie să se întăreas
că și să se dezvolte cu fiecare an 
intre partidele noastre comuniste, 
intre popoarele noastre, între fe
meile sovietice și române.

Vă mulțumesc foarte mult pen
tru înalta distincție și vă rog să-mi 
permiteți să vă urez mari succese 
în activitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate (Aplauze).

In numele cosmonauților sovie
tici, V. N. Tereșkova a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu un al
bum despre cucerirea Cosmosului, 
cu autografele cosmonauților, pre
cum și medalia jubiliară consa
crată împlinirii a zece ani de la 
zborul Iul Iuri Gagarin și o in
signă din partea cuceritorilor Cos
mosului.

în timpul convorbirii, care a 
avut loc apoi, cosmonauta V. N. 
Tereșkova a vorbit despre grija și 
atenția permanente manifestate de 
P.C.U.S. față de femeile munci
toare din Uniunea Sovietică, des
pre măsurile.' luate’de partid și 
guvern pentru ca ele să-și poată 
îndeplini în bune condiții răspun
derile ce le au în societate.

Evocînd rolul ce revine organi
zațiilor naționale de femei și Fe
derației Democrate Internaționale 
a Femeilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că acestea 
trebuie să reprezinte o forță tot 
mai activă, tot mai puternică în 
lupta pentru înfăptuirea aspirații
lor de progres social, pentru rea
lizarea dezarmării și securității, 
pentru pace în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat femeilor sovietice, popoarelor 
Uniunii Sovietice ca, sub condu
cerea P.C.U.S., să obțină succese 
tot mai mari în toate domeniile 
,de activitate, în construirea socie
tății comuniste.

Totodată, secretarul general al 
partidului a adresat salutul său 
cosmonauților sovietici, cărora le-a 
urat multă sănătate și fericire, noi 
succese.

întrevederea a , decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

mele Orientului Mijlociu șl, 
în principal, la instaurarea ■ 
unei păci durabile in regiune?

RĂSPUNS : România pornește 
de la faptul că în Orientul Mij
lociu trebuie să se realizeze o re
glementare politică, ,'care să ducă 
la retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocypate în 
urma războiului din 1967, la rea
lizarea unor relații care să asigur» 
respectul independenței și suvera
nității fiecărei țari din zonă, cît 
și la soluționarea problemei popu
lației palestinene. în acest sens, 
apreciem că toate țările interesate 
— și România și Grecia sînt di
rect interesate de a se realiza pa
cea — pot și trebuie să-și aducă 
o contribuție cît mai activă la 
grabnica soluționare, în spiritul 
la care m-am referit, a situației 
din Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE: România este 
o țară producătoare de petrol. 
Ce rol joacă acest fapt In 
stabilirea politicii sale in 
cursul actualei crize energe
tice ?

RĂSPUNS : Este adevărat că 
România este o țară producătoare • 
de petrol, dar, In același timp, a . 
început sâ fie și Importatoare de 
petrol. Totodată, consumul de pe- 1 
trol, de energie în general, a'cres
cut în mod considerabil, fapt ce 
(Continuare in pag. a V-a)
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!FAPTUL| 
[DIVERȘI 
i i
| Vaze...
I de vază

IO meserie nouă. inedită pe . 
m dea puri vasluiene. ne prefigu- I 
rcază Za Muntenii de Jos. loca- I

I litote din apropierea reședinței * 
județului. Sticlăria ! Animatorul I 
ei — Gheorohe Bopza — un I 
meșter îndrăgostit de pMemui- I 

Irea obiectelor din sticlă mefali- * 
tard. împreună cu 10 flăcăi de I 
prin pdrtife Jocului, fofi școlari- | 

Izafi de el, Intr-o modestă hală,
la citeva cuptoare, ei confecția- I 
neard acum tute de rase, pla- I 

Itouri. cești, scrumiere si alte * 
obiecte, cu reflex? violete, roții, I 
alb iticfcff». Si dacd „materia I 
primd" (cioburi de sticlă si citi- I 
va coloranta este putină, in . 
schimb pasiunea si meșteșugul I 
tristă din belșug. Iar razele I 
produse de el au o Iun» eurtnd 1 
obiecte „de rază", fiind soliei- I 
tate nu numai in diverse orașe I 
din fard, ci si peste fdri ți mdri. I 

I tocmai In Canada. Cit despre |
eficientă, vorbesc de la sine cele I 
două milioane lei producție I 

Ianuold. De aceea. pentru fru- I 
moașa Inițiativă a celor din I 
Muntenii de Jos si pentru la fel I 

Ide frumoasele lor vaze — un I 
„buchet" de felicitări.

I Un gest
I curat

Pensionarul N. Busuioc din 
1 Tasi. strada Codrescu nr. 7. a 
I predat, nu demult, la centrul de 

primire nr. 4 din Copou. mai 
multe haine pentru curățat Du- ■ 

Ipă citeva ore. Valeria Chirilă, I 
responsabila centrului, suna la | 
usa apartamentului său. în bu- ■ 

I zunarul unei haine descoperi- I 
I se... 1 900 lei puși acolo (și ui- | 

tați) de către soția pensionaru
lui N.B. Dincolo de bucuria u- 
nei asemenea surprize șl de 
faptul că banii n-au fost... cu
rățări. reținem un Rest curat, 
care merită pus In lumină.

I Leac pentru | 

I zgomot?
| Este știut ce neajunsuri prO-

Ivoacă sănătății zqomWvl pu
ternic. IndeosObt cei drn ' halele 
industriale. De curlnd. Oficiul 
de stat pentru invenții a bre- I 
vetat un dispozitiv conceput I 
de ina. Nicolae Anaelescu de la • 
uzina „1 Mai" din Ploiești, din 
cadrul Centralei industriale de 
utila) petrolier, care reduce 
pini la limite admisibile Inten
sitatea zgomotului. anulează 
țiuitul din urechi pentru cei 
suferinzi, permite utilizarea căs- I 
tilor de protecție. Cum se vede, I 
argumente suficiente pentru ca • 
In jurul acestei invenții antifon I 
(de altfel, experimentată cu I 
succes) să se facă „zgomot". $1, 1 
sperăm, factorii interesați își I 
vor pleca.„ urechea spre ea.

De la o cursă !

STIINTA SI TEHNICA
1 S ț

IN SPRIJINUL LEGII!
j M0BI1Â DE BUNA

CALITAEE
PENTRU COPII Șl TINERET

Un recent simpozion de la Academie a condus la următoarea idee: 
LEGEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

cere omului de știință, tehnicianului, economistului, cetățeanului să facă totul 
pentru a o aplica; preocupările abstracte, in spiritul unuia sau altuia dintre 

paragrafele sale, nu fac nici acrul mai pur, nici apa mai limpede

Recent au avut loc lucrările celui 
de-al VI-lca simpozion al comisiei 
de specialitate din cadrul Academi
ei Republicii Socialiste România 
consacrat problemelor de com
batere a poluării, temă de larg 
Interes, prin Dreocunftri ce vi
zează menținerea sl îmbunătă
țirea continuă a mediului de viață ji 
de muncă al generației actuale și al 
celor viitoare, care se Înscrie orga
nic In eforturile privind aplicarea 
legislației existente in acest dome
niu In țara noastră. Este vorba de 
folosirea rațională a resurselor na1u- 
rale. de corelarea activității de siste
matizare a teritoriului și a localități
lor urbane și rurale cu măsurile de 
protecție a mediului înconjurător, de 
adoptare a unor tehnologii de produc
ție care a& nu ducă la poluarea ac
rului. apei șl solului, do echiparea 
instalațiilor și a mijloacelor de 
transDort generatoare de poluanti, 
cu dispozitive eficiente pentru pre
venirea efectelor dăunătoare. In sfir
șit. de recuperarea sl valorificarea 
substanțelor reziduale utilizabile, pro
venite din activitățile economlco- 
soclale ș.a. Se înțelege că șl în acest 
domeniu, ca de altfel In toate acti
vitățile ce vizează progresul tehnic, 
cercetării îl revine un rol însemnat, 
subliniat In repetate 
conducerea partidului 
nostru.

Abordlnd o tematică ..... ..
33 de comunicări științifice, axate pe 
aspecte de natură tehnică, economi
că. juridică, biologică, soclal-sanl- 
tară, meteorologică ș.a.. au relevat 
existența unor soluții de certă utili
tate practică — rod 
științifice, 
semnalate

rtndurl de 
și stalului

amplă, cele

__ al cercetării 
Tn același timp au fost 

. .......  ji o serie de cerințe în
legătură cu folosirea șl aplicabilita
tea lor la o scară coresounzătoare.

Pe baza legislației adoptate în 
tara noastră cu privire la protecția 
mediului, pentru fiecare platfor
mă industrială s-au stabilit nor
me și indicații de prevenire a poluă
rii mediului. In funcție de acestea, 
ce soluții economice pune la dispo
ziția industriei cercetarea științifi
că ? Cum se aplică ele 7 Ce acțiuni 
s-au întreprins pe diferite platforme 
industriale pentru contracararea po
luării ?

Mai Intli, citeva calcule prezenta
te la simpozion, in legătură cu pro
movarea unor tehnologii șl instalării 
de purificare a gazelor industriale 
și. totodată, de valorificare a substan
țelor utile din aceste gaze. S-a de
terminat. de către cercetătorii de la 
IPROSIN, că la o producție de 
100 000 tone pe nn de fibre artifi
ciale. cantitatea de sulfuri de carbon 
evacuată in atmosferă este de circa. 
20 009 tone, a cărei valoare se ridică, 
la circa 200 000 lei. Aplicarea tehnolo
giilor de reținere a unor astfel de 
noxe nu este deloc scumpă, in raport 
cu avantajele pe care le prezintă ; ca 
atare, prin recuperarea unor impor
tante cantități de materie primă se 
demonstrează incă o dată că preve
nirea și combaterea poluării se pot

face In condițiile unor efecte eco
nomice favorabile.

Intens dezbătută de către specia
liști a fost problema epurării apelor 
uzate de pe platformele industriale. 
Cu acest prilej s-a relevat că cer
cetarea noastră, orientată spre ase
menea domenii, este In măsură să 
ofere Industriei rezolvări economice 
eficace, unele chiar de mare randa
ment. De pildă, reactivii T.I. realizați 
de Institutul politehnic din Bucu
rești. aplicați la Fabrica de zahăr 
Podarl-Cralova. abatorul din Salonta- 
Blhor. complexul zootehnic Chltila, 
complexul agrozootehnic ..30 Decem
brie" Copficenl-Ufov și in curs de 
utilizare la centralele termoelectrice 
Brazi șl Rovlnari stnt obținuți din 
zguri, la un preț de cost extrem de 
redus ; deci, antipoluare prin valori
ficarea unul deseu. Reactivii T.I. 

«realizează limpezirea, epurarea și 
sterilizarea apelor reziduale, chiar 
dacă acestea au mari concentrații de 
substanțe organice (apa provenită din 
industria alimentară, de la abatoa
re, crescătorii de porci ș.a.). Șl 
pollacrilamida. produsă la institutul 
,.Ch!mlgaz"-Mediaș. prezintă o serie 
de calități pentru a fi folosită la 
epurarea apelor reziduale : îndepăr
tarea completă a substanțelor aflate 
în suspensie (inclusiv dispersiile co- 
loidale), o depunere rapidă, fără a 
modifica PH-ul apei tratate. Prin 
aceste rezultate, cercetătorii din 
Mediaș contribuie ?1 la reducerea 
substanțială a cheltuielilor de epura
re a apelor.

între soluțiile eficiente menite să 
asigure respectarea normelor in vi
goare, referitoare la protejarea me
diului Înconjurător, se înscrie $1 
realizarea unei trepte finale dc epu
rare biologică dc către specialiștii 
Combinatului de fibre sintetice de la 
Săvineștl. Pentru proiectarea acesteia 
s-au efectuat mai intii cercetări pe 
o stație pilot. Valorificarea nămolu
lui rezultat din instalația de epura
re biologică prezintă Importanță, in 
sensul că acesta se utilizează ca în- 
grăsămînt în culturile de tomate, 
cartofi, fasole, porumb, cu randa
mente bune. Exemplele pozitive ar 
putea continua cu preocupările pri
vind înlocuirea D.D.T.-ului în agri
cultură cu substanțe mai eficace șl 
mai puțin toxice ; evitarea poluării 
apelor curgătoare prin reclrcularea 
pe faze tehnologice a apelor rezi
duale din uîinele de preparare a 
minereurilor neferoase sau obține
rea unor produse necesare econo
miei naționale (de pildă, hidrați de 
carbon), prin valorificarea unor sub
stanțe din apele uzate si menajere 
deversate -de Industria lemnului ș.a.

Așa cum s-a desprins . din ■ lucră
rile; șijrmdzionului. s-ar.râxea că — 
ochirii .fiecare caz In harfe — există 
și soluțiile științifice de contracarare 
a fenomenelor de poluare, fie că 
este vorba de atmosferă, apă. sol, 
microclimatul locurilor de muncă. 
Cum pot fi explicate atunci unele 
situații negative, semnalate de cer
cetătorii din diferite centre din țară? 
Deși s-au elaborat soluții științifice

valoroase, a căror aplicare ar duce 
la evitarea creșterii poluării in anu
mite zone, totuși, cercetările efec
tuate au scos la Iveală o serie de 
stări de lucruri neconforme cu le
gislația In vigoare. Este șl cazul 
bazinului hidrografic Trotuș. analizat 
de către specialiști al Institutului de 
Igienă din Iași, cu prilejul unui 
amplu studiu al anelor de suprafață 
de pe teritoriul Moldovei. Poluarea 
acestui bazin se datorează deversă
rii anelor reziduale de la complexul 
pe'rolier Zcmeș-Moinești, de la rafi
năriile Dărmănești, a clorului și in- 
sectofungicidclor do la Combinatul 
petrochimic Borzești. Urmărirea per
manentă de către organele de supra
veghere șl control a modului In care 
este resDectată legislația ar fi putut 
contribui la prevenirea acestui feno
men. Practic, unitățile productive 
Rmintite nu se simt datoare de a 
asigura funcționarea eficientă a sta
țiilor de epurare. O „situație limită** 
caracterizează șl zona industrială 
Copsa Mică — în adevăr un caz de 
excepție în procesul poluării. Tn 
privința acestei zone, ca și a altor 
centre și orașe în plină dezvoltare, 
cum sînt Mediaș. Sf. Gheorghe. 
Reșița. Baia Mare, specialiștii au 
depistat cauzele specifice generatoa
re de noxe. Pe această bază au fo^t 
făcute o serie de recomandări — de 
la aplicarea de soluții raționale de 
perfecționarea unor tehnologii pen
tru asigurarea arderii complete 
a combustibililor termocentralelor, 
de exemplu, pină la îmbunătățirea 
sistematizării orașelor, crearea unor 
spații verzi cu specii rezistente la 
poluare ș.a.

Este un fapt cert că oamenii de 
știință de la noi din țară pot iden
tifica noi și noi soluții pentru rezol
varea marilor probleme cu care este 
confruntată industria noastră în pri
vința ooluării. pentru aplicarea legii 
privind protecția mediului înconju
rător. Angajarea mai fermă a 
cercetării pe linia găsirii celor 
mal adecvate măsuri, lupta pentru 
rentabilizarea industriei antipoluante 
(concomitent cu urmărirea modului 
în care este resDectată legislația pro
tecției mediului) vor duce la depă
șirea unor situații critice ce vizează 
omul și condițiile sale de viață.

Zilele acestea. colectivul 
Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Focșani a primit, 
din partea unor clientl ex
terni, mulțumiri adresate tutu
ror muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din combinat pen
tru preocuparea lor constantă de 
îmbunătățire continuă a cali
tății mobilei. De (apt, asemepca 
călduroase aprecieri la adresa 
făuritorilor mobilei vrîncene 
sosesc destul de des șl nu nu
mai din partea partenerilor ex
terni, ci și din partea unor be
neficiari din țară.

Aceste binemeritate 
sînt rezultatul utilizării. In 
cesul tehnologic, a unor 
Iuții originale de croire, 
tinderii înlocuitorilor de 
tal la asamblare, lustruirii 
bilei in (lux de către echipe , 
cializate și altele, care asigură 
mobilei vrîncene o calitate ire
proșabilă. Totodată, aici există 
o preocupare susținută și pen
tru onorarea la timp a tuturor 
contractelor și chiar livrarea în 
dovans a unor garnituri de mo
bilă. Astfel, bilanțul activității, 
pe cele 10 luni ale anului a 
înregistrat o depășire la indi
catorul producție marfă în 
loare rie 4 100 000 lei.
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O nouă tragere
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Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii'

Femei-pilot 
la încercări 

de autoturisme
PITEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii", Gheorghe Cirstca). 
Recent, conducerea întreprinde
rii de autoturisme din Pitești a 
luat inițiativa pregătirii, la lo
cul de muncă, a unui însemnat 
număr de femei în meseria de 
pilot la încercări de autoturis
me. Pe parcursul a 6 luni, cit 
durează cursul, ele sint ajutate 
să-și însușească temeinic cunoș
tințele tehnice și practice ne
cesare acestei interesante pro
fesiuni. Pină în prezent, viitoa
rele șoferițe de încercări au e- 
fectuat sute de ore de condu
cere pe autoturismul „Dacia- 
1300" și pe autocamioane, cit și 
de practică, la posturile de pe 
banda de montaj și la serviciul 
controlului de calitate.

La încheierea cursului, 
urma susținerii examenului 
conducător auto, noii piloți 
încercare vor obține permise 
conducere pentru categoriile

!n cartierul de locuințe Crllwle. din municipiul Drobeta Turnu- 
Severin, s-a dat In folosința un modern complex pentru preșcolari ; 
în același local funcționează o grădiniță și o creșă cu 340 de Iocvrl. 
Sînt. de asemenea, pe terminate lucrările la noua grădirtlță. cu 240 
de locuri, din cartierul Kisseleff și la o altă creșft. cu 100 de locuri, 
care se află amplasată In cei mat nou cartier do locuințe din zona 
C.E.T.-nord a municipiului. în același oraș. 315 tineri nefamlllștl se 
mută zilele acestea intr-un cămin nou, iar un alt asemenea d^ificlu 
— cu 225 locuri — este In construcție, urmlnd să fie predat la chele 
In primele luni ale anului '74.

O SESIZARE DIN VASLUI

La depozitele de lemne si cărbuni din Vaslui și Huși cetățenii nu 
slnt serviți cum «e cuvine. Nu există mașini pentru transportul com
bustibilului la domiciliu (din nou cetățenii slnt la discreția căruțași
lor particulari I), nu slnt circulare pentru tăiatul lemnelor, nici saci 
pentru Încărcat cărbunii, drumurile interioare 'șl de acces sint ane
voioase. dezordinea este la ea acasă. Direcția comercială a județului 
Vaslui n-are de glnd să la măsuri ?

CABINETE STOMATOLOGICE DE ÎNTREPRINDERE

La dispensarul trustului Județean de construcții din Iași s-a dat 
în folosință un nou cabinet stomatologic. Este cel de-al 8-lea cabinet 
dc acest gen din Întreprinderea respectivă, la amenajarea cărora mun
citorii trustului local de construcții și cadrele medicale de la dispen
sarul întreprinderii șl-au adus o contribuție deosebită, efectuînd vo
luntar o serie de lucrări de construcții.

APARTAMENTUL 5000 LA PIATRA NEAMȚ

în cartierul Dărmănești din Piatra Neamț a fost dat In folosință 
apartamentul cu nr. 5 000 din cadrul actualului plan cincinal, ce face 
parte din primiți bloc construit din tufuri vulcanice, materie primă 
ce se găseste din abundentă In zonă si care oferă avantajele de a 
fi mai ieftină, mai ușoară și cu un confort termic sporit

NOI SERVICII MEDICALE LA BAIA MARE

Numeroși bolnavi din Baia Mare, care pină acum trebuiau să se 
deplaseze în alte centre medicale pentru tratarea anumitor boli, gă
sesc acum la spitalul din localitate condițiile necesare de tratament 
Astfel, prin dotarea secție! oftalmologice a spitalului Județean cu un 
modern aparat medical, aici se pot efectua acum Intervenții chirur
gicale pentru desliplre de retină și de transplant corneean. operații 
în condiții superioare de1 cataractă și glaucom. Tot aici, secția O.R.L. 
a fost dotată cu un microscop chirurgical cu freză și trusă pentru 
endoscooie. care permite tratarea — cu rezultate superioare — a 
mai multor boli.
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| clandestină
Nu de mult, șoferul Victor 

Borșan. de la secția I.T.A. Aiud. 
a plecat cu autobuzul 1—AB— 
1167 din orașul Aiud către do
miciliul său. In satul Ldrlntz. Pe 
drum a ajuns din urmă o că
ruță pe care a tamponat-o. Mi
norul Sallay Alexandru, pasa- . 
ger ocazional urcat in căruță de | 
citeva minute, a fost proiectat | 
pe șosea și a decedat. Cercetă- ■ 
rile au constatat că șoferul I 
V. B. circula sub influența bău- | 
turilor alcoolice și cu autobuzul ■ 
defect- Așadar, cursa dandesti- I 
nă s-a sfirșit tragic. Acum. I 
V. B. va suporta consecințele 
prevăzute de lege. Dar condu
cerea secției I.T.A. Aiud ce are 

Ide spus despre Împrejurările In 
care acesta a pornit la drum cu 
un autobuz care trebuia să ră-

| mină In garaj ?

| Ca în zicala 
| cu ulciorul

Iîn urma mai multor sesizări 
privind calitatea îndoielnică a 
unor băuturi servite la bufetul 
I„Gutinul" din Satu-Mare. orga

nele de miliție au efectuat aici 
„o vizită" inopinată. Controlul Ia scos de îndată la iveală că 
tăria țuicii de Turț. pusă In cin- 
zare de barmana Ecaterina 

IToth, fusese simțitor ..dijmuită" 
prin... diluare cu apă. Si cum, 

Inu cu mult timp înainte, a- 
ceeafi barmani primise un a- 
vertisment pentru vinzare de 
alcool cu lipsă la gramaj, Eca- 
terinei Toth i s-a întocmit do
sarul de trimitere In judecată. 
Cu alte cuvinte, de la „Turț" cu 
apă, barmana a intrat la... apă 1

I Rubricfl redoctotâ de
Gbeorqhe DAVID 
fi corespondenții ^SanteH*

Administrația de 
_.at Loto-Pronosport 
organizează la 20 no
iembrie n nouă trage
re excepțională Loto, 
la care se vor atribui 
numeroase șl impor
tante premii in bani 
(de valoare fixă și 
variabilă). autoturis
me ..Dacia-1300" și 
..Skoda-S-lOO". pre
cum si excursii de 
cite două locuri In 
R. D. Germană (cu 
trenul, durata circa 10 
zile) și excursii de 
cile două locuri in

Italia autocarul,
circa 18 zile).

La tragerea 
tională Loto 
noiembrie se 
fectua 4 
dună cum . ....... ..
extragerea I — de 8 
numere diferite din 
90 : extragerea a II-a 
— de 8 numere dife
rite din cele 82 răma
se în urnă după e- 
fectuarea extragerii I; 
extragerea a III-a — 
de 7 numere diferite 
din 90 ; extragerea a 
IV-a — de 6 nume-

excep- 
din 20 
vor e- 

extrageri. 
urmează :

Elena MANTU

LOTO

Noul hotel „Dîmbovița din Tirgoviște

re diferite din 90. 
total se vor extrage 
29 de numere ciștigă- 
toare. Participarea se 
face cu bilete de cîto 
2 lei. 5 lei si 15 lei. 
varianta de 15 lei a- 
vind dreptul de par
ticipare la toate cele 
4 extrageri efectuate.

Depunerea biletelor 
cîstigătoare se va face 
pină sîmbătă. 24 no
iembrie a.c.. la ora 
13.00. in orașele reșe
dință de județ și oină 
vineri 23 noiembrie, la 
ora 13.00. In celelalte 
localități.

La Tg. Mureș au fost Initiate ample acțiuni organizatorice pen
tru lărgirea spațiilor In unitățile preșcolare existente, pentru darea 
în folosință la timp a noilor construcții și încadrarea unităților cu 
personalul didactic necesar. Din investițiile centralizate s-au dat în 
folosință grădinița cu program prelungit nr. 13 din noul cartier 
„Dîmbul Pietros" (240 locuri), iar din contribuția bănească a popu
lației 6-a înființat o grădiniță în cartierul ..Săvlnești" și s-a dezvol
tat grădinița cu orar prelungit din str. Lebedei, însemnate creșteri 
de capacitate s-au înregistrat și pe suprafețele existente în alte 6 
locuri din diferitele zone ale municipiului. Astfel, capacitatea gră
dinițelor a crescut față de anul trecut cu circa 900 de locuri. Din 
totalul copiilor de 5 ani din municipiu, peste 98 la sută sint cuprinși 
in grădinițe.

SĂ MAI CREZI IN HOTELIERI I

tn ojasețș, Sfiptu-Gheorghe,;, RUercur^a Ciuc,- Slatina,, Vaslui țt 
Satu-Mare se întîmplă prea adesea ca hotelierii să-i intîmpine pe 
solicitanțl cu invariabila expresie : „Nu avem locuri Și. totuși, 
în aceste hoteluri gradul de foloșire a capacității de cazare pe 10 
luni se află sub 70 la sută. Atunci cum rămlne cu exactitatea și 
corectitudinea anunțului: „N-avem locuri" ?

SE EXTIND BĂILE FELIX

Pentru 1974, capacitatea Băilor Felix va crește cu încă 2 000 de 
locuri. Constructorii s-au și apucat de lucru.

APA CARBOGAZOASA SAU APA DE... CIȘMEA ?

Mai multi ploleștenl ne-au sesizat: noul produs, apa carboga- 
zoasă. pe care-1 realizează de aproape doi ani de zile combinatul de 
industrie locală, a devenit, pe parcurs, apă... de cișmea. „Da. se poate 
să fie așa — recunoaște directorul general adjunct al grupului de 
industrie locală Prahova, tovarășul Petre Moise, căruia i-am adus la 
cunoștință sesizarea respectivă. Pe lingă căpăcele. bioxidul de car
bon poate, evident, să iasă afară...". Din această ..explicație" noi nu 
am înțeles dacă e vorba de o autocritică (ce va fi urmată de mă
suri) sau de o justificare obișnuită.

SERVIȚI SUCURI DE BISTRIȚA I

La întreprinderea de Industrie locală din orașul Bistrița. utili- 
zîndu-se resursele de fructe de pădure existente în județ, au fost 
elaborate două noi sortimente de băuturi răcoritoare, preparate din. 
zmeură șl porumbe. Concomitent, fabrica de băuturi răcoritoare a 
acestei întreprinderi a fost dotată cu o linie automată de îmbuteliat. - 
care va asigura îmbutellerea a 5 700 000 sticle de băuturi răcoritoare 
anual.

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

• Din instanță în fața opiniei publice • Din instanța în fațaj^inkd fuHiw':

„Pușculița"...
Grozav ii mai plăcea lui Mitră Ion pe

trecerile. Era nelipsit de la nunți, bote
zuri și alte asemenea sindrofii, la care 
iși uimea comesenii cu purtarea lui de 
r.abab... Nimic nu* i se părea prea scump, 
dacă era vorba să dovedească lumii cine 
este el. Mitcă. in Aiud. Pină intr-o zi, 
cind pe la magazinul sportiv unde dumnea
lui. petrecărețul, era gestionar responsabil 
de unitate, s-a văzut că lucrurile nu «'au 
chiar bine. Cercetări, expertize contabile, 
proces... Șl. iată. în fața Tribunaiului ju
dețean Alba, misterul se lămurea :

— Rețineam — a spus unul dintre in
culpați, fost vînzător in aceeași unita’e — 
diferite sume de bani șl le puneam, la 
cererea responsabilului Mitcă, intr-o ca
setă specială din magazia de mină... Cred 
că am pus acolo cu totul aproape 30 000 
de lei.

— Eu l-am Întrebat ce face cu banii $i 
mi-a răspuns că obișnuiește să-și mal 
ajute prietenii. De pus in casetă, am pus 
și eu vreo 40 000—50 000 de lei — declară 
un altuL

...Cutia jafului l O alimentau Ciortea 
Nicolae, Blrclu Mioara și alții, iar Mitcă 
dirija „fondurile" din „pușculiță" și mâs- 
luia scriptele. Totalul pagubei : peste 
300 000 de lei 1 Acum, ex-responsabllul sl 
sprijinitorii săi au de executat, după caz, 
pedepse de pină la 17 ani închisoare 
Pentru paguba produsă, pentru „eroarea" 
de a fl crezut că necinstea poate dăinui.

S-au dus să 
se răcoreas

că și- 
au ajuns 

„la răcoare"
într-o seară liniștită de august, Vasiîe 

Anton, Gheorghe Ungureanu și Dumitru 
Aeloaiel au intrat in bufetul din comuna 
Măgurele cu gindul să se răcorească cu 
un șpriț. Era duminică și afară era, In
tr-adevăr. zăpușeală. Au băut cite un 
șpriț, a urmat al doilea, al treilea, al.. 
Dar cine Ie-a mai numărat ? Pe măsură 
ce se răcoreau, li se încălzeau și mințile. 
Așa se face că, la un moment dat, lui 
Vaslle Anton I s-a părut că un cetățean 
pașnic are... „mutră de șmecher". Și i-a 
stileit „mutra" cu pumnii I Indignați, cei
lalți consumatori au intervenit, dar huli
ganii au început să arunce cu ce le cădea 
in mină, producind panică și distrugind 
mobilierul localului...

— Onorată instanță, noi am glumit cu 
cetățeanul... Apoi au tăbărit toți pe noi, 
fără sâ le facem nimic... Ce vină avem ? 
Eram in legitimă apărare...

Erau în legitimă apărare, huliganii I 
După ei, a (ace scandal, a molesta pe un

cetățean pașnic, a-i leza demnitatea nu 
este decît o glumă ! Riposta cetățenilor 
indignați de comportarea lor ? Agresiune 
curată ! La care, bieții huligani au fost 
nevoiți să răspundă cu pumnii și sticle în... 
legitimă apărare !

în cazul de față, cei trei au primit riposta 
fermă atit din partea. cetățenilor. cit 
și din partea societății, care in legitimă 
apărare față de asemenea acte, prin in
termediul instanței, i-a- condamnat pe huli
gan! la cite 2 ani și 6 luni închisoare co- 
recțională 1

Niște oameni 
cumsecade 
și o casieră 

modestă
La puțin timp după ce a luat In primire 

funcția de casieră la întreprinderea de 
construcții și prefabricate din beton Bucu
rești, Mariana-Gabriela Potîncu a observat 
că mai marii săi, care trebuiau să o con
troleze, sint niște oameni „cumsecade" și 
nu-și bat capul cu toate mărunțișurile. Iată 
însă că acest gen de cumsecădenie a adus 
întreprinderii, in nici un an de zile, un 
prejudiciu de aproape 92 000 lel I Pentru 
că, intre timp, casiera s-a pus pe trai: 
chefuri și agape cu amici șl amice, excursii

de tot felul, toalete departe de posibilită
țile pungii... Toate achitate cu banii în
treprinderii 1

— Onorată instanță, vă rog să mă credeți 
că nu-mi Însușeam decit sume modeste,

— Cit de „modeste" ?
— Păi, așa... o sută, două pe zi, nu mai 

mult, ca să nu se observe...
M. G. Potîncu a fost condamnată la 9 ani 

închisoare corecțională și 4 ani interzice
rea unor drepturi. O pedeapsă pe care 
instanța a stabilit-o In raport direct cu 
„modesta" sumă însușită. Se pare deci că 
în această direcție lucrurile sint clare ; un 
singur aspect este mai puțin clar : împo
triva celor care prin miopia lor birocratică 
au înlesnit producerea infracțiunii, ce mă
suri s-au luat ? Nu de alta, dar cumsecă- 
denia lor cine știe ce „bucurii" mai poate 
aduce.

S-au retras 
din afaceri

— Aveți vreo meserie? Cu ce vă ocupați?
Pe Volnea Dumitru, zis „Pitești", și 

Nae Gheorghe, zis „Moșu", lnvățați doar 
să nege șl să mintă, întrebarea judecăto
rului ii descumpănește :

— Noi ? Păi... ăă...
— Și din ce trălți ?
— Să vedeți..., ne descurcam...
Voinea Dumitru se calificase clndva ea 

lucrător croitor, dar 1 s-a făcut repede le
hamite de meserie. Din cauza lenei. A 
dat de „Moșu" șl-au intrat in „afaceri". De 
toate : tranzistor! șl casetofoane, pantaloni

și Inele— „Moșu", un tfrlie-brlu care n-a 
muncit in viața lui măcar o săptămînă pe 
undeva, manevra totul din umbră, fșl 
dădea și aere de „boss".

Acum însă, vrlnd-nevrlnd, cei doi pa- 
raziți au „ieșit" din afaceri și vor absenta 
multă vreme. Cum era și firesc, cum era 
și necesar, Intr-o zi au fost luați de guler 
și trimiși acolo unde trebuia, acolo unde 
e locul speculanților șl Înșelătorilor de 
tot felul.

Din caietul 
grefierului

„Am fugit după victima pe care știam că 
o cheamă Gionl, deoarece după primii doi 
pumni pe care l-am dat, o luase la fugă. 
Nici vorbă să-1 fl tăiat eu cu cuțitul, ci mai 
degrabă bănuiesc că și l-o fi pus singur 
in sin șl a căzut in el cind l-am pus 
piedică".

(Din Declarația Iui Nica Gheorghe, din 
strada Bujorul Alb nr. 32, condamnat 
la 3 ani închisoare corecțională pen
tru vătămare corporală gravă).

„Este adevărat că in seara zilei de 27 
septembrie am fost surprins In cotețul de 
găini al unui cetățean din București. Fiind 
Însă în stare de ebrietate, am avut toatl 
convingerea că sint tn curte la mama..." 

(Apărarea lui Petre lonlță, domiciliat 
în comuna Cucurezu. județul Ilfov).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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DECRETUL CONSILIULUI DE STAT
cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire 

mai judicioasă a combustibililor si energiei
în cadrul preocupărilor permanente ale conducerii partidului ți sta- 

tutui nostru pentru dezvoltarea continuă ți armonioasă a economiei na
ționale. o atenție deosebită a fost acordată dezvoltării resurselor interne 
de energie primară și creșterii producției de energie electrică, ceea ce r 
făcut posibilă acoperirea nevoilor crescinde de combustibil și energie, 
dezvoltarea cu ritmuri Înalte a economiei naționale și creșterea bună
stării populației. Cu toate progresele înregistrate, in acest domeniu per
sistă încă deficiențe. Rtit în ce privește identificarea și valorificarea unor 
noi resurse energetice, cit și în utilizarea cu randamente ridicate a com
bustibililor. energiei electrice și termice.

în scopul asigurării pe o perioadă mal îndelungată a resurselor de 
energie primară, gospodăririi șl utilizării raționale șl cu eficiență ridi
cată a acestora, pentru eliminarea risipei și pierderilor de resurse ener
getice. sub orice formă s-ar manifesta.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

CAPITOLUL I
Dezvoltarea bazei de resurse energetice

Art. 1. — Pentru asigurarea re
surselor energetice necesare dez
voltării economico-sociale a țării, 
se vor intensifica cercetările și 
prospecțiunile geologice, inclusiv 
forajul marin. în vederea identifi
cării și valorificării de noi rezerve 
geologice de substanțe minerale 
energetice.

De asemenea, se vor intensifica 
cercetările pentru identificarea și 
punerea în valoare de noi resurse 
energetice.

Art. 2. — Pentru o mai bună 
folosire a resurselor energetice și 
îndeosebi a hidrocarburilor, se vor 
folosi cu prioritate combustibilii 
solizi, atît la producerea energiei 
electrice, cit și în alte procese da 
ardere. în acest scop, dezvoltarea 
producției de purtători de energie 
va fi orientată spre creșterea ex
tracției și extinderea utilizării 
combustibililor solizi — cărbuni și 
șisturi’ bituminoase :

— Ministerul Minelor. Petrolului 
șl Geologiei va asigura studiile, 
proiectele și alte măsuri necesare 
pentru devansarea deschiderii de 
noi mine și cariere de combusti
bili solizi. îndeosebi de lignit» 
luînd toate măsurile necesare, îm
preună cu Ministerul Energiei 
Electrice, pentru realizarea primei 
centrale pe bază de șisturi bitu
minoase, pînă în anul 1978 ; de 
asemenea. împreună cu Ministerul 
Industriei Construcțiiloi* de Mașini 
Grele, va stabili măsurile pentru 
fabricarea în țară a utilajelor și 
echipamentelor necesare pentru 
dotarea, noilor mine și cariere.

Studiile $1 programul de măsuri 
vor fi prezentate Consiliului de 
Miniștri pentru aprobare pînă Ia 
31 martie 1974 ;

— Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei și Ministerul In
dustriei Metalurgice. împreună cu 
Ministerul Industriei Chimice și 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții vor 
accelera lucrările de cercetare, 
proiectare și punere în exploata
re în vederea valorificării com
plete a conținutului de substanțe 
minerale utile din șisturi.

Art. 3 — Se vor lua măsuri 
de restringere și eliminare trep
tată a utilizării hidrocarburilor 
in procesele de ardere, desti- 
nîndu-se țițeiul și gazele in prin
cipal pentru chimizare, în care 
scop :

a) creșterile de puteri instalate 
în centralele electrice se vor rea
liza în principal prin utilizarea 
combustibililor solizi. * a potenția
lului hidroenergetic și prin centra
le nucleare, fiind interzise proiec
tarea și construirea de noi centra
le termoelectrice pe combustibili 
lichizi sau gaze ; de asemenea, se 
interzice proiectarea și construc
ția de instalații industriale noi. 
consumatoare în procese de arde
re a combustibililor lichizi sau a 
gazelor, peste tot unde este posi
bil, precum și extinderea rețele
lor de distribuire a gazului me
tan. pentru consumarea acestuia 
în procese de ardere ;

b) se vor lua măsuri pentru 
dezvoltarea mai intensă a con
strucției de centrale hidroelectri
ce, urmărindu-se valorificarea 
maximă a potențialului hidroe

CAPITOLUL II
Folosirea mai judicioasă a combustibililor, 

carburanților și energiei in industrie, construcții, 
transporturi, agricultură și in celelalte activități 

economico - sociale
Art. 7. — Ministerele, celelalte 

organe centrale, comitetele execu
tive ale consiliilor populare, cen
tralele. întreprinderile din indus
trie. construcții, transporturi, agri; 
cultură, precum și celelalte unități 
vor întreprinde acțiuni susținute și 
vor lua măsuri imediate $i de 
perspectivă pentru reducerea con
sumurilor. utilizarea rațională ?i 
economisirea combustibililor, car
buranților. energiei electrice «i 
termice, eliminarea pierderilor 
si risipei, in vederea încadrării ri
guroase în normele de consum a- 
probate prin planurile de stat.

Art 8. — In industrie, ministere
le. comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al mu
nicipiului București, centralele și 
întreprinderile vor lua măsuri pen
tru reducerea consumurilor speci
fice de combustibili și energie pe 
unitatea de produs prin perfectio
narea tehnologiilor de fabricație, 
modernizarea sau înlocuirea insta
lațiilor de ardere cu randamente 
scăzute, Îmbunătățirea izolației 

nergetic al rîurilor Interioare prin 
amenajarea lor complexă. în trep
te. precum și a potențialului hi
droenergetic al Dunării în colabo
rare cu țările riverane ; Ministe
rul Energiei Electrice, împreună 
cu Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele și Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini-Unelte și Electrotehnicii 
vor elabora și prezenta Consiliu
lui de Miniștri, în termen de 4 
luni de la data aprobării prezen
tului decret, programul de Inten
sificare a construcțiilor hidroener
getice, ținînd seama de ritmul 
maxim al posibilităților de con
strucție ;

c) se vor lua măsurile pregăti
toare necesare în ceea ce privește 
proiectarea, asigurarea utilajelor și 
echipamentelor necesare accelerării 
realizării programului de construc
ție a centralelor nucleare ;

d) Ministerul Energiei Electrice 
va elabora in mod eșalonat pînă 
la finele semestrului 1/1974 stu
diile și propunerile 'cu privire la 
trecerea treptată a centralelor ter
moelectrice in funcțiune și în curs 
de construcție de pe consumul de 
gaze și păcură pe consum de com
bustibili solizi ;

e) Ministerul Energiei Electrice 
va lua măsuri pentru realizarea 
producției de energie electrică și 
termică cu respectarea strictă a 
felurilor și cantităților de combus
tibil aprobate.

Art. 4 — în situații temeinic jus
tificate în care procesele tehnolo
gice nu permit înlocuirea hidrocar
burilor, utilizarea acestora se va 
putea face numai cu aprobarea 
Consiliului de Stat, la propunerea 
Consiliului de Miniștri.

Art. 5 — In scopul valorificării 
unor resurse de energie primară 
neutilizate pînă în prezent și în
deosebi a apelor subterane termale, 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, împreună cu Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geolo
giei, Ministerul Energiei Electrice 
și comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al mu
nicipiului București vor elabora 
programele privind studiile, cerce
tările și lucrările necesare pentru 
introducerea treptată în circuitul 
economic a acestor resurse, cu În
cepere cel mai tîrziu din anul 
1975.

Art. 6 — întreprinderile, centra
lele industriale, ministerele sînt 
obligate să asigure aplicarea tutu
ror măsurilor care să conducă la 
recuperarea resurselor energetice 
secundare — gaze de furnal, cocse- 
rie, rafinărie, gaze reziduale, căl
dura gazelor de ardere, aburului 
uzat, a condensatului și altele ; în 
acest scop vor asigura inventarie
rea pe bază de bilanț energetic a 
acestor resurse și înscrierea cu 
prioritate în planurile de dezvol
tare economico-socială anuale și 
cincinale a mijloacelor necesare 
realizării acestor recuperări.

Ministerele, centralele, întreprin
derile sint obligate ca la proiecta
rea noilor capacități sau dezvol
tări de capacități să stabilească so
luțiile tehnice pentru utilizarea re
surselor energetice secundare recu
perabile.

termice a instalațiilor, recuperarea 
și valorificarea resurselor energe
tice secundare. Totodată :

a) Comitetul de Stat al Planifi
cării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, mi
nisterele. ceilalți titulari ai pla
nului de stat, centralele și între
prinderile vor lua măsuri ca la 
elaborarea planurilor de dezvolta
re economico-socială să asigure 
reorien tarea dezvoltării economice 
prin creșterea cu precădere a ra
murilor. subramurilor și produse
lor care au consumuri energetice 
reduse și limitarea la strictul ne
cesar a fabricării produselor cu 
conspmuri mari de combustibili șl 
energie ;

b) Ministerele economice vor 
elabora in cursul lunilor noiem
brie și decembrie 1973 programul 
pentru înlocuirea etapizată a pro
ceselor tehnologice învechite, mari 
consumatoare de combustibili si e- 
nergie, și modernizarea sau înlo
cuirea instalațiilor existente cu 

consumuri ridicate, aducîndu-le la 
parametri superiori de exploatare ; 
acest program va fi in permanen
ță revăzut și actualizat, ținînd 
seama de progresul tehnic pe plan 
mondial ;

c) Ministerele, comitetele executi
ve alo consiliilor populare județene 
șl al municipiului București, cen
tralele. întreprinderile vor lua mă
suri pentru întocmirea bilanțurilor 
energetice pe utilaje, instalații și 
pe întreprindere, pînă la 31 decem
brie 1974 :

dl Ministerul Energiei Electrice 
va lua măsuri pentru îmbunătăți
rea proceselor de ardere și ridica
rea pe această cale a randamente
lor energetice și va asigura dimi
nuarea consumurilor tehnologice 
proprii în centralele electrice, pre
cum și a pierderilor în rețelele de 
transport, stabilind măsurile care 
să asigure reducerea substanțială 
a acestora începînd cu 1 iunie 
1974 ;

e) Unitățile socialiste consuma
toare de energie electrică vor lua 
măsuri ca in toate schimburile să 
se obțină indici optimi de consum 
de combustibili, energie electrică și 
termică prin exploatarea intensivă 
a utilajelor, evitarea mersului în 
gol, dimensionarea rațională a ilu
minatului și încălzirii, potrivit, ne
cesităților stricte ale producției.

Art. 9 — In activitatea de con
strucții se vor lua măsuri pentru 
reducerea consumurilor de carbu
ranți prin utilizarea rațională și 
încărcarea mai bună a utilajelor de 
construcții, raționalizarea consu
mului de combustibil pentru încăl
ziri, precum și pentru lucrările de 
drumuri asfaltate, diminuarea con
sumului de energie electrică prin 
eliminarea mersului in gol al uti
lajelor și instalațiilor, utilizarea 
mai judicioasă a iluminatului pe 
șantiere ; se interzice folosirea de 
combustibili pentru uscarea pere
ților și alte utilizări similare.

Art. 10 — în transporturi se vor 
aplica măsuri pentru folosirea cu 
maximum de eficiență a carburan
ților și de economisire strictă a a- 
cestora ; în acest scop întreprinde
rile, centralele, ministerele, cele
lalte organe centrale ale admi
nistrației de stat, comitetele execu
tive ale consiliilor populare, deți
nătoare de parc auto, sint obligate:

a) să ia măsuri pentru elimina
rea transporturilor neraționale de 
mărfuri, pe rute ocolite sau în-•' 
cruclșate, în care scop este obli
gatorie optimizarea fluxurilor de 
transport pe calea ferată și auto 
pentru materialele de masă, prea
labil încheierii contractelor econo
mice ; fiecare întreprindere este o- 
bligată să aibă un program de op
timizare a transporturilor, pe baza 
căruia trebuie să efectueze toate 
transporturile ;

b) să asigure utilizarea autoca
mioanelor și a celorlalte autovehi
cule pentru transport de mărfuri 
generale, la capacitatea lor nomi
nală ; să extindă La maximum 
utilizarea remorcilor auto pentru 
creșterea capacității de transport 
și reducerea consumului de carbu
ranți ; este interzisă efectuarea de 
curse cu autovehicule pentru 
transport de mărfuri generale, fără 
încărcătură la capacitatea nomina
lă sau la volum, conform progra
melor de optjmizare, precum și 
efectuarea de rute ocolite de către 
autocamioanele aparținînd organi
zațiilor socialiste ;

c) să asigure întreținerea și re
pararea corespunzătoare a parcu
lui auto, astfel îneît să realizeze 
încadrarea fiecărui autovehicul in 
consumurile specifice de carbu
ranți și lubrifianți aprobate prin 
normative ;

dl să caseze autocamioanele cu 
grad avansat de uzură, care înde
plinesc condițiile de casare și de
pășesc consumul normat de car
buranți.

Art. 11 — Se limitează consu
mul lunar de benzină, viteza 
maximă de deplasare, precum și 
raza de deplasare a autovehicu
lelor, conform prevederilor din 
anexa nr. 1, care face parte inte
grantă din prezentul decret.

Art. 12 — în vederea utilizării 
maxime a capacităților de trans
port și a folosirii mai judicioase 
a ‘carburanților, se vor organiza 
întreprinderi unice de transporturi 
auto pe județe și centre. în subor- 
dinea Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, care să con
centreze parcul auto și să satisfa
că nevoile de transport ale tuturor 
unităților, indiferent de subordo
narea acestora ; aceste întreprin
deri își vor desfășura activitatea 
pe baza unor programe de trans
port coordonate și optimizate, cu 
precizarea strictă a traseelor opti
me, care se vor înscrie în foile de 
parcurs, asigurînd încărcarea la ca
pacitate a tuturor autovehiculelor 
și eliminînd cursele în gol.

Pînă la 31 ianuarie 1974, Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, cu consultarea ministe
relor interesate, va prezenta Con
siliului de Miniștri propunerile co
respunzătoare.

Art. 13 — Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor va 
lua masuri pentru folosirea la 
maximum a capacității de trans
port a flotei maritime și fluviale, 
organizind fluxuri optime de na
vigație, reducerea perioadelor de 
staționare și eliminarea curselor in 
gol.

Art. 14 — Se vor lua măsuri 
pentru extinderea folosirii in 
transporturi a condițiilor naturale 
favorabile, a cursurilor de apă, a 
transportului gravitațional și a 

altor asemenea forme de transport 
care economisesc resursele ener
getice. Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții și Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei vor elabora 
în termen de trei luni studiile șl 
programele pentru extinderea a- 
cestor forme de transport și vor 
trece la aplicarea lor.

Art. 15 — în agricultură, șe vor 
lua măsuri pentru economisirea 
strictă a consumurilor de com
bustibili în procesele tehnologice, 
a carburanților la tractoare și 
celelalte mașini agricole $1 rațio
nalizarea iluminatului în toate u- 
nitățile agricole. în acest scop :

a) Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor va 
lua măsuri pentru uscarea natu
rală a cerealelor, furajelor și a 
altor produse agricole și de extin
dere a sistemului de depozite fri
gorifice subterane, în vederea e- 
conomi sirii de energie ;

b) Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, îm
preună cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele 
vor prezenta în termen de 30 de 
zile programul de folosire rațio
nală a stațiilor de pompare pen
tru irigații, astfel îneît să se asi
gure funcționarea acestora cu ran
dament maxim și consum cît mai 
redus de energie electrică și com
bustibil ;

c) tractoarele și celelalte mașini 
agricole vor fi alimentate cu car-

CAPITOLUL III 
îmbunătățirea randamentelor energetico 
ale mașinilor, instalațiilor și utilajelor

Art. 17 — în vederea îmbunătă
țirii substanțiale a dotării ramu
rilor economiei naționale cu echi
pamente termoenergetice cu ran
damente ridicate :

a) Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele și cele
lalte ministere producătoare vor 
asigura necesarul de cazane de 
abur și apă caldă și de arzătoare, 
cu randamente superioare, pentru 
noile dotări și pentru înlocuirea 
instalațiilor în funcțiune care au 
randamente scăzute, dezvoltând co-

•■respuAZătoț capacitățile d® -pro
ducție ;

b) Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele va lua 
măsuri ca, începind cu anul 1974, 
cazanele pentru încălziri centrale 
cu apă caldă să fie'livrate cu îm
bunătățiri constructive, astfel in
cit să se asigure randamente de 
peste 80 la sută ;

c) Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, îm
preună cu ministerele, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului Bucu
rești și cu ceilalți deținători vor 
asigura, in mod eșalonat în anii 
1974—1975, modernizarea cazane- 
lor de apă caldă existente în func
țiune care au randamente sub 80 
la sută, astfel îneît să se îmbună
tățească randamentele peste acest 
nivel. De asemenea, în aceeași pe
rioadă vor asigura îmbunătățirea 
parametrilor funcționali ai cazane- 
lor energetice pentru scopuri in
dustriale, de fabricație internă ;

d) Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei și Ministerul Industriei 
Metalurgice vor asigura, împreună 
cu Ministerul Aprovizionării Teh
nico-materiale și Controlului Gos-

CAPITOLUL IV
Intensificarea cercetărilor in domeniul surselor 
de energie și al reducerii consumurilor energetice

Art. 21. — Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, îm
preună cu ministerele interesate 
vor elabora în termen de 2 luni 
programul pentru intensificarea 
cercetărilor privind identificarea 
și utilizarea unor noi surse de e- 
nergie în economia națională.

Art. 22. — Ministerele economi
ce, Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, institutele de 
cercetări și proiectări, centralele 
și întreprinderile vor elabora și a- 
plica noi tehnologii în toate ramu
rile de producție și îndeosebi în 
cele mari consumatoare — chimie, 
metalurgie, industria materialelor 
de construcții — pentru reducerea 
accentuată a consumurilor de 
combustibili și energie.

CAPITOLUL V
Asigurarea și utilizarea judicioasă a combustibililor 
și energiei pentru incălzit, iluminat, precum 

și pentru utilizări casnice și edilitare
Art. 24 — în vederea utilizării 

judicioase a resurselor de combus
tibili, energie termică și electrică 
pentru încălzit, iluminat, precum 
și pentru utilizări casnice șl edili
tare, se vor lua măsuri de ra
ționalizare și limitare la strictul 
necesar a temperaturilor de încăl
zire în halele industriale, alte spa
ții închise de producție, locuințe și 
alte încăperi, precum și a ilumina- 

buranți la locul de muncă, pe 
toată perioada lucrărilor agri
cole ;

d) ne va asigura repararea și 
întreținerea corespunzătoare a 
tractoarelor și celorlalte mașini 
agricole, astfel îneît să se asigure 
încadrarea în consumurile speci
fice pe fiecare tractor sau mașină 
conform normativelor aprobate, 
utilizarea intensivă a acestora, e- 
11 minarea curselor în gol.

Art. 16 — Comitetele executive 
ale cohslllilor populare județene 
și al municipiului București vor 
lua măsuri de gospodărire judi
cioasă a resurselor de combusti
bili șl energie, folosirea acestora 
cu randamente ridicate, elimina
rea sau restrîngerea consumurilor 
de hidrocarburi la producerea 
unor materiale de construcții — 
cărămizi, var, cable de teracotă și 
altele — și înlocuirea cu combus
tibili solizi, raționalizarea folosi
rii energiei termice și a iluminatu
lui atît în industria locală și în 
construcții, cît și în gospodărirea 
comunală.

De asemenea, împreună cu Mi
nisterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, vor lua toate mă
surile pentru folosirea judicioasă 
și întreținerea corespunzătoare a 
parcului de miiloace auto desti
nate transportului în comun, pen
tru asigurarea desfășurării în ede 
mai bune condiții a transportu
rilor urbane și interurbane de pa
sageri.

podăririi Fondurilor Fixe, măsu
rile pentru tipizarea arzătoarelor 
în vederea reducerii numărului de 
tipuri în fabricație, stabilind ran
damentele minime obligatorii pe 
categorii de instalații de ardere ; 
studiul și propunerile de măsuri 
necesare a se lua se vor elabora 
și prezenta în termen de 90 de zile 
de la data aprobării prezentului 
decret.

Ari. 18. — Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii, împreună cu ministerele 
beneficiare vor lua măsuri pentru 
dezvoltarea capacităților de pro
ducție necesare fabricării utilaje
lor, echipamentelor și aparataju- 
lui destinat recuperării resurselor 
energetice secundare, în cantită
țile prevăzute în programele a- 
probate.

Art. 19. — Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii, împreună cu mi
nisterele beneficiare vor lua mă
suri pentru accelerarea asimilării 
și producerea în cantitățile nece
sare a aparatelor de măsură, con
trol și automatizare destinate 
funcționării cu randamente ridi
cate a instalațiilor de ardere.

Art. 20. — în scopul extinderii 
consumului de cărbuni pentru în
călzit și consum casnic, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele va accelera asimilarea și fa
bricarea de cazane mici și mijlo
cii, iar Ministerul Industriei Ușoa
re va extinde fabricația de sobe 
de încălzit, cu randamente ridi
cate, pentru utilizarea diferitelor 
sorturi de cărbuni și a brichetelor 
din cărbuni, conform programului 
aprobat.

Art. 23 — Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, 
celelalte ministere producătoare 
de_mașini și utilaje, împreună cu 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie vor cerceta, proiecta și 
pune în fabricație noi tipuri de 
mașini, instalații și motoare, cu 
randamente energetice ridicate, 
care să conducă la reducerea ‘con
sumurilor de combustibili și car
buranți ; în termen de 3 luni vor 
prezenta Consiliului de Miniștri 
studiile șl programul etapizat de 
realizare a perfecționărilor în do
meniul fabricației de mașini și 
motoare.

tului spațiilor productive, birouri
lor, magazinelor, tuturor locurilor 
publice, străzilor, șoselelor și lo
cuințelor, conform limitelor, res
tricțiilor și precizărilor prevăzute 
in anexa ,2 care face parte inte
grantă din prezentul decret.

Art, 25 — Inspectoratul General 
de Stat pentru Directivare și Con
trol în Proiectarea și Executarea 

Construcțiilor va elabora prin insti
tutele de proiectare de specialitate 
șl va supune aprobării Consiliului 
de Stat pînă la data de 31-martie 
1974 normative de încălzire pentru 
toate tipurile de construcții indus
triale, social-culturale șl construc
ții de locuințe, care să stabilească 
soluțiile optime de încălzire a vo
lumelor construite, prin dimensio
narea corespunzătoare a instala
țiilor de încălzire și reducerea la 
minimum a pierderilor de căldură, 
astfel îneît să se asigure încadra
rea în limitele de temperatură pre
văzute în prezentul decret.

Art. 20. — Ministerul Energiei 
Electrice, împreună cu ministerele 
și comitetele executive ale consi
liilor populare județene si al mu
nicipiului București, mari consu
matoare de energie termică, vor 
elabora în termen de .90 de zile 
de la data aprobării prezentului 
decret programul pentru extinde
rea termofic&rii industriale și ur
bane prin racordarea de noi con
sumatori de energie termică la in
stalațiile existente, precum și prin 
construirea de noi centrale de ter- 
moficare cu funcționare pe com
bustibili solizi. în același termen. 
Ministerul Energiei Electrice va 
întocmi studiul pentru utilizarea 
reziduurilor menajere drept com
bustibil in centrale mici și mijlo
cii pentru încălzit și apă caldă.

Art. 27. — Ministerul Energiei 
Electrice, împreună cu Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondu

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 29 — Ministerele, centrale
le- industriale, marile întreprinderi 
vor lua măsuri, în cadrul norme
lor unitare de structură aprobate, 
pentru organizarea corespunzătoa
re a activității energetice în sco
pul de a asigura o concepție și 
coordonare unitară a tuturor acti
vităților privind utilizarea și va
lorificarea resurselor energetice de 
toate felurile. .

Art. 30 — Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor1 
Fixe, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Direcția Centrală de Sta
tistică vor elabora și propune Con
siliului de Miniștri spre aprobare, 
în termen de 30 de zile de la data 
aprobării prezentului decret, pro
puneri de îmbunătățire a sistemu
lui informațional în domeniul ur
măririi consumurilor de combus
tibili și energie electrică pe desti
nații.

Art, 31 — în scopul asigurării 
unei politici unitare în domeniul 
utilizării judicioase a resurselor 
de combustibili și energie și gos
podăririi raționale a acestora, se 
înființează Comisia permanentă 
pentru coordonarea, avizarea și 
controlul consumurilor de com
bustibili, energie electrică și ter
mică, formată din reprezentanți ai 
Ministerului Aprovizionării Teh
nico-materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, Comite
tului de Stat al Planificării, Mi
nisterului Minelor, Petrolului și 
Geologiei, Ministerului Industriei 
Chimice, Ministerului Energiei E- 
lectrice, Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie și Co
misiei Republicane de Rezerve 
Geologice.

Art. 32 — Ministerele, celelal
te organe centrale, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești. centralele, întreprinderile, 
celelalte unități vor trece deînda- 
tă la revizuirea normelor "ele con
sum și la stabilirea măsurilor ne
cesare reducerii consumurilor de 
combustibili, energie electrică și 
termică pe secții, ateliere, locuri 
de muncă, care să asigure realiza
rea imediată a prevederilor pre
zentului decret, precum și încadra
rea în nivelurile de consum re
duse. stabilite pentru anii 1973 și 
1974,’ asigurînd realizarea inte

grală a sarcinilor de plan.
Pentru problemele ce vizează 

activitatea pe întregul an 1974 și 
în perspectivă, ministerele, ceilalți 
titulari de plan, comitetele execu
tive ale consiliilor populare și al 
municipiului București vor elabora 
în termen de 2 luni de la data 
aprobării prezentului decret pro
grame de acțiune pe întreprinderi, 
centrale, ministere și consilii popu
lare, in vederea dezvoltării resur
selor de energie primară și econo
misirea acestora.

.Aceste programe vor fi analizate 
și aprobate de Consiliul de Mi
niștri, care va urmări introduce
rea sarcinilor și măsurilor respec
tive în planurile naționale de dez
voltare economico-socială și va 
controla aplicarea lor.

Art. 33 — Pe baza prevederilor 
prezentului decret, Ministerul A- 
părării Naționale și Ministerul de 
Ii)teme vor elabora pînă la data 
de 1 decembrie 1973 programele 
de folosire rațională a combusti
bililor, carburanților șl energiei, 
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rilor Fixe și cu Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Directivare șl 
Control în Proiectarea și Execu
tarea Construcțiilor vor elabora în 
termen de 90 de zile de la data 
aprobării prezentului decret, cu 
participarea institutelor de proiec
tare de specialitate, normative 
unice republicane privind ilumina
tul în industrie și alte spații pro
ductive, instalații în aer liber, spa
ții administrative, drumuri publi
ce și uzinade, spații comerciale, 
edificii social-culturale și altele; 
în același termen se vor elabora 
normative pentru Iluminat și alte 
Utilizări casnice, astfel îneît să se 
asigure un iluminat raționai!, dife
rențiat în funcție de mărimea su
prafețelor de locuit, cît și funcțio
narea normală a mașinilor și a- 
paratelor electrocasnice la un re
gim normal de exploatare.

Art. 28. — în scopul exercitării 
unui control riguros asupra con
sumului de ■ energie electrică 
gaze naturale, se vor introduce 
contoare la toți consumatorii din 
economie, pentru energia electri
că, pînă la 31 decembrie 1974, iar 
pentru gaze .naturale, eșalonat 
pină la finele anului 1975 ; după 
expirarea acestor termene se in
terzice livrarea de energie elec
trică, respectiv de gaze naturale, 
fără contorizare. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini-Unel
te și Electrotehnicii va asigura li
vrarea cantităților necesare de 
contoare pentru energie electrică 
și gaze naturale.

adaptate specificului activității lor, 
și le vor supune spre aprobare 
Consiliului de Stat

Art. 34 — Consiliul de Miniștri 
va informa trimestrial Consiliul 
de Stat asupra modului în care ae 
aduc la îndeplinire prevederile 
prezentului decret

Art. 35 — Dispozițiile prezentu
lui decret sint obligatorii pentru 
ministere, celelalte organe centrale, 
organe., locale ale administrației 
de stat unități subordonate aces
tora, organizații cooperatiste _și 
obștești, precum și pentru persoa
nele fizice.

Art. 36 — încălcarea prevederi
lor prezentului* decret atrage răs
punderea disciplinară, materială, 
civilă, administrativă sau penală, 
după caz.

Art. 37 — Nerespectarea preve
derilor avizelor date conform legii 
cu privire la folosirea combustibi
lilor și a energiei constituie con
travenție și se sancționează cu 
amendă de Ia 2 000 — 10 000 de lei, 
dacă fapta nu este săvîrșită în 
astfel de condiții îneît, potrivit le
gii penale, este considerată infrac
țiune.

Art. 38 — Constituie contraven
ție și se sancționează cu amendă 
de la 700. — 2 000 de lei următoa
rele fapte, dacă nu sînt săvîrșite 
în astfel de condiții îneît, potrivit 
legii penale, sînt considerate in
fracțiuni :

— neelaborarea programelor de 
optimizare a transporturilor, pre
cum și efectuarea transporturilor 
în felații neoptimizate ;

— neluarea măsurilor pentru e- 
laborarea bilanțurilor energetice;

— neluarea măsurilor prevăzute 
pentru recuperarea resurselor 
energetice ;

— încălcarea obligațiilor cu pri
vire la încadrarea și urmărirea a- 
plicârii în producție a normelor șl 
normativelor de consum de com
bustibili, carburanți și energie.

Art. 39 — încălcarea prevederi
lor prezentului decret privitoare 
la limitarea vitezei de circulație 
constituie, contravenție și se sanc
ționează potrivit dispozițiilor le
gale privind circulația pe drumu
rile publice.

Art 40 — Vînzarea benzinei 
sau a altor carburanți de către 
personalul unităților socialiste de 
desfacere ori eliberarea documen
telor pentru procurarea acestor 
produse cu încălcarea prevederi
lor legale constituie infracțiunea 
de abuz în serviciu. contra intere
selor obștești și se pedepsește po
trivit articolului 248 din Codul 
penal.

Ari. 41 — înstrăinarea benzinei 
sau altor carburanți, aparținînd u- 
nităților socialiste, sau a documen
telor eliberate acestor unități 
pentru procurarea produselor 
menționate constituie infracțiu
nea de delapidare și se pedepsește 
potrivit art. 223 din Codul penal.

Ari. 42 — Vînzatea de către 
persoanele fizice în scopul reali
zării de profit a benzinei sau a 
altor carburanți, ori a documente
lor eliberate pentru procurarea a- 
cestor produse constituie infrac
țiune de speculă și se pedepsește 
potrivit art. 295 din Codul penal.

Art. 43 — Prezentul decret intră 
în vigoate pe data de 18 noiem
brie 1973.

Orice dispoziții contrare pre
zentului decret se abrogă.
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ANEXA Nr. 1

Privind măsuri de restricție și raționalizare 

a consumurilor de carburanți
II. LIMITAREA VITEZEI DE CIRCULATEI. LIMITAREA CONSUMULUI DE BENZINA

Nr. 
ort. Grupa de autovehicule

Consum 
maxim 

lunar litri

1. Autoturismele din dotarea ministerelor, celorlalte or
gane centrale de stat, comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al municipiului București 
și unităților din subordine» acestora, stabilite prin 
Hotărîre* Consiliului de Miniștri nr. 412 din 21 apri
lie 1973 și prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 
776 din 30 iunie 1973. precum și 1oate categoriile de 
autoturisme aparținînd organizațiilor cooperatiste și 
obștești 180

1 Cîte două autoturisme din dotarea centralelor indus
triale și unităților cu statut de centrală cuprinse în 
anexa la Decretul nr. 162/1973, precum și din dotarea 
unităților de construcții-montaj, pe baza aprobării 
Consiliului de Miniștri 320

l. Autoturismele date In folosința persoanelor care în
deplinesc funcțiile prevăzute In articolul 2 din Hotă- 
rirea Consiliului de Miniștri nr. 412/1973 și funcțiile 
asimilate acestora din organele centrale ale organiza
țiilor cooperatiste și obștești, precum și funcțiile pre
văzute in articolul 2 din Hotârîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 776/1973 400

4. Autoturismele proprietate personală :
— în perioada 1 XI—31 III
— în perioada 1 IV—31 X

40
60

A. Autoturisme din dotarea unităților socialiste viteza mâ
ți proprietate personala ximăkm/h

|
1. Autoturismele dotate cu motoare de peste 2 000 cmc

cu excepția autoturismelor Volga, Pobeda, Warszawa 100
2. Autoturismele dotate cu motoare de la 1 500 la 2 000 cmc 90
3. Alte autoturisme cu motoare sub 1 500 cmc. precum

și autoturismele Volga, Pobeda și Warsaawa 80
4. Autoturisme de teren 70
5. în localități viteza maximă de deplasare a tuturor au

toturismelor este de 60

B. Alte autovehicule din dotarea 
unităților socialisto

1. Autobuze și microbuze 50
2. Autocamlonete, autofurgonete și autocamioane 60
3. Autobasculante 50
4. Autocamioane cu remorci, autotractoare ou șa și semi

remorcă și autospeciale 50

*) Cantitățile de benzină prevă
zute la punctele 1—4, neridicate 
In cursul unei luni, se pot ridica, 
în cursul lunilor următoare, în ca
drul aceluiași an calendaristic.

b) Se exceptează de la prevede
rile punctului 1 autoturismele 
pentru intervenții în rețelele elec
trice, rețelele de transport de gaze 
li petroliere, instalații de teleco
municații. controlul siguranței ini
țiere, pentru care consumul de 
carburanți va fi calculat in raport 
de intervențiile efectuate, justifi
cate pe bază de documente de 
lucru.

c) Folosirea autoturismelor și 
altor autovehicule aparținînd or
ganizațiilor socialiste de stat, coo

peratiste si obștești se poate face 
numai în interes de serviciu. De
plasările la distante mari 6e vor 
face de regulă cu mijloacele pu
blice de transport

d) Turiștii străini pot să-și 
procure benzina necesară pentru 
întregul parcurs pe care-1 efec
tuează pe teritoriul Republicii So
cialiste România, precum si pen
tru parcurgerea unei distanțe de 
100 km după ieșirea din țară. Can
titatea de benzină peste necesită
țile astfel stabilite se va putea 
procura cu plata in valută liber 
convertibilă sau transferabilă, la 
prețurile ce se vor stabili.

a) Respectarea limitelor de vi
teză prevăzute la punctul II este 
obligatorie și pentru cetățenii 
străini care conduc autovehicule pe 
teritoriul Republicii Socialiste 
România.

b) Se exceptează de la prevede
rile punctului II autovehiculele 
destinate stingerii incendiilor șl 
autosalvările aflate în acțiuni de

intervenție, precum și cele ale or
ganelor Ministerului de Interne și 
ale Procuraturii aflate în misiune.

c) Autovehiculele care transpor
tă materiale ușor inflamabile sau 
explozibili nu vor depăși vitezele 
maxime prevăzute prin Regula
mentul pentru aplicarea Decretu
lui nr. 328/1966 privind circulația 
pe drumurile publice.

PROGRAMUL I
8,90 Bună dimineața t • Gimnas

tica pentru toți * Pentru «ă- 
nfitAtri» dv. : Poala ulceroasA 
și modul de alimentație 
ÎDe vorbă cu gospodinele, 

ravatele roșii.
9,25 Film aerial : Daktari.
9,50 Viața satului.

li,on Emisiune In limba maghiară. 
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
16.13 Publicitate.
16,20 Film serial : ,.în ultimul mi

nut-. Regia : Ruggero Deo- 
dato. Episodul V — „Ascen
sorul”.

16.SS Magazin aportiv.
18,30 Drumuri In istorie. Cetatea 

de scaun a Tlrgoviștel.
18,45 Vetre folclorice : Țara Gur- 

ghlulul.
19.13 Publicitate.
15,20 1001 de aerl t „Moby Dick" 

(I).
19,30 Telejurnal « SfiptAmtna po

litică internă șl internaționa
lă In imagini.

20.10 Reportajul sAptAmlnli. „Tine
rețea unui străvechi oraș" : 
Bistrița. Emisiune de Rodlca 
Rarău.

20,30 Publicitate.
20,40 Film artistic : „Călătorie spre 

Lună" — ecranizare după cu
noscutul roman al lui Julea 
Verne. Premieră pe țară.

22.30 Telejurnal a Sport.
PROGRAMUL II

11,00 — 13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu".

30,10 Eroi îndrăgiți de copii : „Șu- 
rubel".

20,40 Panoramic științific.
21,05 Balade și cintece populare 

din Muscel interpretate de G. 
Prunoiu.

31,20 Seară de balet : „Fata prost 
păzită" (III). Scenariu după 
Jean Dauberval.

32,15 Film serial : Mannlx.

La școala bărbăției
ostășești

Tinerii care își satisfac serviciul militar 
cu termen redus au depus, ieri, jurămintul

EX

III. LIMITAREA DISTANȚELOR DE DEPLASARE A UNOR 
AUTOVEHICULE DIN PARCUL UNITĂȚILOR SOCIALISTE

1. Pentru autoturismele prevăzu
te la punctul 1/1, precum și pentru 
microbuze și autosanitare se limi
tează zona de deplasare în cadrul 
județului în care sînt înmatricu
late ; autoturismele înmatriculate 
în municipiul București se pot de
plasa și în cadrul județului Ilfov, 
iar cele din județul Ilfov și in mu
nicipiul București.

2. Utilizarea autoturismelor, de 
intervenție în rețelele electrice, re

țelele de transport de gaze și pe
troliere, instalații de telecomunica
ții, controlul siguranței rutiere, a 
autosanitarelor în situații deosebi
te, temeinic justificate, precum și 
a autoturismelor de la punctul 1/2 
se va face în cadrul zonei de de
servire stabilite prin autorizația e- 
liberată în acest scop de către 
ministerele sau organele centrale 
respective.

Expoziția „Afișul 

din R. P. Ungară"

Vizitatorii care intră .in aceste zile 
in galeriile de artă „Orizont" din 
Capitală au ocazia să vadă, aici, 
expoziția „Afișul din R. P. Ungară", 
organizată in cadrul Înțelegerii de 
colaborare dintre uniunile artiștilor 
plastici din cele două țări. Sînt ex
puse peste 40 de afișe cu teme poli
tice, culturale, comerciale, creații 're
cente semnate de 27 de graficieni din 
Ungaria. După cum arăta in cuvintul 
de deschidere Napoleon Zamfir, se
cretar al Uniunii artiștilor plastici, 
expoziția — prima de acest gen or
ganizată pe linia uniunilor de creație 
— ilustrează Înalta calitate a lucră
rilor. nivelul atins de autorii lor atit 
in ce privește viziunea artistică, cit 
și realizarea tehnică. Expoziția este 
totodată un bun prilej pentru strân
gerea colaborării intre artiștii și pu
blicul din România șl Ungaria.

Simbătă, 17 noiem
brie. In dLmineața a- 
cestel zile de toamnă, 
primele scrii de tineri 
care satisfac serviciul 
militar cu termen re
dus s-au aliniat in 
fața drapelelor de 
luptă pentru a depune 
lurămlntul militar. 
Participă generali «i 
ofițeri superiori, ve
terani ai războiului 
antihitlerist. membri 
ai gărzilor patriotice', 
ai formațiunilor de 
pregătire a tineretul ut 
pentru apărarea pa
triei. pionieri, părinți 
ai tinerilor militari. 
Solemnitatea conden
sează clipe înălțătoare, 
emoționante.

După ce au trecut 
cu bine examenul ad
miterii in invățâmin- 
tul superior, viitorii 
ingineri, arhitecți, a- 
gronomi, profesori sau 
artiști au intrat in 
rândurile cetățenilor 
patriei cu drepturi și 
obligații ostășești de
pline. Pentru că jură
mintul este actul de 
maximă responsabili
tate prin care fiecare 
fiu al națiunii noastre 
se leagă să fie devo
tat, cu întreaga sa fi
ință, cauzei patriei, 
poporului și Partidu
lui Comunist Român.

Purtînd cu demni
tate și mindrie uni
forma ostășească, ti- 
nârul soldat cu ben
tiță alb-roșie pe epo- 
let, cu automatul Ia 
piept și mina dreaptă 
pe drapelul de luptă 
rostește sacrele cuvin
te : „Jur credință ne
strămutată poporului 
român și patriei mele 
socialiste".

Exprim! nd senti
mentele încercate in 
clipele depunerii jură- 
mintului, soldatul Oc
tavian lancu ne spu
nea : „In tremurul pe 
lancea drapelului, 
mina mi se părea mai

grea. Apropierea mă
tăsii tricolore im! în
călzea inima. Sim
țeam, in foșnetul fal
durilor, Îndemnul stră
moșilor, al părinților, 
al tuturor odor dragi, 
care erau parcă aici 
lingă mine in această 
zi ce nu se plerde-n 
amintiri". „Pentru 
mine, spunea soldatul 
Nicolae Ion Bogatu, 
jurămintul este sinte
za celui mai Înalt pa
triotism. Cerințele a- 
cestui legămînt te u- 
nesc prin fire invizi
bile de trecutul glo
rios de luptă al po
porului șl, în același 
timp, de prezentul și 
viitorul său luminos**.

Angajlndu-se să fie 
vrednic și demn apă
rător al țării, ostașul 
primei serii care-șl 
satisface serviciul mi
litar cu termen redus 
exprimă bărbătește : 
„Jur să nu-mi precu
pețesc sîngele și viața 
pentru a apăra pămin- 
tul strămoșesc, inde
pendența șl suverani
tatea patriei, cauza so
cialismului".

Cerințele jurămln- 
tului, devenite crezuri, 
pot căpăta la fiecare 
din ei contururi reale 
in fapte. Fiecare do
rește ca pe timpul cit 
va sluji patria sub 
drapel să adauge un 
plus de tărie persona
lității sale, să devină 
un bun apărător și ce
tățean al țării. Ce re
prezintă armata in 
viața acestor tineri 7 
Iată citeva opinii :

Soldat Dumitru Ion 
Zamfirescu : „Din pri
mele zile, armata a 
realizat un lucru ex
traordinar : ne-a unit, 
ne-a dat posibilitatea 
să ne cunoaștem, să ne 
măsurăm forțele In În
deplinirea sarcinilor oe 
ne revin, in depășirea 
greutăților inerente

începutului". Soldatul 
Mlhal Plrvan :■ „Sta
giul militar este nu 
numai o nouă perioa
dă din viața noastră, 
ci este și o inaltă școa
lă politică, unde înveți 
să devii un bărbat de 
care țara a avut, are 
și va avea totdeauna 
nevoie. Disciplinați, 
vom păși mai maturi 
țn viață".

...Gloduri, sentimen
te izvorfte din inimi. 
Pe poara vieții acestor 
tineri armata repre
zintă o treaptă, un 
moment al bărbăției. 
Armele țării oe le sint 
încredințate sint In 
miini sigure. Actul so
lemn al Jegâmintului 
ostășesc exprimă un 
„certiificat" de Încre
dere pe care poporul 
ii acordă fiilor săi. 
Angajamentele asuma
te de a deveni apără
tori de nădejde, in
structori ?i educatori 
iscusiți sint din cele 
mai Îndrăznețe. Ele 
sint edificatoare pen
tru profilul și crezul 
moral al tineretului 
nostru, despre care 
tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, secretar 
general al partidului 
și comandant suprem 
al Forțelor Armate, 
spunea : „...tineretul
reprezintă schimbul de 
milne ; lui II revine 
sarcina de a asigura 
mersul înainte al pa
triei noastre spre co
munism".

Tinerii care au de
pus ieri jurămintul 
militar vor intra, in 
anul celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul 
fascist, pe porțile fa
cultăților. Cu Încrede
re. cu devotament — 
buni cetățeni si demni 
ostasi ai României so
cialiste.

Colonel
C. ZAMFIR

r. 2

Măsuri de limitare și restricții în domeniul
încălzitului și iluminatului

I. IN DOMENIUL ÎNCĂLZITULUI

— temperatura 
halele industriale 
producție închise 
16—18 grade C.

— temperatura

de încălzire 
și alte spații 
se limitează

de încălzire

la 
de 
la

la 
camerele de locuit și alte încăperi 
se limitează la 20 grade C ;

— se întrerupe furnizarea apei 
calde menajere timp de 4 ore zil
nic, între orele 24,00—04,00.

§) Se exceptează de 1a prevede
rile de mai sus spitalele, casele de

naștere, creșele, grădinițele și că
minele de copii.

b) furnizorii de energie termică, 
deținătorii de instalații termice de 
încălzire sînt obligați să asigure 
reglarea temperaturii agentului 
termic în instalațiile de termofica- 
re și încălzire centrală, iar comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București vor stabili orare limita, 
tive de funcționare a sobelor cu 
gaze.

. II. IN DOMENIUL ILUMINATULUI

— se reduce cu 50 la sută ilumi
natul vitrinelor în timpul orarului 
de funcționare a magazinelor și 
altor unități comerciale și se inter
zice iluminatul vitrinelor și al fir
melor in afara programului, cu 
excepția iluminatului de secu
ritate ;

— orarul de funcționare al ma
gazinelor și altor unități comercia
le se va stabili astfel îneît să uti

lizeze la maximum iluminatul na
tural, cu excepția celor alimentare, 
a farmaciilor și a altora similare ;

— se reduce cu 30—40 la sută 
iluminatul in birouri și cu mini, 
mum 60 la sută iluminatul pe co
ridoare, in holuri și exterior ;

— se reduce cu 50—60 la sută 
iluminatul în localități, pe străzi 
și In alte locuri publice ;

— se reduce la strictul necesar 
iluminatul instalațiilor în aer li
ber — rafinării, instalații chimice 
și metalurgice, rampe, depozite, 
triaje și altele ;

— se va utiliza la maximum ilu
minatul natural în întreprinderi ; 
se va reduce iluminatul general în 
halele de producție, prin extinde
rea iluminatului local și parțial în 
timpul nopții :

— se vor lua de îndată, de că
tre toți cetățenii, măsuri pentru 
reducerea in medie cu 3(k la sută 
a consumului de energie/elcctrică 
pentru iluminat și alte utilizări 
casnice, prin utilizarea rațională a 
iluminatului și aparatelor electro- 
casnice, evitlndu-se risipa de orice 
fel. Consiliile populare județene și 
al municipiului București, precum 
și Ministerul ‘ Energiei Electrice 
vor controla modul de realizare a 
acestor măsuri ;

— se va reorienta producția de 
becuri și respectiv a livrărilor că
tre fondul pieței și pentru birouri, 
în sensul creșterii ponderii becuri
lor de putere mică ;

— se interzice iluminatul pe șo
sele, autostrăzi șl alte drumuri pu
blice, in afara așezărilor com
pacte ;

— se interzice iluminatul după 
terminarea activității în cantine, 
școli, spații administrative și altele 
similare, cu excepția iluminatului 
de pază și securitate.

cinema
• Monolog : VICTORIA
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30.
a Omul din La Mancha : SCALA
— 9.30: 12,15; 13,30; 18.15; 21.
CAPITOL — 8,36; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21.
a Fiul mecanicului de locomoti
vă : LUMINA — 9; 12; 15; 17,30;
30.30.
a 100 de lei : AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15. CENTRAL — 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18.15 : 20.30.
a Ultimele șase minute : PA
TRIA - 9; 11.30; 14; 16.30; 19;
21.15; BUCUREȘTI - 8.30; 11;
13.30; 16^18.30: 21. MODERN — 9; 
11.15; 1340; 16; 18.15; 20.30.
a Bunâ seara, doamnă Campbell : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30;
18; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 1.45; 
11,13; 13,30; 16; 18.30; 21. EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30. FAVORIT — 9,18; 11,30; 13.45; 
16; 18.15; 2040.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45; 11,15.
• Esop : DOINA — 1340; 15,45;
18; 20.15.
a Operațiunea „Atomul marcat" x 
FLOREASCA — 15.30; 18; 20,18.
a Doi pe un balansoar : MELO
DIA — 3; 11.15; 13.30; 11: 18.18; 
20,30.
a Lumea se distrează : TIMPURI 
NOI — 9—20.15 in continuare.
a Mafia albă x GLORIA — •;
11,1»; 1340; 16: 18,13; 2040. TOMIS
— •; 11.15; 13,30; 15.45; 16.15; 20,30,
FLAMURA — &; 11.1»; 1140; 16; 
18,15; 20.30. t
a Despre o anume fericire : GIU- 
lești — ii: 15,30: 18; »o.u, fla
căra — 1540; 17,45; 20.
a Paradisul : BUCEGI — 15.30;
IB; 20,18, VOLGA — 9; U,W. 1840; 
15.48; 18; 20.15.
a Șapte zile : UNIREA — 16;
18; 20.a Efectul razelor gamma asupra

crăițelor : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18: 20,15, MIORIȚA — I;
11,15; 13.30; 15.45: 18; 20,15.
a Nunta : COTROCENI — 18,30; 
18; 20,15.
• Pe aripile vlntulul : GRIVITA
— 10; 14.30; 13.
• Lupta după victorie : LIRA — 
15.30; 19.
• Legenda negrului Charley : 
FERENTARI — 13.30; 18; 20,15.
• Departe de Tipperary : PACEA
— 15,30; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, MUNCA — 15,30; 17,45; 20. 
a Conspirația : RAHOVA — 15,30; 
18; 20.15.
• Cu cărțile pe față : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15.
• O floare și doi grădinari : BU- 
ZEȘTI — 9: 12,30; 16; 19,30.
• Acea pisică blestemată : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20.15.
• Stare de asediu : VIITORUL — 
15,30; 18; 20.15.
• Urmărire la Amsterdam t MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20.18.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici : ARTA - 15.30; 18: 20.15.
• Nici un moment de plictiseală : 
POPULAR — 15,30; 18;
a Simon Templar
COSMOS — 15,30; 18; 1

; 20.18.
Intervine t

30.15.— jo.jv; ib; io.is. 
a Distratul : VITAN — 10; 18; 
20,15.--------- .... Neagră :• ’ Fantoma luj Bărbi Neagr 
PROGRESUL — 15,30; 18; 30,15.

teatre
• Filarmonica de »t*t „Georgs 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert «imfonie pentru elevL 
Dirijor : Mircea Crlsletcu — 11,
(la Ateneul Român — asia Stu
dio) : Recital de pian susținut de 
Alexandru Preda. In program : 
Integrala sonatelor pentru pian de 
Brahms — 18.

• Opera Română : Studio de balet 
•73 - 11, Liliacul — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singo 
vienez — 10,30, Contele de Luxem
burg — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gLa!e“ («ala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 10,30, Dona 
Diana — 15.30, Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra*' (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută —
10. Intre noi doi n-a fost dcclt 
tăcere — 15, Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alcx. SahLa) : Va
lentin șl Valentina — 10,30; 13.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 10,30, O opta minune
— 15,30, Dragostea noastră — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wllde — 10, Adio, Charlie — 15.30, 
Cei șase — 19,30. (sala Studio) : 
Bărbați fără neveste — 16; 20.
• Teatrul Giulești : Slmbăta la 
Veritas — 10; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (in sala 
Studio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : lancu Jlanu — 10, 
Nota zero la purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : Tlgrtșorul Petre — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
„Mazel-tov" pe placul tuturor l —
11, Lozul cel mare — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lumea cit o fi... — 20.
• Teatrul «atlric-muzical „C. T&- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 -r- 11; 19,30, (la Sala Pa
latului) : De la Tânase adunate
— 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Reflectorul re
vistei — 10; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate
— 20.
• Circul „București" : Gala acro
baților — spectacol Internațional 
— 16; 19,30.

In timpul depunerii Jurâmintuluiîn munca de partid, spirit de partid!
(Urmare din pag. I)

ția dinamizatoare, proprii partidu
lui, cer comuniștilor să compare 
rezultatele obținute nu doar cu ni
velul de la care s-a pornit, ci. In 
primul rind, cu acela spre care tin
de partidul, cu acela al posibilități
lor maxime, integral fructificate. 
Iată de ce comunistul nu are drep
tul să manifeste „îngăduință" și 
„înțelegere" față de neimpl in urile 
care vegetează adesea la umbra re
zultatelor pozitive, ci trebuie să pri
vească și succesele cele mai remar
cabile drept trepte spre rezultate 
mereu superioare, să tindă mereu 
mai sus, să educe șl să dezvolte 
la oameni efortul spre autodepă- 
șire — cel mai eficace antidot Îm
potriva automulțumirii și rutinei.

Spiritul de partid are drept com
ponentă intrinsecă critica și auto
critica, acest ferment vital, „oxige
nul" care dă viață și vigoare mun
cii de partid. Iată de ce cuvinta- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
subliniază cu atita forță și pa
siune necesitatea înrădăcinării și 
mal trainice a criticii șl autocri
ticii in activitatea cotidiană a tutu
ror organizațiilor partidului. Intr-a
devăr, viața arată că intransigența 
față de lipsuri, neadmiterea tole
ranței față de orice fenomen ne
gativ, recunoașterea autocritică a 
greșelilor săvlrșite, căutarea căi
lor de soluționare reprezintă o 
condiție vitală a Înlăturării rămî- 
nerilor in urmă, un factor esențial 
al progresului. Forța, Înaltul pres
tigiu al partidului izvorăsc și din 
consecventa cu care promovează 
critica curajoasă, principială, in 
propria sa activitate, ca șl In în
treaga viață socială. Este Insă 
o realitate că nu peste tot 
spiritul critic și autocritic se 
manifestă permanent viu ; nu au 
dispărut cu desăvlrșire. așa cum ar 
0 necesar, așa cum cere partidul, 
tendințele de coooloșire a lipsuri
lor, de „trecere cu vederea" a unor 
deficiențe, de statornicire a unei 
atmosfere „călduțe", neprincipiale, 
nu a fost Încă dezrădăcinată 
pretutindeni mentalitatea — care 
ar putea fi denumită „mercantilă" 
— tradusă prin practica „nu te 
critic eu, ca să nu mă critici nici 
tu".

Dar partidul comuniștilor este 
avangarda revoluționară a clasei

muncitoare, a poporului, militanții 
săi sint uniți prin devotamentul 
neprecupețit față de marele ideal 
comun, prin relații de principiali
tate și exigență comunistă care ex
clud orice tendință de tolerare re
ciprocă a greșelilor. Analiza 
critică este o obligație pentru 
fiecare organizație, pentru fie
care membru de partid ; este un 
criteriu al maturității lor ; este o 
forță motrice a mersului înainte, 
este metoda dc a analiza realita
tea, a descoperi lipsurile, a asigura 
progresul ; orice tocire a spiritului 
critic poate reprezenta un serios 
pericol — iată idei majore ale cu- 
vintării care trebuie să se Înscrie 
ca „moto" permanent al activității 
tuturor organizațiilor de partid, să 
se graveze In conștiința fiecărui 
comunist !

în mod stăruitor este subliniată 
în cuvîntarea secretarului general 
al partidului necesitatea Întăririi 
disciplinei de partid. Aceasta este 
și firesc, dacă avem în vedere că 
pe comuniști 11 unește din punct 
de vedere spiritual aceeași concep
ție filozofică — materialismul dia
lectic, iar din punct de vedere or
ganizatoric — disciplina de partid, 
înalta disciplină conștientă, liber 
consimțită, pe care flecare dintre 
membrii partidului s-a angajat să 
o respecte cu strictețe din clipa 
aderării sale Ia partid, reprezintă o 
trăsătură fundamentală a spiritului 
partinic. Toomal datorită forței și 
ooeziunii pe care i-o asigură res
pectarea riguroasă a cerințelor dis
ciplinei interne, partidul este in mă
sură să acționeze ca un organism 
unitar, să sudeze toate organizațiile 
sale lntr-un corp monolit, puternic 
prin unitatea de voință și de acțiu
ne a tuturor membrilor săi, să a- 
sigure orientarea tuturor forțelor 
poporului către direcțiile de progres 
îociaL Prin însăși natura ei. străină 
oricărei tendințe de pasivitate și 
inerție, disciplina comunistă presu
pune o inaltă combativitate revolu
ționară ; ea se manifestă concret 
in energia și inițiativa puse în 
slujba înfăptuirii politicii partidu
lui, în respectarea riguroasă a ho- 
tăririlor de partid și a legilor sta
tului socialist. Nu s-ar putea spu
ne insă că această cerință funda
mentală își găsește întotdeauna 
aplicare strictă. Se mai Întâlnesc 
cazuri cind cerințele disciplinei de

partid sint interpretate Intr-o optică 
îngustă, limitată, cazuri cind 
membri de partid consideră că au 
răspuns cerințelor disciplinei dacă 
își achită la zi cotizația de partid, 
nu lipsesc la ședințe, îndeplinesc La 
termen sarcina obștească Încredin
țată — dar in activitatea lor cu
rentă dau uitării sau chiar încalcă 
cu seninătate hotăriri de partid, 
neglijează aplicarea strictă a le
gilor statului, așază interese În
guste, locale, deasupra celor gene
rale, ale întregii societăți. A im
prima un mai accentuat spirit re
voluționar muncii de partid presu
pune intărirea continuă a discipli
nei de partid, In accepția el plena
ră — de angajare responsabilă și 
combativă, dinamică în înfăptuirea 
liniei generale a partidului in toate 
sferele de activitate.

Spiritului de partid i! este propriu 
un stil de muncă cu adevărat revo
luționar, neimpăcarea față de prac
ticile birocratice. Pe bună dreptate 
in cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se face o critică severă 
ședințomaniei, oricăror tendințe de 
a transforma munca de partid, 
din muncă vie cu oamenii intr-o 

. activitate scriptică, de elaborare a 
felurite studii și hotăriri — nu 
arareori date uitării, neurmărite in 
aplicarea lor de către înseși orga
nizațiile de partid care le-au elabo
rat, Oriclt de bune și judicioase ar 
fi informările sau rapoartele, meto
da fundamentală de cunoaștere a 
realității, de sesizare și promovare 
a noului, o va constitui întotdeauna 
contactul viu cu oamenii, cu tere
nul, cu întreprinderile și institu
țiile — acolo unde se decide soar
ta oricărei decizii și unde acti
vistul de partid trebuie să-și pe
treacă cea mal mare parte a 
timpului. Activistul nu este și nu 
poate fi un inspector care efec
tuează turnee de constatare sau 
trimite „pe filieră" sesizări după 
sesizări ; om de acțiune pătruns 
de spirit de partid, el își îndepli
nește cu adevărat misiunea consi- 
derind controlul ca o intervenție 
competentă, operativă, eficientă, 
menită să asigure remedierea nea
junsurilor, perfecționarea activită
ții, aducerea Ia îndeplinire a sar
cinii.

A imprima muncii de partid un 
șl mal accentuat spirit de partid 
presupune, totodată, ea princlpiall-

ta tea revoluționară, fermitatea ide
ologică, combativitatea față de 
mentaliitățile retrograde și deprin
derile înapoiate să devină o trăsă
tură caracteristică a fiecărui mem
bru de partid. De aci decurge, așa 
cum arăta secretarul general al 
partidului, sarcina de a intensifica 
munca polltico-educativă a organi
zațiilor de partid in scopul ridicării 
nivelului ideologic al comuniștilor, 
promovării consecvente a princi
piilor eticii și echității socialiste, 
combaterii intransigente a oricăror 
manifestări străine idealurilor și 
normelor de viață ale societății 
noastre.

Așa cum s-a arătat mai sus, cu
vin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuprinde o mare abun
dență de idei prețioase, de reco
mandări și indicații din cele mai 
importante, izvorite tocmai dintr-o 
adincă cunoaștere a vieții, din iz
vorul viu al contactului nemijlocit 
cu oameni» — idei asupra cărora 
vom reveni. Este necesar să 
se înțeleagă că, prin multitu
dinea și însemnătatea proble
melor abordate, prin profunzi
mea analizei și valoarea concluzii
lor practice, cuvîntarea interesează 
în cel mai inalt grad toate organi
zațiile de partid, indiferent de do
meniul în care activează. Datoria 
lor. a fiecărui comunist In parte, 
este să-și analizeze in spirit auto
critic propria activitate in lu
mina indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, să răspundă cu 
exigentă revoluționară Întrebării : 
In ce măsură corespunde această 
activitate cerințelor formulate de 
partid și ce trebuie să facă pen
tru a le onora ca adevărat militant 
revoluționar ?

Fără a aștepta „impulsuri" spe
ciale, organizațiile de partid tre
buie să folosească Întregul arsenal 
al propagandei de partid, al forme
lor variate ale studiului Ideologic 
și muncii politico-educative de ma
să spre a populariza larg ideile cu- 
vintării, a le face cit mai bine cu
noscute și, totodată, a mobiliza pe 
comuniști, pe toți oamenii muncii*- 
să acționeze în acest spirit. In in
teresul accelerării Întregii dezvol
tări economico-sodale a țării. Va 
fi concluzia practică operativă, cârc 
va dovedi înțelegerea cerinței ma
jore : a imprima muncii de partid 
un șl mai accentuat spirit de 
partid !

I
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Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Primiri la C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I) 

a determinat guvernul român aft 
stabilească o serie de măsuri cu 
privire la folosirea mai rațională 
a resurselor de care dispunem, la 
intensificarea cercetărilor în ve
derea punerii în valoare a noi 
surse de energie, pentru a asigura 
pe un termen luna rezervele nece
sare dezvoltării rapide a întregii 
economii și. in felul acesta. să 
evite consecințele nefavorabile, ca 
urmare a crizei mondiale de ener
gie care se manifestă în prezent 
și se pare că se va accentua în 
viitor.

ÎNTREBARE : Care este 
părerea dumneavoastră pri
vind perspectivele dc colabo
rare între C.E.E. și C.A.E.R., 
și care este poziția țării dum
neavoastră in această pro
blema ?

RĂSPUNS : După cum știți, 
România pornește de la luarea în 
considerare a realităților din lumea 
contemporană. De aceea, apreciem 
că existența C.A.E.R. și a Pieței 
comune este o realitate de care tre
buie să se tină seama și, pornind 
de aici, credem că este necesar să 
se găsească modalitățile corespun
zătoare de colaborare între cele 
gouă organizații. De altfel, după 

v m se știe, au și început anumite 
contacte în direcția aceasta. Desi
gur, considerăm că, paralel cu re
lațiile dintre cele două organisme, 
fiecare țară va trebui să acționeze 
și în mod independent pentru solu
ționarea unor probleme în care

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P. C. R. in Cuba

Simbătă a plecat spre Cuba o de
legație de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Gheorghe Blaj, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ma
ramureș al P.C.R.. care va face o 
vizită. în schimb de experiență, la 
invitația C.C. al P.C. din Cuba.

Delegația de activiști ai P. C. R. 
s-a întors din R. P. Ungară

Delegația de activiști ai P.C.R.. 
condusă de Ștefan Mocuța, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Clui 
al P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită in schimb 
de experiență in R.P. Ungară, s-a 
înapoiat simbătă in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de Iosif 
Szasz, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

to și 21 noiembrie. In țară : Vreme re
lativ rece, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi schimbător. Se 
vor semnala precipitații locale. mai 

este direct. Interesată, ceea ce 
România, de altfel, și face.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. cum vedeți poziția 
României și a Greciei, în Ge
neral a țârilor mici și mijlocii, 
în climatul internațional care 
se creează prin contactele me
reu mai strînse dintre manie 
puteri ?

RĂSPUNS : România se pronun
ță in mod constant pentru soluțio
narea marilor probleme Interna
ționale cu participarea tuturor ță
rilor. independent de mărimea lor 
și orînduirea lor socială. Apreciez 
că țările mici și mijlocii trebuie să 
fie mai active și să acționeze în- 
tr-o colaborare mai strinsă pentru 
a contribui la soluționarea pro
blemelor Internaționale, la așeza
rea relațiilor dintre state pe prin
cipii noi — de egalitate și respect 

deoarece numai în acest fel, cu 
participarea activă a lor. se vor pu
tea găsi soluții care să tină seama 
într-o măsură cît mai mare de in
teresele tuturor statelor.

ÎNTREBARE : Cum se poate 
interpreta faptul că vizitați 
pentru a doua oară Statele 
Unite în cursul a doi ani ?

RĂSPUNS : Vizita pentru a doua 
oară în Statele Unite ale Americii 
constituie o expresie a relațiilor 
care se dezvoltă între România șl 
Statele Unite ale Americii, a poli
ticii României de a extinde cola
borarea cu toate țările, fără deose
bire de orînduire socială.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Ion Savu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid,

(Agerpres)

A fost prezent Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la București. -

★
în timpul vizitei, delegația de ac

tiviști ai P.C.R. a avut convorbiri la 
Comitetul Central al P.M.S.U., la 
Comitetele județene de partid Bacs- 
Kiskun și Somogy. la Oficiul național 
al planificării, la Ministerul Comer
țului Interior. Consiliul popular al 
Budapestei și la Uniunea Națională a 
Micilor Meseriași, a vizitat magazine 
de desfacere și unități de prestări de 
servicii către populație.

(Agerpres)

frecvente la începutul intervalului. 
Vintul va sufla potrivit cu unele in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 7 și plus 3 grade, Izolat mal 
coborlte In depresiuni. Maximele vor 
oscila Intre zero șl 10 grade. In Bucu
rești : Vreme relativ rece, cu cer va
riabil, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vint potrivit. Temperatura in scădere 
la început, apoi staționară.

ÎNTREBARE : Paralel cu ro
lul ci balcanic. Grecia consti
tuie un factor activ și în Ma
rca Medlterană. România, da
torită poziției ei geografice, 
constituie — in afară de im
portanța sa în Balcani — și un 
factor important în Centrul 
Europei. Ținind seama de a- 
ceasta, cum vedeți că ar fi po
sibilă o colaborare mai ,,spe
cializată" intre cele două țări?

RĂSPUNS : Consider că este ne
cesar, în primul rind, ca România 
șl Grecia să acționeze pentru rea
lizarea unei mai bune înțelegeri in 
Balcani, pentru extinderea colabo
rării și transformarea Balcanilor 
într-o zonă a colaborării și a pă
cii. Pornind de aici, trebuie să 
avem în vedere că atît România, 
cit și Grecia au și alți vecini. Ca 
atare, înțelegerea între țările bal
canice trebuie să dea un impuls 
extinderii colaborării cu celelalte 
țări, atît din centrul Europei și din 
Europa în general, cît șl din zona 
mediteraneană, ceea ce va da mal 
multă siguranță atît înțelegerii și 
păcii în Balcani, cît și în Europa.

CRISTOPHOR BITSIDES : 
Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte, pentru amabilitatea 
cu care ați binevoit să răs
pundeți la întrebările mele.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Aș dori să fo
losesc acest prilej pentru a ura 
poporului prieten elen multă pros
peritate și bunăstare.

Intîlnirea dintre delegațiile 
organizațiilor de tineret 

din România și Iugoslavia
Simbătă au continuat la Kladovo, 

in R.S.F. Iugoslavia, convorbirile in
tre delegația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, și delegația Conferinței 
Uniunii Tineretului din Iugoslavia 
(U.T.I.), condusă de tovarășul Vla
dimir Maksimovici, președintele 
Conferinței U.T.I.

Intîlnirea și convorbirile Intre 
delegațiile U.T.C. și U.T.I. au pri
lejuit un util schimb de experiență 
privind activitatea celor două orga
nizații. Delegațiile au exprimat ho- 
tărirea comună de a dezvolta șl in
tensifica continuu colaborarea bila
terală dintre U.T.C. ’și U.T.I., intre 
tineretul român și iugoslav in Spiri
tul relațiilor de prietenie dintre par
tidele, popoarele și țările noastre.

In cursul intilnirii s-a realizat un 
schimb de opinii privind principale
le probleme ale mișcării internațio
nale de tineret.

Cronica ziBei
Sub auspiciile Uniunii Societăților 

de Științe Medicale, simbătă s-au 
desfășurat in Capitală lucrările. 
Consfătuirii pe țară in domeniul 
medicinii legale.

★
Simbătă după-amiază s-a înapoiat 

de la Teheran delegația Crucii Roșii 
Române, condusă de general-colonel 
Mihai Burcă, președintele Consiliu
lui Național al Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă Româ
nia. (Agerpres)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Exprimăm Excelenței Voastre profunde mulțumiri pentru amabilul 

mesaj trimis cu prilejul aniversării încoronării noastre.
La rîndul nostru, transmitem cele mal bune urări pentru Excelența 

Voastră și pentru progresul continuu al țării dumneavoastră prietene.

HAILE SELASSIE
Împărat

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

în numele poporului khmer, al Frontului Unit Național, al Guver
nului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei și în numele nostru per
sonal, rugăm Excelențele Voastre să accepte mulțumirile noastre cele 
mai sincere pentru nobilul mesaj de felicitări și urări pe care ați bine
voit să ni-1 adresați cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a independenței 
Regatului Cambodgiei.

Ne folosim de această fericită ocazie de a reînnoi Excelențelor Voas
tre, guvernului șl poporului român expresia profundei noastre recunoș
tințe pentru sprijinul ferm, puternic șl constant acordat luptei noastre 
juste pentru salvarea națională, fapt care subliniază prietenia și solida
ritatea popoarelor și țărilor noastre care s-au dezvoltat și consolidat in 
această perioadă de luptă comună contra imperialismului, colonialismu
lui, rasismului, pentru libertate și dreptate.

Rugăm Excelențele Voastre să accepte. împreună cu urările noastre 
calde de sănătate și fericire, asigurările reînnoite ale înaltei și afectuoa
sei noastre considerațiuni.

NORODOM SIANUK
Șef de stat și președinte 

al Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

Președintele părții române in Comisia mixtă
româno-iugoslavă de colaborare economică

s-a întors din R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Emil Drăgănescu. vice

președinte al Consiliului de Miniș
tri. președintele părții române in 
Comisia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, s-a întors 
simbătă dimineața din R. S. F. Iu
goslavia, unde a participat la intil- 
nirea de lucru a președinților celor 
două părți In comisie.

între 26 noiembrie-4 decembrie 1973 la București Fabrica de țigarete din Timișoara
A H-a Conferință a 
din țările europene 
între 26 noiembrie și 4 decembrie 

1973, la București se vor desfășura 
— pe baza acordului dintre guvernul 
român și UNESCO — lucrările celei 
de-a Il-a Conferințe a miniștrilor 
educației din țările europene, mem
bre ale UNESCO. La lucrări parti
cipă delegații din 28 de țări, precum 
și observatori, reprezentanți ai unor 
organisme specializate ale O.N.U.. 
organizații europene subregionale, 
organizații internaționale neguver
namentale care au statut consultativ 
pe lingă UNESCO, diferite fundații 
europene.

Vor lua parte, de asemenea, Rcnă 
Maheu, director general UNESCO, 
Amadou Mohtar M’BOw, director 
general adjunct pentru problemele 
educației, și alți reprezentanți ai or
ganizației.

PENN NOUTH
Președinte al Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Frontului Unit Național, 

prim-mintstru al guvernului 
Regal de Uniune Națională 

al Cambodgiei

La sosire. în Gara de Nord, erau 
prezenti tovarășii Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Cornel Pacoste, adiunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

A fost de fată Iso Njegovan. am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București. (Agerpres)

miniștrilor educației 
membre ale UNESCO

Reuniunea de la București va 
dezbate probleme referitoare la evo
luția situației învățămintului supe
rior in Europa, după prima Confe
rință care a avut loc la Viena (1967— 
1973), transformarea structurilor, 
programelor, metodelor invățămin- 
tului superior in raport cu creșterea 
obiectivelor sale, a evoluției func
țiilor sale și a orientării sistemelor 
educaționale către educația perma
nentă, precum și posibilitățile de 
cooperare dintre instituțiile euro
pene de învățămint superior șl cele 
din țările in curs de dezvoltare.

Participanții la conferință vor 
avea prilejul să viziteze instituții de 
învățămint superior din Capitală și 
alte centre universitare din țară, 
instituții cultural-artistice, expoziții 
și muzee.

(Agerpres)

Simbătă dimineața, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de tovarășul I. S. 
Gustov, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., adjunct al președintelui Co
mitetului controlului de partid de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S., care, la In
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită

★
Simbătă dimineață, tovarășul Mi

ron Constanlinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația de 
activiști ai U.C.I., condusă de Mlloș 
Singici, membru al Secretariatului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, care a făcut o vizită, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, in schimb 
de experiență, in țara noastră.

La primire a participat Ion St. 
Ion, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice șl Sociale. A 
fost prezent ambasadorul R.S.F, Iu-

Vizita la Marea Adunare Națională
a secretarului general al Internaționalei 

Socialiste, Hans Janitschek
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec, a primit, sim
bătă dimineața. pe Hans Janitschek, 
secretar general al Internaționalei 
Socialiste, care ne vizitează țara.

In timpul întrevederii, care 6-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme privind 
politica internă și externă a Româ

Primiri la Consiliul Central al U. G.S.R.
Tovarășul Mi ha! Dalea, membru 

supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a primit 
simbătă dimineața delegația Federa
ției Generale a Sindicalelor din Co
reea, condusă de tovarășa Kim Jong 
Suk, membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Federației 
Generale a Sindicatelor din Coreea.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cu privire la principalele 
preocupări ale sindicatelor din cele 
două țări, la' contribuția lor In în
făptuirea sarcinilor construcției so
cialiste. S-au evidențiat bunele re
lații existent© intre cele două cen
trale sindicale și dorința reciprocă 
de dezvoltare și consolidare a legă
turilor de prietenie frățească și co
laborare multilaterală între sindica
tele din Republica Socialistă Romă-

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Cezar Ioana). — Fabrica de ți
garete din Timișoara a împlinit 125 
de ani de existență. Cu acest prilej 
jubiliar, simbătă, la Casa de cultură 
a studenților din localitate, a avut 
loc o adunare festivă în cadrul că
reia s-a dat citire Decretului Consi
liului de Stat prin care se conferă 
acestei unLtățl industriale Ordinul 
Muncii clasa I pentru contribuția 
adusă la opera de construire a socia
lismului in patria noastră. Tot cu 
această ocazie, un număr de 11 mun
citori, ingineri și tehnicieni au fost 
decorați cu Ordinul Muncii clasa a 
II-a și a IlI-a, iar alți 30 de sala- 
riati cu Medalia Muncii. înaltele 
distincții au fost inminate de tova
rășul Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care a transmis co
lectivului fabricii sărbătorite calde 
felicitări șl urări de noi succese in 
înfăptuirea sarcinilor ce-i revin in 
actuala etapă de dezvoltare a patriei. 

ln șchlmb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Nicolae Gudnă, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului central de partid, și 
loan Gluvacov, membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Colegiului central 
de partid.

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

★
goslavia Ia București, Iso Njegovan.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a. desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
în timpul vizitei In țara noastră, 

delegația de actLviștl al U.C.I. a 
avut convorbiri la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Comitetul ju
dețean Galați al P.C.R., Comitetul 
municipal București al P.C.R., Comi
tetul de Stat al Planificării. Delega
ția a vizitat obiective economice și 
social-culturale din municipiul Bucu
rești, din județele Galați și Prahova.

niei, precum șl probleme legate de 
mișcarea muncitorească interna
țională.

★
în aceeași zi, oaspetele a vizitat 

Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România și cartiere noi de 
locuințe din municipiul București.

(Agerpres) 

nia și Republica Populară Demo
crată Coreeană.

★

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a primit de
legația Confederației Franceze De
mocratice a Muncii — C.F.D.T. —, 
condusă de Albert Detraz, secretar 
național al C.F.D.T., care face o vi
zită in țara noastră, la invLtația 
Consiliului Central ai U.G.S.R,

Intr-o atmosferă cordială, priete
nească, a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la activitatea și 
preocupările U.G.S.R. și C.F.D.T. în: 
legătură cu căile șl modalitățile de 
întărire și dezvoltare a relațiilor in
tre oele două centrale sindicale fi 
în legătură cu unele probleme ale 
mișcării sindicale internaționale.

(Agerpres)

125 de ani
Ing. Margareta Luăa; directoarea fa
bricii, a făcut un scurt istoric al în
treprinderii, subliniind că, prin hăr
nicia și priceperea lor, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici — ro
mâni, germani, maghiari, sirbi și de 
alte naționalități — au transformat 
din temelii vechea manufactură de 
tutun intr-o mare și modernă unita
te a industriei noastre socialiste, care 
a îndeplinit planul pe primii trei 
ani ai cincinalului cu trei luni mai 
devreme.

Participanții la adunare au a- 
dresat C. C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă prin 
care-și exprimă dragostea și recu
noștința profundă față de conducerea 
partidului și statului pentru grija 
permanentă ce o acordă dezvoltării 
multilaterale a economiei naționale, 
ridicării continue a nivelului de viață 
material și spiritual al tuturor celor 
ce muncesc, hotărirea lor fermă de 
a Îndeplini cincinalul în mai puțin 
de 4 ani și jumătate, contribuind în 
acest fel la înflorirea scumpei noas
tre patrii, România socialistă.

Pe toate meridianele, preocupare pentru economisirea energiei • SPORT • SPORT •

ANGLIA: Restricții la consumul de electricitate
Camera Comunelor a adoptat în seara zilei de 15 noiembrie, cu 

237 de voturi contra 278. măsurile luate in virtutea stării de urgență 
privind restricțiile consumului de energie electrică.

(Agenția France Presse)

„iNVĂȚAȚI VIRTUȚILE ECONOMIEI DE ENERGIE “

R. F. G.: Stații de benzină inchise, distribuirea 

limitată
Companiile petroliere cu sediul la Hamburg au declarat că ma

joritatea stațiilor de benzină și-au limitat vinzările de benzină și 
carburant pentru motoare Diesel. Societățile ..Shell**. „Esso“ si ..Bri
tish Petroleum** vor reduce in proporție de pină la 20 la sută distri
buirea benzinei prin punctele lcr de vinzare. Majoritatea stațiilor de 
benzină sint închise mai devreme in zilele de lucru. Funcționarea 
lor este Întreruptă in zilele de duminică, iar pompele cu autoservire, 
care înainte erau folosite după orele de închidere, sint de asemenea 
Închise. Intr-o ședință secretă ce a avut loc la Bonn, membrii ca
binetului au aprobat o propunere a ministrului economiei, de a se 
examina situația aprovizionărilor cu petrol.

(Agenția Associated Press)

Aparatele „ALITALIA** zboară cu viteză redusă
Pentru a economisi carburant, avioanele societății ..Alitalia" au 

început să zboare cu o viteză redusă, se anunță intr-un comunicat 
al Ministerului Transporturilor Publice din Italia. Intr-un an. pre
cizează comunicatul, economia va fi de ordinul a 28 milioane de 
litri. în consecință, toate planurile de zbor au trebuit să fie modifi
cate. Pe ruta Roma—New York, un „Boeing 747“ al societății „Alita
lia" poate economisi 4 400 1 carburant, prelungind cu numai 15 mi
nute durata de zbor. _(Agenția France Presse)

JAPONIA: Mai puțină căldură in birouri, 
apelați mai puțin la lifturi!

Reprezentanți al ministerelor japoneze s-au întrunit la 15 no
iembrie. intr-o ședință de lucru, pentru a discuta diferite propuneri 
în vederea economisirii consumului de petrol și electricitate. în Pri
mul rind la nivel guvernamental. Propunerile ce urmează a fi adop
tate $1 recomandate tuturor administrațiilor cu autoconducere in
clud : scăderea temperaturii de încălzire a birourilor de la cea obiș
nuită de 223c la 20° In localurile administrației guvernamentale ; 
suspendarea, in proporție de aproximativ 20 la sută, a folosirii lif
turilor hi toate localurile administrației și stingerea luminilor ce nu 
sint necesare ; limitarea folosirii automobilelor oficiale.

„Ar fi greșit să aș
teptăm ca dificultăți
le- noastre să se rezol
ve de la sine si 
credem că totul 
merge bine. Ar fi 
nevenit un anei 
austriecii să economi
sească de ne 
combustibil, 
electrică si < 
Dar cit s-ar

s-ar 
locul 
automobi-

să 
va 
bi-
ca

• acum 
energie 

căldură, 
cistiga 

mai 
dc

dacă nu 
merge la 
muncă cu ______ .
Iul personal 7 Ce ați 
zice, de pildă, de o 
interdicție privind 
parcarea în centrul 
orașului 7

Și alte citeva exem
ple :

Energia electrică, 
după cum se știe, nu 
este consumată de loc
cu economie — stare 
de lucru încurajată 
de decenii nrintr-o a-

numită politică tari
fară. Centrul Vienei 
este luminat din a- 
bundentă. pină noap
tea tirziu. De ce oa
re 7 Sau : adminis
trația comunală stin
ge. inceplnd de la ora 
24, fiecare a doua 
lampă de pe stradă. 
De ce n-ar putea-o 
face de la 11 sau chiar 
10 7 Marile artere co
merciale sint pustii 
seara. Atunci pentru 
cine acea risipă de 
lumină in vitrine, la 
reclame, la firmele 
magazinelor 7

Nu e dificil de gă
sit si alte modalități 
de economisire a e- 
nerglei. De ce nu se 
apelează la cetățeni, 
ca din cinci becuri 
care ard in lustra su
frageriei să fie stin

se măcar două 7 Co
piii ar putea fl învă- 
tati să stingă lumina 
cind ies dintr-o încă
pere. Mijloacele de 
încălzire a locuințelor 
vot fi șl ele folosite 
mai rațional. (Cit de 
frecvent nu se recur
ge. de pildă, la des
chiderea laraă a fe
restrelor 1) Șl nu este 
mai sănătos să dormi 
într-o cameră mai 
răcoroasă 7

Important e ca oa
menii să învețe să se 
gospodărească mai 
bine, adică să consu
me cu cap. Dacă eco
nomia de bani a fost 
dintotdeauna socotită 
o virtute, la fel ar 
trebui privită si eco
nomisirea energiei".

(Din ziarul 
..Die Presse")

FRANȚA: Coborîți indicatorul vitezei!
Ministrul francez pentru industrie și dezvoltarea științifică a adre

sat poporului francez o chemare in vederea unor economii volun
tare referitoare la consumul de combustibil utilizat pentru Încălzire. 
El a declarat că temperatura din clădirile cu încălzire centrală va 
fi redusă cu 1 grad, iar perioada de încălzire va fi redusă cu două 
săptămîni la sfirșilul iernii. El a anunțat că guvernul va generaliza 
limitările de viteză în cazul cind cererea privind economiile volun
tare va fi ignorată de cei vizați.

(Agenția Associated Press)

OLANDA: Azi, a treia duminică fără automobile
La Haga s-a anunțat că intr-o 6ăptămină sau două va fi pus în 

aplicare un sistem de raționalizare a benzinei. Un comitet inter
ministerial. format din funcționari superiori, a fost constituit pentru 
a studia toate aspectele acestei probleme. Guvernul si municipalită
țile fac neîncetat apeluri la populație pentru a-și reduce consumul 
destinat încălzitului și iluminatului.

La 18 noiembrie în Olanda va fi cea de-a treia «duminică fără 
automobile. Cele 3 milioane de automobile vor rămlne din nou par
cate.

(Agenția France Presse)
înainte — și acum...

Conductă
WASHINGTON 17 

(Agerpres). — Preșe
dintele Nixon a sem
nat proiectul de lege 
privind construirea 
conductei petroliere 
trans-Alaska. Docu
mentul a fost aprobat 
In cursul acestei săp- 
tămini, cu o largă ma
joritate de voturi, de 
ambele camere ale 
Congresului In cursul 
ceremoniei, președin
tele a menționat că, 
In actuala situație e-

petrolieră trans-Alaska
nergetică, considera
țiile privind protecția 
mediului ambiant din 
Alaska trebuie trecute 
pe planul al doilea. El 
a adăugat că prevede
rile impuse ye Mi
nisterul de Interne in 
textul legislației asi
gură o protecție cores
punzătoare echilibru
lui ecologic al pe
ninsulei.

Conducta (in lungi
me de peste 1200 
km), care va lega 
zăcămintele din nordul

Alaskăi de portul su
dic Valdez, va fl con- 
îtruită de un consorțiu 
de companii petrolie
re. Costul proiectului 
este evaluat in pre
zent la 4,5 miliarde do
lari, lucrările urmind 
a fi încheiate in anul 
1977. Debitul inițial va 
fl de 600 000 barili pe 
zi, iar cel final de 2 
milioane barili pe.zi, 
ceea ce va acoperi a- 
proximatlv 8,5 la sută 
din necesarul de pe
trol al S.U.A.

Ieri, la Cluj. într-un meci con
țină pentru etapa a XlV-a a divi
ziei A. echipa locală Universitatea a 
fost învinsă de Jiul cu 1—0 (1—0), 
Punctul partidei l-a marcat Mul- 
țeșcu în minutul 21. In clasament, 
atît „U‘‘. cit și Jiul, au acum același 
număr de puncte (14).

Azi, de la ora 14. se dispută parti
dele Universitatea Craiova—C.S.M, 
Reșița ; F.C. Petrolul—F.C. Constan
ța ; Politehnica Iași—Steagul roșu ; 
Politehnica Timișoara — Rapid ; 
A.S.A.—Sportul studențeso ; F.C. Ar
geș—U.T.A. ; Dinamo—S.C. Bacău 
(stadionul Dinamo). Meciul Steaua— 
C.F.R. Cluj va Începe la ora 16,30 
și se va juca pe stadionul bucu- 
reștean „23 August**.

★
La turneul pentru Juniori de la 

Monte Carlo, echipa reprezentativă a 
României a învins pe cea a Iugosla
viei cu 2—1.

★
In cadrul campionatului national 

de hochei pe gheață, pe patinoarul 
„23 August** din Capitală s-a desfă
șurat aseară partida dintre echipele 
bucurestene Steaua si Dinamo. Ho- 
chelștii de la Steaua au obtinut vic
toria cu scorul de 5—1 (1—0, 3—1, 
1—0). Astăzi, cu începere de la ora 
18.00, cele două echipe se intilnesc 
din nou pe același patinoar.

★
Peste 2 000 de spectatori au urmă

rit ieri seară, în sala de sport 
„Olimpia** din Timișoara, partida 
revanșă dintre selecționatele mascu
line de handbal ale României șl 
Cehoslovaciei. Handbaliștii români 
au terminat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 13—10

U.E.F.A. a suspendat pe timp de 
un an dLn competițiile europene in- 
tercluburi echipa Lazio Roma, a- 
mendînd-o totodată cut2 milioane de 
lire italiene din cauza incidentelor 
de la meciul Lazio—Ipswich Town. 
De asemenea. U.E.F.A. a respins ce
rerea echipei scoțiene Hibernians de 
rejucare a partidei cu echipa engle
ză Leeds United pe motiv că an
trenorul englez Don Revie intrase 
pe teren în timpul executării penal- 
tiurilor pentru departajare. Totoda
tă. Revie a fost sancționat cu in
terzicerea accesului pe banca antre
norilor la viitorul meci al echipei 
Leeda,



viața internațională
PE AGENDA SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

„SITUAȚIA SOCIALĂ 
A TINERETULUI LUMII"

- punct înscris din inițiativa României
NAȚIUNILE UNITE 17 (Corespondentă de Ia C. Alexandroaie) : 

Problemele >1 nevoile tinerel generații, participarea sa nestingheriiă 
la viața socială, economică și politică. Inclusiv Ir procesul complex 
de adoptare a deciziilor, de jalonare a direcțiilor vieții si progresu
lui națiunilor, precum șl la viața politică Internațională — sini doar 
cîteva dintre subiectele complexe abordate in cadrul dezbaterilor din 
Comitetul nr. 3 al Adunării Generale cu prilejul analizei raportului 
secretarului general prezentat la punctul propus de România privind 
„Situația socială a tineretului lumii".

Problemele tinerel generații de
pășesc granițele naționale si. de a- 
ceea. guvernul Austriei apreciază 
că participarea Organizației Națiu
nilor Unite si a agențiilor sale spe
cializate la studierea si analizarea 
lor aprofundată, urmată de propu
neri si soluții, ar fl extrem de va
loroasă si utilă, declara reprezen
tantul acestei t&ri. Buenther Bir- 
baum.

Rebrezentantul Republicii Burun
di aorecia. în intervenția sa. că ti
neretul îsi simte drepturile încălca
te atunci cind este confruntat cu 
Jniusfitia. cu politica de apartheid, 
discriminarea rasială si opresiunea 
colonialistă. în ultimii ani. însă, ti
nerii din teritoriile coloniale au pus 
mina ne arme, devenind forța cea 
mai de nâdeide a mișcărilor de e- 
liberare națională din aceste zone, 
a spus eL

Gerald van Oven (Olanda) subli
nia. la rindul său. că una dintre 
Ideile esențiale ale raportului se
cretarului general este chemarea 
urgentă la înlesnirea participării ti
neretului la toate nivelurile activită
ții sociale si politice a națiunilor, 
nu numai în faza execuției, ci si în 
luarea hotăririlor.

Delegatul Bahrainului. Yousuf Al- 
Khala. a apreciat că atit O.N.U.. a- 
gentiile sale specializate, cit si sta
tele industriale ale lumii îsi oot 
aduce o contribuție substanțială la 
ameliorarea situației tineretului din 
unele țâri în curs de dezvoltare, 
prin organizarea de programe de

Tulburări
ATENA 17 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.N.A.. gu
vernul grec a dat publicității simbă- 
tâ un comunicat oficial in care arată 
că o serie de manifestant!. folosind 
localurile Școlii politehnice din Ate
na, au tulburat grav ordinea publică 
în capitală. Vineri seara, se spune in 
comunicat. 10 000 de manifestant! 
s-au îndreptat spre centrul orașului, 
atacînd forțele de politie și reușind 
să ocupe pentru ci te va momente 
imobilul Prefecturii. Pe parcurs, ei 
au răsturnat sute de autobuze și ma
șini particulare, au declanșat incen
dii șl au ridicat baricade pe străzile 
din centrul capitalei. în aceste con
diții. continuă comunicatul. Ministe
rul Ordinii Publice a hotârit să facă 
apel !a ajutorul unor unități armate, 
care au Înlăturat baricadele, au de
blocat intrarea principală a Scolii 
politehnice, evacuînd pe manifes
tant 1 din Incinta școlii.

Ordinea la Atena — se arată în 
comunicat — a putut fi restabilită ; 
patru persoane și-au găsit moartea 
în circumstanțe oare vor fi elucidate 
ulterior.

Agenția A.N.A. transmite totodată 
c§. simbătă după-amiază președin-

Vizita pe care a făcut-o în țara 
noastră. Ia invitația C.C. al P.C.R., 
delegația Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și In
sulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
condusă de tovarășul Aristides Pe
reira, secretar general al partidului. 
ee înscrie ca un moment remarcabil 
în evoluția relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre. Se 
poate aprecia că întilnirile și con
vorbirile pe care delegația le-a avut 
cu reprezentanții partidului și statu
lui nostru, cu secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au încheiat cu bune rezultate pe 
multiple planuri, sintetizate în De
clarația comună publicată în ziarele 
de ieri.

Așa cum este cunoscut, animat de 
profunde sentimente internaționalis
te, poporul român, care a dus el în
suși o luptă Îndelungată pentru eli
berare națională, și socială, și-a ma
nifestat in permanență simpatia si 
solidaritatea față de lupta popoarelor 
subjugate pentru lichidarea colonia
lismului și neocolonialismului, a acor
dat și acordă un sprijin activ mișcă
rilor de eliberare națională, luptei 
acestora pentru cucerirea și consoli
darea libertății și independenței ra
ționale. pentru constituirea statelor 
naționale șl afirmarea lor de sine 
stătătoare pe calea progresului în 
acest spirit, care reprezintă o trăsă
tură permanentă și esențială a în
tregii activități Internationale a par
tidului șl statului nostru. România 
socialistă * acordat, încă de la în
ceput, sprijinul său luptei populare 
pentru eliberarea Guineel-Bissau, ca 
șl a celorlalte teritorii care se mai’ 
află Încă sub dominația colonialiști
lor portughezi. Astfel, s-au închegat 
și dezvoltat relații strinse. de priete
nie trainică, solidaritate șl colaborare, 
bazate pe egalitate și respect reci
proc, Intre P.C.R. și P.A.I.G.C., între 
popoarele noastre. O expresie a spri
jinului multilateral acordat de parti
dul și statul nostru mișcării de eli
berare din Guineea-Bissau a consti
tuit-o semnarea de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu și regretatul con
ducător al luptei pentru eliberare na
țională, AmiCcar Cabrai, a Comuni
catului Comun din iunie 1972. care a 
repreientat primul act oficial inter
național semnat de către reprezen
tanții legitimi ai poporului din Gui
neea-Bissau — comunicat ale cărui 
aprecieri au fost pe deplin confir

educație sl formare de cadre, acor
darea de burse, asistentă oe olan 
regional și Intensificarea cooperării 
Internationale în domeniile care 
Implica participarea tinerel genera
ții.

Reprezentantul Organizației Mon
diale a Sănătății. S. A. Malafato- 
ooulos. sublinia că. deși consumul 
de stupefiante este considerat In 
unele state drept o boală, el con
stituie. de fapt, simptomul unei boli 
care îsi are rădăcina in condițiile 
economice și sociale, in locul negli- 
labil rezervat. în unele state, tine
retului. în condițiile grele de luptă 
cu vitregiile vieții, cu nedreptățile 
sociale si discriminarea.

Condamnare hotărîtă 
a politicii de apartheid

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a adoptat un grup de 
rezoluții referitoare la lupta împo
triva politicii de apartheid.

Una dintre rezoluții condamnă re
gimul de la Pretoria pentru ..actele 
sale inumane repetate" și sfidarea 
rezoluțiilor Adunării Generale și ale 
Consiliului de Securitate, care cer 
curmarea politicii de apartheid. în- 
tr-o altă rezoluție se cere intensifi
carea eforturilor împotriva politicii 
de apartheid și să se elaboreze pro
grame de acțiune in acest sens în 
lumina recomandărilor O.N.U.

la Atena
tele Republicii Elene. Ghiorghios Pa
padopoulos, a adresat națiunii un 
mesaj radiotelevizat, in care a in
format câ, in urma manifestațiilor 
de la 15 noiembrie, a hotărît declara
rea legii marțiale pe întreg teritoriul 
Greciei. „împuternicit prin Consti
tuție de a apăra liniștea și securita
tea poporului grec — a spus preșe
dintele — declar că sint hotârit să 
iau toate măsurile adecvate pentru 
a stabiliza ordinea, astfel incit po
porul să poată continua sarcina sa 
pașnică".

în conformitate cu prevederile le
gii marțiale, comandantul-șef al for
țelor armate a impus apoi restricții 
generale de circulație, începînd de 
simbătă ora 16,00.

în aceeași zi. guvernul grec s-a 
reunit sub președinția șefului statu
lui într-o ședință de urgență. în 
curșul căreia primul ministru Spy
ros Markezinis a explicat rațiunile 
care I-au determinat pe președinte 
să declare legea marțială. La sfir- 
șitul reuniunii, premierul a reafirmat 
hotărirea cabinetului de a-și înde
plini programul politic, prin organi
zarea de alegeri la o dată cît mai 
apropiată posibil, după restaurarea 
ordinii publice.

mate de evoluția vieții internațio
nali.

în spiritul acelorași sentimente 
frățești, poporul român a salutat cu 
vie satisfacție și bucurie proclamarea 
Republicii Guineea-Bissau ca pe o 
victorie istorică a luptei pentru liber
tate și independentă purtată de po
porul ei. sub conducerea P.A.I.G.C., 
și i-a urat din inimă noi succese in 
eforturile pentru consolidarea noului 
stat african și desăvârșirea luptei de 
eliberare, exprimindu-și, totodată, 
hotărirea de a-i acorda in continuare 

Un moment remarcabil in dezvoltarea 
solidarității si prieteniei dintre 

România si Guineea-Bissau
întregul său sprijin pînă la izbinda 
finală. Declarația comună exprimă 
Înalta prețuire și recunoștința 
P.A.I.G.C. pentru sprijinul larg și 
consecvent, pentru ajutorul perma
nent. acordate de P.C.R.. de poporul 
român, pe plan politic, diplomatic, 
moral și material, luptei de eliberare 
națională din Guineea-Bissau.

însemnătatea deosebită a actualei 
vizite — prima pe care o efectuează 
în tara noastră o delegație a 
P.A.I.G.C, după actul istoric al pro
clamării republicii — constă in fap
tul câ ea a dat expresie nu numai 
voinței comune de a face ca bunele 
relații statornicite Intre P.C.R. șl 
P.A.LG.C să se dezvolte mai departe, 
dar și să-și găsească o continuare 
firească, o evoluție logică In rela
țiile pe linie de stat Declarația sem
nată acum de secretarii generali ai 
celor două partide reprezintă — așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceausescu — ..un document care 
pune pe baze noi șl relațiile dintre 
statele noastre". în temeiul actului 
de recunoaștere oficială de către Re-

In favoarea năzuințelor 
de unitate 

ale poporului coreean 
Dezbateri în Comitetul 

’’olltlc
NAȚIUNILE UNITE 17. — (De la 

corespondentul nostru) : încetarea 
Imediată a oricărui amestec străin 
In treburile interne ale ponorului 
coreean, desființarea asa-zisei Co
misii a Rațiunilor Unite pentru Uni
ficarea si Refacerea Coreei si dizol
varea asa-numitului Comandament 
al O.N.U. din Corcea de sud. inter
zicerea folosirii drapelului Națiuni
lor Unite de către trunele străine din 
această parte a Coreei si retragerea 
lor din această regiune sint elemen
tele principale ale dezbaterilor asu
pra ..problemei coreene", care au 
loc In Comitetul Politic al Adunării 
Generale.

Ambasadorul U.R.S.S. la O.N.U., 
Iakov Malik, a salutat primele con
tacte intervenite Intre nordul si su
dul Coreei, subliniind că centru a 
facilita progresul ce calea reunifică- 
rii acestei țări trebuie 6ă se pună 
capăt imediat intervențiilor străine 
in treburile interne coreene.

Ambasadorul Cehoslovaciei. Milos 
Vejvoda. a declarat că tara sa se o- 
cune cu fermitate procunerii de in
trare a celor două cârti ale Coreei 
In O.N.U., intrucit transpunerea ei 
in practică ar însemna permanenti
zarea scindării tării.

Reprezentantul Cubei, ambasado
rul Alarcon de Quesada, s-a pronun
țat pentru dizolvarea imediată a Co
mandamentului O.N.U. care, timo de 
peste două decenii, a sluiit drept 
instrument centru continuarea in
tervențiilor si amestecului în aface
rile interne al? acestui nooor.

Reprezentantul Republicii Zair, 
Ipote Bakand’asi. a soriiinlt proiec
tul de rezoluție al țărilor socialiste 
si nealiniate.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Ambasadorul României 

la Dacca, Iosif Chivu. ‘ avut ° 
întrevedere cu Zillur Rahman, se
cretarul general al partidului Liga 
Awami. partid de guvernămint in 
Republica Bangladesh. în cursul în
trevederii. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, au fost discutate 
probleme de interes reciproc.

Australia a hotârit să sis
teze asistența economică 
acordată regimului de la 
Pnom Penh — intorm«ază din 
Canberra agenția T.A.S.S.. referin- 
du-se la. relatări ale presei locale.

Ședința Comisiei mix
te cehoslovaco- vest-ger- 
mUn6r Liființată în baza acordu-

MISIVNEA „SKYLAB-3
HOUSTON 17 (Ager- 

pres). Echipajul mi
siunii „Skylab-3‘‘ a 
reușit să facă joncțiu
nea cu laboratorul or
bital.

Sîmbătă, după cele 
opt ore de somn pre
văzute In program, 
astronaut!! au pătruns 
In laboratorul orbital.

Programul primei

publica Socialistă România a Repu
blicii Guineea-Bissau, cele două state 
au hotărît să stabilească imediat re
lații diplomatice la nivel de amba
sadă. în același timp, s-au dus baze 
trainice cooperării multilaterale din
tre cele două state, o expresie con
cludentă in acest sens fiind hotărirea 
de a se crea o comisie mixtă de co
laborare — pentru extinderea și di
versificarea relațiilor in domeniile 
Dolitic. economic, tehnic și cultural.

In cadrul schimbului de păreri în 
problemele internaționale 8-a apre

ciat de ambele părți că mutațiile care 
au avut loc pe arena mondială, noul 
curs spre destindere și colaborare 
exercită o influență pozitivă șl in 
ceea ce privește afirmarea mișcărilor 
de eliberare. Avind sprijinul țărilor 
socialiste, al celorlalte forțe progre
siste, antiimperialiste, mișcările de 
eliberare națională au Dăsit lntr-un 
stadiu nou, superior, de dezvoltare, 
se bucură de o recunoaștere tot mal 
largă, bazată pe normele dreptului 
internațional, ca reprezentante au
tentice ale popoarelor lor. în această 
privință, concludentă este însăși re
cunoașterea de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U» a statului suveran 
Guineea-Bissau. a mișcărilor de eli
berare din Angola și Mozambic.

Un factor hotăritor pentru cuceri
rea și consolidarea independenței na
ționale ii constituie — așa cum se 
subliniază și in declarația comună — 
unirea celor mai largi forțe Interne 
din fiecare țară angajată In lupta 
de eliberare. Experiența demonstrea
ză că succesele luptei de elibe
rare depind in măsură esențială

ORIENTUL APROPIAT

Reprezentantul președintelui Consiliului 
de Stat al României a lest primit 

de președintele
BAGDAD 17 (Agerprcs). — La 17 

noiembrie, Mircea Malița, reprezen
tant al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a fost primit de președintele 
Republicii Irak, Ahmed Hassan al- 
Bakr, căruia i-a remis un mesaj 
personal din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Republicii Irak a ex
primat mulțumiri pentru mesajul 
primit si a adresat președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceausescu, 
urări de prosperitate și continuu 
progres poporului român.

Cu prilejul prezentării mesajunii 
a avut loc un schimb de păreri* pri-

A continuat schimbul 
de prizonieri intre Egipt 

ți Israel
Din Cairo și Tel Aviv se anunță 

că, simbătă, au continuat schimbul 
de prizonieri intre Egipt și Israel și 
evacuarea civililor răniți din orașul 
Suez.

Amlnarea reuniunii mixte 
dintre ofițerii egipteni 

și israelieni
CAIRO 17 (Agcrpres). — Cotidia

nul „Al Ahram" din Cairo a anun
țat simbătă că „în cursul ultimelor 
24 de ore au avut loc contacte im
portante internaționale pentru a de
termina Israelul să se retragă la po
zițiile din 22 octombrie. Pri.n urfria- 
re, Egipttfl a considerat că este ca
zul să amine următoarea reuniune 
mixtă dintre ofițerii egipteni și is
raelieni, care fusese în principiu sta
bilită pentru duminică, ' pînă cind 
contactele internaționale vor da un 
rezultat concret".

Iui comercial pe termen lung din
tre cele două țări, s-a desfășurat la 
Praga.

în saloanele Bibliotecii Na
ționale din Montevideo s-a des
chis expoziția de artă populară 
românească. La vernisaj,. Jose 
Maria Gamio. director aene- 
ral in Ministerul Educației și 
Culturii din Uruguay, a subli
niat contribuția României la 
îmbogățirea tezaurului cultu
rii universale, poziția. activă a 
țării noastre In promovarea, re
lațiilor bilaterale in acest do
meniu. Ambasadorul României 
la Montevideo, Valeria Pop. a 
relevat, la rindul său. contribu
ția schimburilor culturale la 
sfringerea legăturilor dintre 
România ti țările latino-ameri- 
cane.

iile In „Skylab" pre
vede efectuarea unui 
control al tuturor in
stalațiilor și punerea 
Ia punct a interioru
lui. în vederea înde
lungatei misiuni.

de realizarea unei largi colabo
rări pe plan național, a coeziunii și 
unității de acțiune a tuturor forțe
lor patriotice, a tuturor mllitanților 
pentru independentă națională, pe 
deasupra oricăror deosebiri în ce 
privește concepțiile politico^ideolo
gice sau orientările cu privire la for
mele de luptă, la căile dezvoltării 
sociale după obținerea independenței. 
Necesitatea imperioasă a unității este 
evidentă și in ceea ce privește afir
marea dreptului; imprescriptibil al 
popoarelor de a utiliza șl Îmbina 
toate căile și mijloacele de luptă, 
Inclusiv lupta armată, pentru licHiț- 
darea dominației străine și dezvol
tarea de sine stătătoare.

Documentul semnat la București 
reflectă identitate de vederi 4n- 
tr-un șir de probleme fundamenta
le ale situației internaționale actua
le, referirile la Vietnam. Cambod- 
gia. Orientul Apropiat punind in 
evidență concluzia comună a nece
sității de a se acționa hotârit și 
ferm pentru respectarea dreptului 
popoarelor de a dispune de propria 
lor soartă, pentru reglementarea 
conflictelor pe căi politice, aplicarea 
strictă a Înțelegerilor realizate in 
acest domeniu, pentru instaurarea 
unei păci trainice și durabile. Am
bele partide nutresc convingerea că 
viața' internațional^ reclamă in mod 
imperios participarea activă a tu
turor statelor la soluționarea proble
melor majore ale omenirii, intensi
ficarea luptei maselor, a popoarelor 
pentru abolirea definitivă a politicii 
imperialiste de forță și dominație, 
pentru democratizarea vieții politice 
internaționale prin instaurarea rela
țiilor noi, de egalitate și respect între 
toate popoarele.

întreaga desfășurare a vizitei de
legației P.A.I.G.C. ilustrează relațiile 
strinse ale partidului și statului 
nostru cu mișcările de eliberare na
țională și cu nOile state independen
te. legăturile puternice, trainice, sti
ma și respectul reciproc. Salutînd re
zultatele vizitei delegației P.A.I.G.C., 
poporul român iși exprimă hotărirta 
de a milita pentru aplicarea in via
tă a tuturor prevederilor declarației 
comune, de a întări. în spiritul po
liticii profund internaționaliste a 
P.C.R., prietenia cu poporul din 
Guineea-Bissau. căruia îi dorește 
deplin succes în lupta pentru victo
ria cauzei sale drepte.

Ion FÎNTINARU

Republic» M
vind situația din Orientul Mijlociu 
și perspectivele soluționării proble
melor din această zonă, in vederea 
unei păci juste, in interesul tuturor 
popoarelor, precum și stadiul actual 
și dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și Irak.

în timpul șederii sale la Bagdad, 
Mircea Malița a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu ministrul afaceri
lor externe al Republicii Irak. Mur- 
tada Saeed Abdel Baqi. La întreve
dere a asistat Gheorghe Vașile. am- 

. basadorul României la Bagdad.

phenian SOSIREA 
DELEGAȚIEI ECONOMICE 

GUVERNAMENTALE ROMÂNE
PHENIAN 17 (Agcrpres). — La 16 

noiembrie a sosit la Phenian dele
gația economică guvernamentală ro
mână, condusă de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, pre
ședintele părții române in comisia 
interguvernamentală consultativă în 
problemele relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, pen
tru a participa la lucrările sesiunii 
a 4-a a comisiei.

La sosire, tovarășul Ion Pățan a 
fost intimpinat de Țoi Jai U, vice- 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, și de membrii 
și experții delegației guvernamen
tale a R.P.D. Coreene.

Au fost de față, de asemenea, 
Dumitru Popa, ambasadorul Româ
niei la Phenian, si membri ai amba
sadei române.

Fidel Castro despre sarcinile actuale 
ale oamenilor muncii cubanezi

HAVANA 17 (Corespondență de 
la M. Fabian). — în cuvintarea 
rostită la festivitatea de închidere a 
lucrărilor celui de-al XIII-lea Con
gres al Centralei .Oamenilor Muncii 
din Cuba. Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, a relevat sem
nificația deosebită a acestui congres, 
arătind că dezbaterile au demonstrat 
nivelul înalt al conștiinței politice și 
revoluționare a oamenilor muncii cu
banezi, ai căror reprezentanți au 
examinat probleme hotărî toare pen
tru evoluția procesului revoluționar 
în Cuba.

r f. g. Congresele Partidului 
Liber-Democrat și Uniunii 

Creștin - Democrate
Atenția observatori

lor de aici este reținu
tă in această perioaaâ 
de congresele unor 
partide politice care 
au o pondere de sea
mă in viața politica a 
Republicii Federale 
Germania. Astfel, in
tre 12—14 noiembrie 
s-a desfășurat cel 
de-al 24-lea congres al 
Partidului Liber-De- 
mocrat (P.L.D.), parti
cipant, alături de Par
tidul Social-Democrat, 
la coaliția guverna
mentală — astăzi ur- 
mind a se deschide la 
Hamburg congresul U- 
niunii Creștin-Demo- 
crate (U.C.D.), princi
palul partid de opo
ziție.

Lucrările congresu
lui P.L.D., la care au 
luat parte 500 de dele
gați și numeroși invi
tați, s-au axat pe. dez
baterea politicii par
tidului într-o serie de 
probleme ale actuali
tății interne și inter
naționale. El a dat un 
răspuns clar in pro
blema poziției P.L.D. 
față de coaliția guver
namentală — răspuns 
considerat necesar in
trucit in ultima vreme 
in presa vest-germană 
s-a vorbit despre „di
sensiuni" intre cele 
două partide care al
cătuiesc guvernul. Atit 
președintele P.L.D.,
Walter Scheel, cit și 
vicepreședintele par
tidului, Hans Dietrich 
Genscher, au exprimat 
fidelitatea față de 
programul elaborat 
Împreună cu Partidul 
Social-Democrat in 
urma victoriei in ale
gerile din 1972. Se a- 
preciază ca semnifica
tiv faptul că Partidul 
Liber-Democrat s-a 
delimitat și mai clar 
de pozițiile unor forțe 
politice conservatoare, 
pronunțindu-se ' din 
nou pentru aplicarea 
programului de refor
me sociale pe care în
țelege să le realizeze 
Împreună cu social- 
democrații pînă la 
sfirșitul mandatului 
încredințat

Politica externă a 
Republicii Federale 
Germania a reprezen
tat un capitol impor
tant al preocupărilor 
congresului. în acest 
context a fost afirma
tă în mod ferm pozi
ția P.L.D. în favoarea 
destinderii internațio
nale, pentru cooperare 
între state cu orînduiri 
sociale diferite, pen
tru întărirea și adinci
rea relațiilor cu țările 
socialiste. în cuvinta
rea 6a, Walter Scheel, 
vicecancelar și minis
tru de externe al 
R.F.G., a subliniat că 
în Europa are loc un

CORESPONDENȚA 
DIN BONN

proces treptat de des
tindere» care se dez
voltă, relevind că „in 
problemele dificile tre
buie manifestată toa
tă răbdarea și înțe
legerea pentru a fi gă
site soluții politice".

Referindu-se la pro
blema Orientului Apro
piat, Walter Scheel a- 
rață că „amenințarea 
acută la adresa păcii 
mondiale a trecut, dar 
conflictul încă nu a 
fost rezolvat Trebuie 
folosită acum șansa ce 
s-a creat pentru a se 
rezolva conflictul în 
mod durabil. Orice so
luționare trebuie să 
excludă forța ; ocupa
rea de teritorii prin 
forță nu este justifi
cată, iar teritoriile o- 
cupate prin forță tre
buie eliberate. Fie
care parte implicată în 
conflict trebuie să ai
bă granițe sigure. 
Dreptul la existentă 
al Israelului nu tre
buie să fie negat de 
către nimeni. O rezol
vare pașnică trebuie 
să aibă In vedere 
drepturile legitime ale 
populației palestlne- 
ne“.

Cel de-al 22-lea 
congres al Uniunii

COMUNICAT 
cu privire la vizita oficială 

in R.D. Germană a ministrului 
afacerilor externe al României

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a făcut o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Democrată Germană, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, Otto 
Winzer. in perioada 13—17 noiem
brie 1973.

în timpul vizitei, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a fost 
primit de Erich Honecker, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, și de Horst Sindermann, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane.

în comunicat se arată că miniștrii 
afacerilor externe ai României și 
R. D. Germane au efectuat, ln- 
tr-o atmosferă de prietenie cor
dială, înțelegere deplină și stimă 
reciprocă, un schimb amplu și rod
nic de păreri cu privire la stadiul 
actual și perspectivele relațiilor din
tre cele două țări, precum și In le
gătură cu unele probleme internațio
nale actuale.

Cel doi miniștri au constatat cu 
deosebită satisfacție că, în spiritul 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, șl Erich Ho
necker, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, avute în mai 1972 la 
București, relațiile de colaborare 
multilaterală și alianța frățească din
tre România și R. D. Germană se 
dezvoltă cu succes, pe baza princi
piilor marxism-leninismului șl inter
naționalismului socialist, in concor
danță cu Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală.

Miniștrii au relevat dezvoltarea 
pozitivă a schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări, au subliniat 
importanța cooperării șl specializării 
in producție și au apreciat activita-

Caracterizind congresul ca un 
prim pas pe calea obținerii unei efi- 
ciențe maxime a economiei și a asi
gurării participării corespunzătoare a 
oamenilor muncii la rezolvarea pro
blemelor economice, primul secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba a subli
niat că îndeplinirea acestor obiective 
reprezintă principala .sarcină a P.C. 
din Cuba, a organizațiilor politice și 
de masă ale 'țarii pentru Următorii 
ani. Fidel Castro a arătat, totodată, 
că. în prezent, are loc elaborarea 
planului cincinal de dezvoltare a 
economiei cubaneze pînă în anul 
1980, care urmează a fi adoptat in 
anul 1975 de primul Congres al P.C. 
din Cuba.

Creștin-Democrate a 
fost pregătit în lumi
na preocupării acestui 
partid de a-și amelio
ra pozițiile pe eșichi
erul politic vest-ger- 
man. Este știut că 
la ultimele alegeri, 
U.C.D. a obținut 35,2 
la sută din numărul 
voturilor exprimate 
(împreună cu aliatul 
său Uniunea Social 
Creștină (U.S.C.), 44,9 
la sută), ceea ce. pe 
de o parte, arată că a- 
derenții săi reprezintă 
o parte apreciabilă a 
corpului electoral ; pe 
de altă parte, rezulta
tele arată că sprijini
torii săi erau în scă
dere. dat fiind că în 
1969 votanții pentru 
U.C.D. au reprezentat 
36,6 la sută din total 
(46,1 la sută împreună 
cu U.S.C.). Ca urmare, 
în Bundestag au intrat 
177 deputațl U.C.D. in 
1972, față de 193- în 
1969.

în aceste condiții, 
U.C.D. a întreprins un 
șir de schimbări in ce 
privește componența 
organelor de conduce
re. Rainer Barzel de- 
misionînd din funcția 
de președinte. Dar 
ceea ce 6-a considerat 
ca fiind deosebit de 
important și de urgent 
este elaborarea, în 
perspectiva viitoarelor 
alegeri, a unui pro
gram nou ; după toate 
indiciile, U.C.D. năzu
iește să șteargă, ima
ginea unei opoziții 
sterile, care nu ar a- 
vea alt rol decît să 
spună .jiu" față de 
orice măsură sau ac- 
tiune a guvernuluL

Această dorință a a- 
pâret clar. incă la con
gresele U.C.D. Ia nive
lul landurilor, pregă
titoare ale congresului 
federal, fiind aprecia
tă ca o reflectare a 
dezideratului alegăto
rilor de a se realiza o 
colaborare constructi
vă între forțele politi
ce ale țării.
N. S. STANESCU 

tea fructuoasă a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare econo
mică.

El au constatat că, de la încheie
rea Tratatului de prietenie, au fost 
Înregistrate in continuare progreșe 
in dezvoltarea bazei juridice a rela
țiilor, în colaborarea dintre minis
tere, instituții culturale, științifice $1 
de învățămint. precum și In dome
niul turismului.

Cei doi miniștri au exprimat do
rința guvernelor lor de a extinde și 
diversifica in continuare colaborarea 
pe multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și R.D. Germană, 
pe măsura posibilităților mereu cres- 
cinde ale celor două țări, in folosul 
ambelor popoare, in Interesul unită
ții țărilor socialiste, al cauzei socia
lismului șl păcii in Europa și in în
treaga lume. El au subliniat hotări
rea guvernelor lor de a contribui 
permanent la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie șl a colaborării multi
laterale cu statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu celelaltp 
țări socialiste. , .

Miniștrii și-au exprimat șatiaK*.- 
ția față de tendințele pozitive ce șe 
manifestă pe continentul european și 
au subliniat contribuția Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socialiste 
frățești la destindere și securitate. 
Ei au evidențiat că Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa oferă un cadru politic propice a- 
bordării de către reprezentanții tu
turor statelor participante, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, a pro
blemelor de interes major pentru 
oonsolidarea destinderii, înțelegerii 
și colaborării între popoarele conti
nentului, pentru garantarea unei 
securități trainice. Miniștrii au re
afirmat hotărirea guvernelor lor de 
a acționa in direcția Încheierii cu 
succes și cît mai curind posibil a 
conferinței.

Miniștrii au asigurat poporul frate 
vietnamez de ajutorul și sprijinul 
multilateral în continuare aPțărilor 
lor.

Ambii miniștri s-au pronunțat ho- 
tărit împotriva prigoanei și terorii 
față de forțele progresiste și demo
cratice din Chile și au cerut energic 
eliberarea Imediată a secretarului 
general al Partidului Comunist din 
Chile și a tuturor patrioților Întem
nițați.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu Încetarea 

‘ focului in Orientul Apropiat. Ei s-au 
pronunțat pentru realizarea nelntîr- 
ziâtă a rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care trebuie să 
ducă la o reglementare pașnică și 
echitabilă a conflictului din Orientul 
Apropiat.

La încheierea convorbirilor, cei 
doi miniștri și-au exprimat deplina 
satisfacție față de rezultatele acesto
ra și au convenit continuarea lor, 
precum și promovarea consultărilor 
și schimbului de păreri, la diverse 
niveluri, între ministerele afacerilor 
externe.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Georșe 
Macovescu, a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane. Otto Winzer, 6ă 
facă o vizită oficială in România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

★
Ministrul român de externe s-a 

înapoiat simbătă în Capitală. La so
sire, pe aeroportul Otopeni, George 
Macovescu a fost Intimpinat de Va- 
slle Gliga și Cornel Pacoste, adjuncțl 
al ministrului, de funcționari supe
riori din M.A.E.

A fost de față Joachim Ldschner, 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București.

★
La plecarea spre patrie, ministrul 

român al afacerilor externe a .fosț 
condus la aeroport de Otto Wiiyte- 
ministrul afacerilor externe al R.D.cfc, 
Herbert Krolikowski, adjunct al mi
nistrului de. externe, Hans Voss, 
ambasadorul R.D.G. la București, 
precum și de ambasadorul României 
la Berlin, Vasile Vlad, și de membri 
ai ambasadei.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R.
PENTRU INDUSTRIA ALI

MENTARĂ

ULAN BATOR 17 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a avut loc ședința 
Comisiei. permanente a C.Ă.E.R. 
pentru industria alimentară. Au fost 
examinate probleme ale coordonării 
în legătură cu adincirea și perfec
ționarea colaborării în acest do
meniu.

La lucrările ședinței au participat 
reprezentanți ai Bulgariei, Ceho
slovaciei, Cubei, R. D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, României. Un
gariei și Uniunii Sovietice.

ÎNCHEIEREA convorbirilor 
ANGLO-FRANCEZE

LONDRA 17 (Corespondență de îa 
N. Plopeanu). — Simbătă s-au 
încheiat convorbirile dintre pre
ședintele Franței, Georges Pompi
dou, și primul ministru britanic, 
Edward Heath. Intilnirea a avut loc 
in cadrul pregătirilor politico-diplo- 
matice pentru conferința șefilor de 
state și guverne ai celor nouă țări 
membre ale Pieței comune, prevă
zută să aibă Ioc In zilele de 14 și 15 
decembrie la Copenhaga. Pe ordinea 
de zi s-au aflat, între altele, situa
ția monetară internațională, penuria 
de combustibil, situația din Orientul 
Mijlociu, relațiile Est-Vest. raportu
rile dintre Piața comună. Statele 
Unite, Japonia.

In domeniul relațiilor bilaterale, 
Intilnirea Heath — Pompidou a cul
minat cu semnarea tratatului anglo- 
francez referitor la con strei rea tu
nelului pe sub Canalul Mined!.
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