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SĂ FOLOSIM MAI RAȚIONAL 
COMBUSTIBILUL, ENERGIA!

Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa

Elena Ceaușescu vor face o vizită oficială
în Statele Unite ale Americii

„Nu ne poate fi indiferent cu ce cheltuieli materiale producem o mașină, un motor, 
o locomotivă. Cu cît vom consuma mai mult metal sau diferite alte materiale, cu cît 
vom consuma mai multă energie, cu cît fiecare bec, să zicem, va consuma kilowați în plus în 
mod nerațional, cu atît vom pierde din avuția patriei noastre, iar aceasta se va răsfrînge asupra 
veniturilor fiecărui cetățean. Reducerea cheltuielilor materiale este deci strîns legată de asi
gurarea condițiilor pentru a obține creșterea bunăstării generale a poporului nostru".

N9COLAE CEAUSESCU

Intre 4 și 10 decembrie 1973, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu vor face o vizită oficială

în Statele Unite ale Americii, la invitația 
președintelui S.U.A., Richard Nixon, și a so
liei sale, Patricia Nixon.

Cum trebuie
să acționăm
noi, tinerii

Problema reducerii cheltuielilor materiale în ansamblu a de
venit în ultimii ani prioritară printre sarcinile eco
nomiei naționale. Astăzi, mai.mult ca oțicind, se acordă u grijă 
deosebită celor două elemente esențiale care contribuie la cre
șterea sau micșorarea cheltuielilor materiale : combustibilii și 
energia.

Statisticile ne încunoștiințează că energia electrică produsă în 
țară in anul curent este de zece ori mai mare in raport cu 1955, 
că in aceeași perioadă, producția de combustibili primari s-a 
triplat, sau că in 1975 producția de energic electrică va fi de 
circa 28 de ori mai mare față de 1950. Toate acestea sînt o do
vadă a eficienței politicii științifice de dezvoltare a bazei de 
materii prime energetice, desfășurată de ani de zile de către 
partidul și statul nostru ; politică datorită căreia dispunem azi 
de o puternică bază producătoare de energie electrică și com
bustibili.

Producția de energie și de combustibili a crescut constant, an 
de an, dar in același ritm au crescut și nevoile economiei na
ționale. Dezvoltarea tuturor ramurilor industriale ca și a agri
culturii, solicită tot mai multă energie, produse petroliere și 
alți combustibili. Este cunoscut modul științific in care se cal
culează necesarul de energie al viitorului, conform căruia se 
ridică noi centrale. Este știut de asemenea, că valoarea investi
țiilor în domeniul energeticii depășește cu mult eforturile de
puse pentru dezvoltarea altor ramuri industriale. Totuși, aceste 
acțiuni nu pot echivala cu o gîndire economică fundamentată 
științific, decit în măsura în care sînt cuplate cu un calcul la 
fel de precis al consumurilor, cu un program la fel de complex 
de gospodărire a fiecărui litru de benzină, kilowat oră sau me
tru cub de gaz. Dintr-o asemenea necesitate pornește apelul 
pe care partidul l-a adresat nu o dată tuturor celor de care de
pinde utilizarea chibzuită a acestor resurse, tuturor oamenilor 
muncii de a gospodări rațional energia electrică și combustibilul. 
Acest apel nu constituie o problemă de conjunctură sau obiec
tul unei campanii de o durată oarecare, ci o cerință permanentă 
ce decurge din creșterea nivelului de eficiență generală a eco
nomiei naționale. Pentru noi, tinerii, pentru organizația noastră 
revoluționară, această chemare a constituit un apel direct și 
nu e greu de înțeles de ce. In cele mai importante ramuri ale 
economiei, în majoritatea întreprinderilor industriale, acolo 
unde problema gospodăririi combustibilului și energiei, a reducerii

M. ZVIRJINSCHI
(Continuare în pag. a Ill-a)

IN PAGINA a 3-a
* Pornind de la un studiu în 170 

de unitâti economice din Ca
pitală CE ÎNTREPRIND UTE- 
CISTII PENTRU REDUCEREA 
CONSUMURILOR

• CINE LASĂ DESCHISE ROBI
NETELE RISIPEI? (cîteva adre

se unde spiritul gospodăresc 
trebuie să-și facă mai mult 
simtită prezenta)

• STĂPIN PE VOLAN DAR Șl 
PE REZERVOARE (acțiuni de 
economisire într-o autobază 
cu multi șoferi tineri)

V I A Ț APE ORGANIZAȚIE

NU DOAR HOTÂRÎRILE 
F AC ACTIVITATEA, CI 

ÎNDEPLINIREA LOR!
Pornind de la dorința de a 

consulta un număr cit mai larg 
de activiști privind cele mai im
portante probleme ale organiza
ției de tineret, Comitetul jude
țean Brașov al U.T.C. a organi
zat recent o plenară care a ana
lizat problemele vieții de organi
zație într-o formulă deosebită : 
dezbateri, pe categorii de tineri, 
ale conținutului vieții de orga
nizație. ale stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și or
ganizațiilor U.T.C., cu partici
parea membrilor comitetului 
județean care lucrează în aceste 
domenii, precum și a secretari
lor unor comitete și organizații 
U.T.C. din întreprinderi, insti
tuții, școli, facultăți, C.A.P.-uri, 
I.A.S.-uri. S.M.A.-uri. în cali
tate de invitați au fost pre- 
zenți membrii comisiei organi
zatorice ai Comitetului județean 
Brasov al P.C.R.. precum și 
foști activiști ai U.T.C. Această 
largă participare a impus dez
baterea materialelor plenarei 
tn prima zi pe comisii, iar a 
doua zi în plen, la discuții 
participînd peste 50 de cadre 
ale organizației care au făcut 
numeroase propuneri vizind îm
bunătățirea stilului de muncă 
al birourilor comitetelor jude
țean, municipale și orășenești și 
ale comitetelor comunale.

în centrul atenției plenarei 
s-au aflat probleme cu care se 
confruntă zi de zi organizațiile 
U.T.C., punînd accentul pe cu
prinderea tuturor tinerilor, in
tre 14 și 30 de ani, la pregăti
rea politică, pe creșterea nu
merică și calitativă a organiza
ției in rîndul tinerilor munci
tori. Numeroase cadre din activ 
s-au referit la folosirea deplină 
de către organele și organiza
țiile U.T.C. a întrecerii uteciste 
pentru realizarea sarcinilor cin
cinalului înainte de termen ca 
o pîrghie politică în vederea 
educației prin muncă și pentru 
muncă, a dezvoltării răspunde
rii față de sarcinile profesionale 
în spiritul exigențelor formulate 
în documentele de partid, al 
proiectului de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste. S-a rea
lizat astfel o analiză profundă 
a stilului și metodelor de mun
că atit la nivelul birourilor or
ganizațiilor U.T.C., cît și la 
nivelul comitetelor din între
prinderi și școli, al comitetelor 
orășenești, municipale și jude
țean. în cadrul discuțiilor au 
fost scoase în evidență rezulta
tele dar și neajunsurile pe linia 
întăririi autonomiei organizații
lor U.T.C., făcîndu-se propuneri

concrete privind activitatea la 
nivelul verigilor de bază, im
primarea unei mai mari con-

ADINA VELEA

(Continuare in pag. a Ill-a)

în față cu tabelul cronologic 
al virstei profesorilor care s-au 
succedat pe la catedrele Uni
versității de la Iași în cei pes
te o sută de ani de existență ai 
acesteia dar, mai ales, în față 
cu tăcerea care există to
tuși în aulă, unde ar trebui încă 
de la vîrsta studentului să se 
afirme tot mai distincte voci 
în diferite planuri ale cer

DECRET
PRIVIND CONFERIREA „ORDINULUI MUNCII" 
CLASA I UNITĂȚII FORESTIERE DE EXPLOATARE 

ȘI TRANSPORT BREZOI, JUDEȚUL VÎLCEA
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea sec

torului de economie forestieră și participarea activă a 
colectivului de salariați de la Unitatea forestieră de ex
ploatare și transport Brezoi la opera de construire a so
cialismului în patria noastră, cu prilejui aniversării a 100 
de ani de la înființare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă „Ordinul -Munci?* clasa I 
Unității forestiere de exploatare și transport Brezoi, 
județul Vîlcea.

\ ' Președintele
Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

„ȘCOALA DE MESERII"
DINTR-Uhl SAT
SATMĂREAN

q Aproape o suta de tineri s-au calificat și lucrează ca mese
riași în satul natal. • Cooperativa agricola suporta toate chel
tuielile impuse de calificarea la locul de munca a tinerilor.
• Absolvenți ai cursurilor de calificare și actuali ucenic: ur

mează învătămîntul liceal la fără frecvență și la seral.

„Am rămas în sat, pentru că 
am putut învăța o meserie pe 
care o practicăm zi de zi. Avem 
carte de muncă, sîntem plătiți 
în funcție de volumul și calita
tea bunurilor produse, benefi
ciem de concediu de odihnă... 
Sîntem muncitori în atelierul 
satului nostru..." Și, discuția cu 
tînărul Ștefan Hart, zidar de 
meserie, treptat-treptat ne in
troduce în ceea ce înseamnă, de 
fapt, sîntem muncitori în atelie
rele satului nostru. Mai întîi, 
că, de vreo cinci ani încoace, la 
Tiream — județul Satu Mare — 
pentru absolvenții claselor a 
8-a și a 10-a se organizează, a- 
nual, cursuri de calificare la lo
cul de muncă. Meșterii bătrini 
ai satului : Mihai Mellau. loan 
Viligan, Ștefan Doloczki și Ște
fan Sepler — zilnic, cu densi
tatea impusă de perioada de ca

lificare în care se află fiecare 
ucenic — dezvăluie și transmit, 
mai întîi noțiunile de bază, a- 
poi cele de finețe ale meseriei. 
Se începe cu descrierea și sim
pla mînuire a sculelor specifice 
fierăriei sau timplăriei, lăcătu- 
șeriei, zidăriei, ori activităților 
din atelierele de confecționat, 
se continuă cu participarea di
rectă a ucenicilor 1a realizarea, 
pe faze, a unui produs sau a

GH. FECIORU
(Continuare in pag. a lll-a)

Organizația 
județeană Mureș 

a Uniunii Tineretului 
Comunist 

și-a îndeplinit 
angajamentul anual 

la acțiunile 
de muncă patriotică

Mobilizați în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen" lansată de 
Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
tineretul mureșean s-a inte
grat în efortul oamenilor 
muncii din județ privind 
realizarea tuturor obiecti
velor anului 1973, an hotărîtor.

Aducîndu-șî o importantă 
contribuție la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, 
ale industriei, uteciștii, toți 
tinerii din județ au partici
pat Ia ample acțiuni dc 
munca voluntar patriotică, 
reușind să realizeze și să 
depășească angajamentele pe 
anul în curs. Astfel, pînă în 
prezent în județ au fost rea
lizate acțiuni de muncă vo
luntar patriotică în valoare 
de peste 65 milioane lei Ia 
lucrării nefinanțate precum 
și aproape 901 000 lei la lu
crări finanțate concretizate 
în : peste 6 300 tone metale 
vechi redate economiei na
ționale, peste 63 000 pomi 
plantați, 60 ha împăduriri. O 
contribuție deosebită au adus 
tinerii în campaniile agrico
le din toamna acestui an.

MIRCEA PURENCIU 
prim secretar al Comitetu
lui județean Mureș al 

U.T.C.

Aurul cenușiu 
al amfiteatrelor

cetării științifice sau literar- 
arti8tice se ivește inevitabil 
întrebarea care se referă și 
la sensul dar și la înălțimea spre 
care ar trebui să ducă trepte
le de astăzi ale amfiteatrelor.

Să spunem numai că Titu 
Maiorescu era profesor uni
versitar la vîrsta de douăzeci și 
doi de ani și că sînt astăzi cadre 
care de aproape tot atiția ani

sînt menținute în funcția de 
asistenți ? Să spunem că în 
raport cu numărul de inovații 
făcute anual de tineri fără 
pregătire superioară, numai în 
citev^1 din întreprinderile ie-' 
șene, rezultatele practice ale a- 
titor cercuri studențești și, mai 
ales, ale celor de la Institutul 
politehnic nu suportă com
parație ?' Este destul de dure

ros și paradoxal. Dar trebuie 
s-o spunem. Sigur că numai a- 
firmarea unor astfel de lu
cruri de altfel destul de cu
noscute în Centrul universitar 
Iași nu ar stimula nici barem

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a Il-a)

Un segment 

mai complicat
de MIHAI STOIAN

Am întîlnit, de curînd, un tată trist. Fata omului cu care 
aveam să schimb cîteva păreri terminase clasa a XIl-a la liceu, 
dăduse examen la o facultate de limbi străine, obținind me
dia sub 8, deci sub media de intrare. Tatăl nu voia să se 
resemneze, dar era înțelept, corect cu sine (și, implicit, cu ai 
săi) : de vreme ce a picat, înseamnă că, în procesul de selec
ție efectuat, ea s-a dovedit sub nivelul celorlalți care au in
trat (

Și totuși, omul meu avea de făcut o... plîngere. In ce sens ? 
Pozitiv I mă grăbesc să adaug. El îmi demonstra, fără greș, 
că elevii, cît sînt în școală, în liceu, se bucură de atenția tu
turor, a profesorilor, a cfiriginților, a organizației de pionieri, 
a organizației de U.T.C. Fiecare simte perfect că face parte 
dintr-o colectivitate bine închegată, în care nu numai că în
vață carte, dar învață și tot ceea ce un tînăr trebuie să cu
noască : reguli de comportare socială, de autocontrol etc. 
Apoi, iată și momentul hotărîtor, al selecției de care amintea 
tatăl îndurerat : o parte însemnată a tinerilor intră, mai de
parte, la învățătură ; altă parte, deloc neglijabilă fie sub 
aspect numeric, fie sub celălalt aspect, âl grijii pentru educa
ția lor continuă, rămîne să-și găsească alt drum (din fericire 
actualmente facilitat de atestatul într-o meserie). De fapt, aici 
voia să ajungă interlocutorul meu: la „statutul" celor neintrați 
în învățămîntul superior (unii deocamdată decepționați, in
hibați chiar). Ei caută și găsesc locuri de muncă, dau peste 
oameni de treabă care-i sprijină concret, la treabă, dar și 
moral ; totuși, în sinea lor (și de ce i-am condamna dacă își 
văd de activitate cu seriozitate și răspundere), visează să intre 
la facultatea în care n-au izbutit să intre o dată, se pregătesc 
serile, nopțile... Așadar, ceva anume îi împiedică să adere 
total și definitiv la noua lume în care au pătruns (inițial cu 
sentimentul că asta s-a petrecut fortuit) și, afectiv, rămîn le
gați (pînă la proba contrarie) de vechea lor „lume" : școala.

Dar cum nici o categorie de tineri nu se cuvine să străbată 
neajutorată o zonă de relativ impas (acel an dintre „cădere" 
și al doilea examen de admitere), părintele trist avea o pro
punere de făcut - după opinia noastră absolut valabilă : de 
ce nu s-ar ocupa, U.T.C.-ul, în această fază de... tranziție, de 
orientarea lor (și chiar de plasarea în cîmpul muncii) ? De 
ce n-ar exista
B.T.T.-ul) care
- în interesul 
segmentul de

un organism anume (cum, pentru turism, exista 
să asigure înaintarea individului corespunzător 
societății, și al tînărului, al familiei sale - pe 
existență, mai complicat, amintit?
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, preșodintrle Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEOR
GHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, au trimis șefului statului Cambodgia. 
președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, prințul 
NORODOM SIANUK, următoarea telegramă :

A XX-a aniversare a proclamării independenței Regatului 
Cambodgiei ne oferă plăcutul prilej de â vă adresa in numele 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al întregului popor român și al nostru per
sonal, dumneavoastră și. prin dumneavoastră, Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. Guvernul Regal de Uniune Națio
nală și eroicului popor khmer un cald salut prietenesc împreună 
cu cele mai sincere felicitări.

Folosim această ocăzie pentru a exprima sentimentele de so
lidaritate ale poporului român cu lupta pe care poporul khmer 
o duce cu curaj și abnegație pentru făurirea unei Cambodgii 
libere și independente.

Sintem ferm convinși că această luptă va fi încununată de 
succes, că victoria finală va aparține forțelor patriotice khmere 
sub conducerea Frontului Unit Național al Cambodgiei, astfel 
că bravul popor khmer, greu încercat in acest război, să-și poată 
îndrepta forțele spre dezvoltarea economică, socială A țării, spre 
ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale.

Fie ca relațiile de prietenie și- solidaritate di titre țările noastre 
Să se întărească și dezvolte continuu spre binele popoarelor ro
mân și khmer, al luptei împotrivă imperialismului, al cauzei 
progresului și păcii în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Italiene, GIOVANNI LEONE, următoarea 
telegramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru mesajul de fe
licitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți cu ocazia 
aniversării zilei mele de naștere.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita dumneavoastră oficiălă in 
Italia, exprim, cu acest prilej dorința ca legăturile tradiționale 
de prietenie care unesc țările noastre sa se dezvolte in continuare 
în interesul colaborării dintre cele două popoare, al consolidării 
păcii în Europa și in întreagă lume.

Jpi, S-A SC București,
o iftțelegerb _ rare intre 
Consiliul Nățîonal pentru Edu
cație Fizică §i Sport din țara 
noastră și Comitetul General al 
Sporturilor și Turismului din 
Republica Populară Polonă, ca
re prevede eîtihderea conlucră
rii în domeniul educației fizice, 
sportului dâ masă $i de perfor
manță. prin schițnburi reciproce 
de antrenori, cercetători știin
țifici, echipe și delegații spor
tive. vizite de documentary etc.

Documentul a fost Sfemnat de 
Ffnii Drăgănescti. președintele 
Consiliului Naționâl pentru E- 
ducație Fizică și Sport, și Bo
leslav Kapitân. președintele 
Comitetului General al Sportu
rilor și Turismului din Polonia.

După-aniiaza. cu prilejul sem
nării înțelegerii de colaborare, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Poloniei La 
oferit un cocteil.

întreprindere 
centenară

ieti, prima unitate forestieră 
vîiceănă, L.F.E.T. BREZOI, și-â 
sărbătorit centenarul activității 
incununind o tradițională înde
letnicire a locuitorilor de pe 
Valea Lotrului — exploatarea 
și preiucrafea lemnului. Moder
nizată îrt anii construcției so
cialiste, întreprinderea itâ îai 
BrCzoi, întemeiată in 1873, pro
duce azi peste 45 sortirtiente și 
subsortimente iiitr-o gamă largă 
de specialitate. Din orașul ae 
la gura Lotrului sint expediați 
anual zeci de mii de mc lemn 
pentru celuloză, lemn de mină, 
cherestele pentru fabricile de 
mobilă. Alte îmbunătățiri sint 
prevăzute pentru perioada ur
mătoare, astfel incit lemnul să-și 
găsească o valorificare integrală. 
Se va construi o fabrica de pal 
triplustrâtifi-cat, un depozit mo- 
a&’ii de produse finite, o plat
formă de preindustrializarea 
lemnului și altele. Toate aceste 
crănsfOrmâfi și amenajările 
hidroenergetice de lâ Lotru au 
reflectări implicite in gradul de 
urbanizare al localității de la 
confluența Lotrului cu Oltul.

COlebnnd un veac de activi
tate, muncitorii forestieri din 
Brezoi, și alături de ei toți lo
cuitorii orașului, au exprimat 
omagiul lor pentru munca 
creatoare a oamenilor de aici, 
pentru politica înțeleaptă a 
partidului, na această sărbătoare 
un moment deosebit l-a con
stituit acordarea, prin Decret 
al Consiliului de StaȚ 
hului Muiîctî clasa 1 
amintite, a Ordinului 
ciâsă Il-â muncitorului pehsio- 

riiUhcitoâfei 
maistrului 

ingifîerulul

nț, al Ordi- 
î unității 

Muncii

e.

București a

cea de-a 
proclamării

Pentru a marca 
XX-a aniversare â . 
independenței Cambodgiei. In
stitutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a or
ganizat joi, la Casa d<S editură 
a institutului, o seâTă culturală, 
în cadrul căreia ziâriȘtUl Adrian 
Ionescu. director general ad
junct al Agenției Române de 
Presă — Agerpres — a prezen
tat conferința intitulată „întîi- 
niri cu Câmbodgla". Asistență a 
vizionat apoi un film documen
tar cambodgian.

năr Ion Ghiță,
b uit unica Cîrștea,
Vasile Căpâțină, 
Mircea Pelecudi, a altor ordine 
și medalii uiiui număr dC 54 de 
salariați. Particlpânții la festi
vitate aii adoptat, intr-o atmos
feră de puternică însuflețire,
textul unei telegrame adresate 
C.O. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in care se 
exprimă angajamentul muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor, 
al tuturor lucrătorilor din in
dustria forestieră vilceană de 
â-Și spori Sportul lâ făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltata.

VASILE RĂVESCU

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială în Republica 
Socialistă România a ministrului afacerilor

externe al Israelului, Abba Eban
La invitația ministrului aface

rilor externe al Republicii So
cialiste România. George Măco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne ăl Israelului. Abba Eban, și 
soțiă sa. Shoshăhâ Eban, au fă
cut o vizită oficială in Republi
ca Socialistă România, intre 4 
și 7 noiembrie 1973.

Președintele Consiliului de 
Stai al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. l-a 
primit pe ministrul afacerilor 
externe al Israelului. După ton* 
vorbire, președintele Consiliului 
de Stat l-a reținut pe oaspete la 
dejUn. De asemenea, ministrul 
de externe isra&liân a fost pri
mit de către președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Mâurer.

Oaspeții au vizitat obiective 
industriale și soeiâl-culturale 
din București și județul Brașov, 
ăvînd astfel posibilitatea de a 
cunoâște nemijlocit unele aspec
te ale muncii - și preocupărilor 
poporului român pentru înflo
rirea multilaterală â patriei și 
ridicarea nivelului său de viață.

în cursul vizitei, au avut loc 
convorbiri oficiale intre mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări cu privire la evoluția 
relațiilor bilaterale. Totodată.

efectuat un schimb de pă- 
asupra unor probleme

s-a 
reri _... __ ,__  _
ternaționale majore, inclusiv re
glementarea pe cale politică a 
crizei din — • ■ •
Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, sincera.

S-a exprimat profunda îngri
jorare a,. părților față de perpe
tuarea situației de incordare din 
Orientul Mijlociu, evoluția a- 
cesteia din ultimul timp, care 
a dus la mări pierderi de vieți 
omenești, distrugeri material^, 
geherind. totodată, pericole la 
adresa păcii și securității inter
naționale. S-a apreciat că solu
ționarea grabnică a Conflictului 
trebuie să se facă îh spiritul șl 
pe bază rezoluției Consiliului de 
Securitate nr. 338 din 22 octom
brie a.c. care prevede încetarea 
focului, reăfirmâreâ rezoluției 
242 din 22 noiembrie 1967 și ne
gocieri între părțile interesate 
pentru o pace justă și durabilă.

Părțile au subliniat necesita
tea promovării, in relațiile din
tre toate statele lumii, a prin
cipiilor egalității depline în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului îh treburile in
terne. avantajului reciproc.

Părțile au fost de acord că. în 
condițiile lumii contemporane,

in-

Orientul Mijlociu.

cînd se afirmă un curs nou în 
viața interrtâțidnâiă — îndrep
tat spre dezvoltarea colaborării 
și înțelegerii între popoare, spre 
destindere și pace, se impune 
tOt mai mult spiritul tratative
lor, soluționarea pe cale politi
că, pașnică a problemelor liti
gioase. In acest sens, cele două 
părți au apreciat că toate țările 
lumii — mari, mijlocii sau mici 
— indiferent de orînduirea sn- 
eiâl-politică. potențialul econo
mic. așezare geografică, pot 
si au datoria — să contribuie 
lâ soluționarea in Spirit / con
structiv â problemelor cu care 
este confruntată omenirea, lâ 
consolidarea păcii și colaborării 
in lume.

în âcâst context, cOi doi mi
niștri de Oxtârne au subliniat 
utilitatea contactelor bilaterale 
in vederea explorării și găsirii 
de Căi pentru â facilita rezol
varea problemelor majore aie 
vieții internaționale actuale.

Ministrul afacerilor externe al 
Israelului. Abbâ Eban, a invitat 
pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia. George Mâcovescu. să facă 
o vizită oficială îh Israel, invi
tația a fost acceptată cii plă* 
cere, dâta urmînd a fi stabilită 
ulterior pe cale diplomatică.

UN PRESTIGIOS PREMIU 
INTERNAȚIONAL

Emisiuhfea Radioteleviziunii Române: Func
ții — cunoscute și necunoscute ale creierului" 
— a obținut „Premiul guvernatorului orașului 
Tokyo" la Concursul internațional de programe 
educative „Premiul Japonia".

...Dar ce înseamnă, de fapt, â- 
c£st succes ? Am adresat între
barea autoarei emisiunii pro-, 
rhiate — dr. Eugenia Grosu re
dactor la radio.

— Mâi întii cîtâva ciivinte 
despre concurs : a luat ființă in 
anul 1965. organizat de cunoscută 
Rădioteleviziune Nippon Hoso 
Kyokai (N.&Ks) cu prilejul ani
versării a 40 de ani de existență 
a Radiodifuziunii japoneze și a 
unui an de cînd emisiunile de 
Radio și Teleșcoală fuseseră re
cunoscute ea atare (la Confe
rința ’ Internațională ce avusese 
ldc lâ Tokyo în aprilie 1964 sub 
auspiciile Uniunii Europene de 
radiodifuziune).

— în anul 1967, P emisiune 
semnalată tot de Eugenia 
Grosu și intitulată „Inima —
ctst puternic motor** ne-a dat 
prilejul să constatăm că posibi
litățile nbastre de a obține ade
vărate performanțe în acest do
meniu nu sint deloc neglijabile!

— După i> primă „Mențiune 
specială** acordată emisiunii de 
radio amintită mai sus, a urmat, 
în anul imediat următor, o a 
doua, obținută de remarcabila 
emisiune de televiziune „Regîzo- 
rul“ (protagonist Liviu Ciulei) 
realizată de Dăn Necșulea și a- 
poi in I960 o a treia ■»- pentru 
emisiunea radiofonică „Simfonia 
a IX-a de Beethoven" realizată 
în colaborare cu Ada Brumaru 
Seria premiilor a deschis-o de
licioasa emisiune de radio pen
tru preșcolari „Să numărăm pi
să Ia cinci" (text Vasile Mănu- 
ceanu, muzica Ibn Vânica) care 
in anul 1968 a obținut „Premiul

Juriului" iar colegele mele Krikâ 
PetriiȘa Și Tatiâna Sirâteahu au 
adus Radibteleviziunii noastre, 
în anul 197.0, un premiu deosebit 
de important — „Premiul Abe“ 
cu binecunoscutul fiîm-lecțiâ 
„Câlumna lui Traîân".

— Iar in âhul 1973 emisiunea 
de radio „Funcții cunbscute și 
necunoscute ale creierului** a Ob
ținut ..Premiul guvernatorului 
Orașului Tokyo**.,.

— E mult prea aproape peri
oada în care a avut loc concursul 
și prea departe Japonia, așa că 
nu ne-au parvenit încă Conside
rațiile amănunțite âie juriului 
în ce mă privește, pot să vâ 

*.... “ ‘ „secrâte**
din capul

ă-

în ce mă privește, 
de-stănui doar Citevâ 
strict profesionale : 
locului emisiunea mi s-a părut 
deosebit de dificil de realizați 
Au existat 14 variante de sce
nariu, de altfel. Bibliografia fo
losită face parte din cfele mai 
diverse domenii (de lă speciali
tatea neurologie pînă la admira
bilele eseuri despre creier ale 
lui Mircea Malița). După ce a 
14-a variantă a scenariilor a 
fost considerată definitivă s-a 
trecut la realizarea pbactică â 
emisiunii. Bună colaborare (în
cepută încă în etapă de elabo
rare a textului) cu regia mu
zicală (Livio Belegânte) cu ceâ 
artistică (Cristian Munteanu) ca 
și meritele deosebite ale lui ȚOn 
Caramitru (interpretul princi
pal) au făcut ca realizarea ra
diofonică să cunoască... o sin
gură variantă — emisiunea pro- 
priu-zîșa.. Pe care ați ascul
tat-o și dv. și vă puteți formula 
impresii.

DIRECȚIA GENERALA A 
poștelor $i teleco

municațiilor 
LA TOATE OFICIILE 

P.T.T.R. DIN ȚARA 
a început contractarea abo- 
namentelor la publicațiile 
cuprinse în Catalogul pre
sei externe pentru anul 1974
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CONSTITUIREA COMITETULUI NAȚIONAL 
ROMÂN PENTRU ORGANIZAREA PREGĂ
URILOR IN VEDEREA DESFĂȘURĂRII

9

CONFERINȚEI MONDIALE A POPULAȚIEI
La Consiliul de Stat, a avut 

loc, joi după-amjază, ședința de 
constituire a Comitetului Națio
nal Român pentru organizarea 
pregătirilor in vederea desfășu
rării Conferinței mondiale a 
populației, care va. avea loc la 
București, sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite, iii perioa
da 19—30 august 1974.

Conferința mondială a popu
lației va dezbate probleme pri
vind situația prezentă și viitoa
re a populației mondiale, pre
cum și relațiile ei cu dezvolta
rea economică și bunăstarea so
cială, in contextul fenomenelor 
complexe ale Societății umane 
contemporane.

La lucrările conferinței vor 
participa: reprezentanți ai sta
telor membre ale Națiunilor 
Unite, ăi statelor metnbre 
instituțiilor specializate, ai 
genției Internaționale pentru 
Energie Atomică, reprezentanții 
instituțiilor specializate ale Na
țiunilor Unite și ai Agenției In
ternaționale pentru Energia Ato
mică, observatori din partea al
tor organizații interguvernameh- 
tale sau neguvernamentale, in 
vitați de Națiunile Unite Jâ 
conferință.

Comitetul Național Român 
pentru organizarea pregătirilor 
in vederea desfășurării Confe
rinței mondiale â populației este 
alcătuit din :

președinte, Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat ;

prim-vicepreședinte, Virgil 
Trofiri, vicepreședinte ăl Consi
liului de Miniștri;

vicepreședinți. Gheorghe Cioa
ră, președinteie Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular 
al municipiului București, prof. 
Theodor Burghele, ministrul să
nătății, președintele Comisiei 
Naționale de Demografie:

secretar, Iosef Ionescu, secre
tarul Comisiei Naționale do 
Demografie;

membrii Lifta Ciobanu. pre
ședinta Comitetului executiv ai 
Consiliului popular al sectorului 
2 București, Petre Lupu, minis
trul muncii, Dumitru Popescu* 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Mihai 
Daleâ, președintele Consiliului 
Genital al Uniunii Generale 
Sindicatelor din România. Ion 
Cosma, ministrul turismului. Ion 
Datcu, ambasador, reprezentant 
permanent al Republicii Socia
liste România la O.N.U., Lucia 
Dcbrescu, vicepreședinte ăl Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Brăila. Suza- 
na Gâdea. președintă Consiliu
lui Național al Femeilor, Mih-

CRONICA
U.T.C.

Ieri a sosit in capitală

ale 
A-

a

.... ........ ........0 
delegație a Ligii Tineretului 
Socialist din Japonia, 
dusă de 
membru al 
țâre, la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, va face 
o vizită îft țara noastră.

con-
Hâjime Saito,
C.C. al L.T.S.,

:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::
:::::::

nea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și 
politice, George MacoVescu, mi
nistrul afacerilor externe, acad. 
Stefan Miicu, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Elena Peter, tehnician 
la Fabrică de încălțăminte „Clu- 
jâna" din Cluj, Alexe Popescu, 
adjunct ăl ministrului educației 
și învățămintuiui. Elena Popa- 
rad. vicepreședintă â Consiliu
lui Național â.î Organizației Pio
nierilor, Virginia RUss. repre
zentant al Republicii Socialiste 
România in Comisia populației 
a O.N.U., Idn Traian Ștefănescu, 
ministru pentru problemele tine
retului. Ilie Șalapa. director ge
neral al Direcției Centrale de 
Statistică.

în prima sa ședință de lutru, 
Comitetul Național Român pen
tru organizarea pregătirilor iâ 
vederea desfășurării Conferinței 
mondiale a populației a luat ho- 
tărirî privind programul său de 
activitate.

La. școala generală nr. 202 
Crîngași, eleva Aurelia 

Popa primește însemnele ce 
desemnează pe comandantul 
unității de pionieri. La aceas
tă solemnă festivitate, orga
nizația de pionieri trece în re
vistă realizările lor din anul 
ce a trecut și fixează noile 
sarcini ce le stau în față. Sub
liniind cu firească mîndrie 
că au efectuat 1 400 ore de 
muncă patriotic# pentru în
frumusețarea școlii, îngrijirea 
parcurilor etc., nu uită să a- 
dauge că, la cercurile de Ui 
Palatul pionierilor, frecvența 
lor nu a fost dCcît satisfăcă
toare.

în anul acesta sînt ferm ho
ta rîți tfâ facă totul pentru a 
întîmpina aniversarea n 25 
ele ani de la înființarea Orga
nizației Pionierilor din Româ
nia cu noi și deosebite reali
zări în învățătură și activită
țile organizației de pionieri.

Foto t»tt: GH. CVCU

(Urmare din pag. I)

cenușiu
ambiția de competiție a stu
denților cu iluștrii lor înain
tași sau cu laborioșii lor con
temporani din întreprinderile 
ieșene cu profil similar facul
tăților incluse in Institutul po
litehnic.

Cu ani in urmă, Emil Lefi* 
ghel, pe âtliilci student al Fa
cultății de mecanică, construise 
un dispozitiv de reducere a 
consumului de combustibil și a 
gradului de poluare pornind de 
la automobilul Daciâ 1 300. Bă
tuse tinărul, pe la toate ușile 
în spatele cărora crezuse că 
stau oameni pe care îi putea 
Interesa Un âstfel de dispozitiv. 
Și nu fusese primit nici el și 
nici dispozitivul. El pentru că 
păruse „cam sîcîitor" pentru 
unii obișnuiți să trăiască de* 
parte de vuietul progresului ; 
dispozitivul, pentru că pârlise 
câm... costisitor. învățînd din 
mica istorie a predecesorului,. 
Gheorghe Tereza, actual stu
dent al aceleiași facultăți, a 
găsit o soluție cu mult mai sim
plă, dar se afla într-o Situație 
la fel de complicată. Nici una 
dintre instituțiile care ar putea 
fi interesate nu au luat în 
seamă soluția studentului.

Am pus in evidență doar un 
câz, deși sînt suficient de mul
te cazuri, asemănătoare ca bio
grafie, care pâre să arate fap
tul Că rolul facultăților tehni
ce de a descoperi și pune în 
valoare chemarea studenților 
spre cercetare este îndeplinit 
încă stingăci. Rezultatele cât* 
cetirii studențești adesea sint 
promițătoare, dar. din păcate, 
foarte des, acestea sint sortite 
să rărhină între cofierțile unor 
dosare sau să se mulțumească 
doar cu o simplă probă prâc-

în Editura politică a apărut:

ADINA PĂUN

CARTE APOLITICĂ 5
0 abordare enciclopedică 

a personalității *)
„Condiția umană" — lucra

re recent apărută în Editura 
științifică — eăte rezultatul 
preocupărilor profesorului 
Nicolae Mărgifteanu de mai 
mult de trei decenii în do
meniul psihologiei personali
tății, preocupări materiali
zate, încă din 1944. cînd a- 
pare, in Editura Universită
ții din Cluj, „Psihologia per
soanei**.

Preferind termenul mai 
complex și mai cuprinzător 
de „condiție umană“celui de 
„personalitate umană", auto
rul îi conferă înțelesul de 
interconexiune între struc
tura psihologică, infrastruc
tura biologică și suprastruc
tura socială. Investigațiile pe 
carâ le întreprinde merg in 
profunzimea proceselor psi
hice. Binele, Adevărul și 
Frumosul semnifică, în con
cepția autorului, Scopurile 
spre care tinde personalita
tea umană.

Partea a doua a lucrării 
cea, mai întinsă ca pondere, 
axată pe „Sintezele majore 
ale condiției umane“, abor
dează probleme dintre cele 
mai importante, cum ar fi: 
învățare și inteligență ; mo
tivație și caracter ; emoții și 
sentimente ; cohștiintă Și in
conștient ; conștiință și con
duită ; infrastructura-biolo- 
gică a condiției umane ; as
pectul social, diferențial, e- 
volutiv, anormal și patolo
gic al condiției umane ; 
coeficientul de personalitate. 
In primul capitol al acestei 
părți. „învățare și inteli
gență", autorul face o inven
tariere a legilor învățării : 
exercițiul, legea efectului 
sau reîntăritii, legea matu
rizării, reflexul condiționat, 
legea bunei forme etq.

Inteligența este definită ca. î 
„funcțiunea cognitivă ge
nerală de rezolvare a pro

blemelor noi din viață pe 
bază de judecată", iar natu
ra ei social-culturală este 
explicată, de majoritatea 
psihologilor, sociologilor sau 
antropologilor — punct de 
vedere la care aderă și au
torul — ca întregirea reci
procă dintre zestrea eredi
tară a inteligenței, de ordin 
funcțional, formal și moș
tenirea social-culturală, de 
conținut.

Autorul conturează posibi
litățile de intervenție ale psi
hologiei la reâlitateâ socia
lă : școală, loc de muncă, 
clinică sau justiție. Sub a- 
cest raport autorul rămîne 
dator psihologiei prin limi
tarea cîmpuiui de aplicabi
litate âl acestuia, ca și prin 
trâtârea, uneori neconvingă- 
toâre, insuficient adîncită a 
problematicii.

în ansamblu, valoarea lu
crării este revelatoare, cu 
atît mai mult cu cît dificul
tățile în cercetarea proble
maticii umane nu sînt pu
ține și nici ușoare. în tra
tarea tuturor problemelor, 
ca și a diferitelor as
pecte ale acesteia, au
torul încearcă o perma
nentă confruntare, de pe 
pozițiile materialismului dia
lectic Și istoric, cu concepții 
și curente da gîndire câre 
s-au afirmat în cîmpul psi
hologiei. Aducînd în discu
ție numele unor psihologi, 
sociologi, antropologi și idei
le acestora, autorul î$i afir
mă punctul său de vedere 
competent, subtil și, nu dâ 
puține ori, îndrăzneț și ori
ginal.

») Nicolae Mărgineanu — 
..Condiția umană", Editura 
științifică. 1973

Colecția ..Probleme ale orga
nizării și conducerii activității 
politice și cconomicO-socîale**.

Nicolae Georghiu Afirmarea 
rolului conducător al organiza
țiilor de partid în viâțâ econo
mică și socială a satelor

Pavel Ștefan Obiectivul fun
damental al întrecerii socialiste

— îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen

Colecția „Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate"

Ion Florea : Ion Moraru Dez
voltarea multilaterală a con
științei socialiste

Vasile Popescu Etică Și echi
tate socialistă

âl amîiteâtrelor
tică, etichetată apoi drept sim
plu experiment.

Cu tot efortul tare se face 
de ă cobori la propriu și la fi
gurat facultățile tehnice din 
Dealul Copoului jos pe Valea 
Bahluiului, lingă inima indus
triei, ceva se incăpățînează â* 
nume parcă să nu se desprindă 
de rădăcinile, rămase sus pe 
deal, ale unei tradiții în vir
tutea căreia pot să mâi prime
ze exclusiv dezbaterile și cer
cetarea pur teoretică. Și, dâși 
de acum a trecut și ceva timp* 
ticesteă primează încă. Și vor 
prima, desigur, atîta timp cit 
preocupări ale studenților lega
te strîns de practică, așa cum 
sint acelea pe care le-am citat 
deja, său ca să luăm și un 
exemplu colectiv, așa cum este 
cazul entuziastului cerc de au
tomobilism de la aceeași facul
tate de mecanică vor sucomba 
în limitele unui cârc restfîns de 
interese din centrul căruia atît 
de rar, de singular și de ane
mic se intră-n legătură cu 
centrul preocupărilor industriei.

Nu vrem- să fim neințeleși. E- 
xistă cercuri științifice sufici
ente. Nici nu credem, dealtfel, 
că în jurul unui Scop ce sa 
rezumă doar la întocmirea unor 
referate pe probleme și la dez
baterea acestora s-ar aduna 
vreodată mai mulți pasionați 
decît se adună. Prea se con
fundă un astfel de cerc cu o 
ședință Și studenții simt fără 
îndoială ... _1-----1 - . .
mai de ședințe ar fi fost ne
voia.

Se invocă, și într-o 
măsură pe drept cuvint, dotarea 
încă necorespunzătoare a unor 
cercuri științifice. Intr-adevăr, 
cu efeeă ce au la dispoziție 
cestea. in cazul Facultății de 
electrotehnică, de exemplu, nu

în sinea lor că nu toc-

se poate rămine decît la faza 
teoretică. Și. teoretic, se știe, 
nit Se pOate învăță nici măcar 
cum «e face nodul la cravată. 
Dar nu se poate cere în nici 
un iaz transferul Unor labora
toare de profil, care există în 
cadrul întreprinderilor, la fa
cultăți, atită vreme cît contac
tul cu aceste laboratoare sau 
cabinete de cercetare uzinală nu 
ridică cine știe ce probleme in
solubile.

Succesele de pînă acum, și prin 
acestea înțelegem rezultatele 
deosebite pe care studenții Fa
cultății de chimie le-au obținut 
prin strinsa coordonare a acti
vității lor de cercetare științi
fică cu cercetarea întreprinsă 
de fabricile chimice ieșene, do
vedesc cU prisosință că acolo 
unde fâctOrii de răspundere, im
plicit asociațiile studenților 00** 
muniști și uneori acestea în 
primul tind, au căutat cu con
secvență o soluție. problemă 
și-a aflat răspunsuri mult mai 
plauzibile Și de durată.

Sigur că astfel de soluții nU 
pot fi extinse peste tot și mai 
ales fără diScernămint. Dar 
nici nu s-ar putea pretinde pes
te tot. și-ar fi și un non sens, 
construirea de hale de cercetare 
specială, cum este hala de hi
draulică din cadrul Facultății de 
mecanică, atita vreme cit cele 
27 de întreprinderi de interes 
republican din Iași oferă un 
cimp larg și variat activității

de cercetare studențești. Tdeeâ 
nu e nouă, dar, din păcata, nu 
are încă în față studenților nici 
trecerea unei idei mai vechi, 
înfățișată că o soluție «uriză- 
toare și asaltată pînă în prezent 
doar de promisiuni făcute cu 
diverse ocazii și înscrise în pro
grame de activități nenumărate, 

â ajuns ca în momentul ac
tual să-și piardă multe din 
șansele care ar fi putut-o trans
forma în legendă și să ocupe în 
viziunea multora dintre studenți 
poziția umilă a unei snoave. 
Căci ce este altceva, de exem
plu, în Clipa de față proiectul 
de cooperare al Facultății de 
industrie ușoară cu Fabrica de 
mătase „Victoria" din Iași ?

Consiliul Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul 
Universitar Iași vâ trebui Să 
Organizeze într-âdevăr o știin
țifică punere în valoare a au
rului cenușiu din amfiteatre, 
renunțând lâ improvizații și 
paleative care nu sînt de folos. 
O astfel de cercetare, legată' 
prin toate firele vizibile și in
vizibile flg practică âr fi fără 
îndoială și o âutOcârcetârâ știin
țifică â studentului asupra per
sonalității sale, in urma căreia 
prototipul viitorului inginer, 
care însumează deopotrivă, pe 
practician și pe cercetător, âr fi 
descoperit odată cu adevăru] 
științific căutat.

ânum^
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Volei: „DINAMOVIADA“ Box: CRITERIUL TINERETULUI *
com- 
volei,

Ceâ de-a 12-a ediție â 
petiției internaționale 
Dinamo vi ada, care se 
ră de citeva zile în 
he-a oferit momente 
prin suita de jocuri 
loase și echilibrate — cită opt 
partide pe zi, — in care prota
gonistele au folosit o gamă va
riată de procedee tehnice reu
șite, subliniate cu vii aplauze. 
Reputatele formații feminine 
Dinamo-Moscovâ, campioana 
U.R.S.S. și care a deținut mâi 
fnulți ani „Cupa campioanelor 
europene**, Amrokan — R.P.D, 
Coreeană. DinamO-Berlin, cam
pioană R. D. Germane. Levskî 
Spartak — Sofia, ca și echipele 
masculine Ruda Hvezdâ Praga. 
cîștigătoărea ediției 1972 â 6i- 
namoviadei, Gwârdiâ Varșovia 
și Dinamo Moscovă, au ținut 
să-și confirme „carteâ de vizi- 
tă“. furnizind întreceri dîrze, 
de un bun nivel tehnic. cu 
multe acțiuni de atac spectacu
loase.

O evoluție frumoasă a. avut 
și echipa noastră campioană la

de 
desfășoa- 
Capitală, 

plăcute, 
spectacu-

băieți. Dinamo, cu Udișteahu, 
Schreiber. Tirlici, Dumănoiu, 
Oros, Vraniță și Marinescu, în 
bună dispoziție de joc. care a 
reușit să cîștige cele trei par
tide susținute in preliminarii, cu 
Amrokan — R.P.D. Coreeană, 
Gwardia — Varșovia și UjpSsti 
Dozsa. Astfel, dinamoviștii s-âu 
clasat pe primul loc in seria â 
II-a, in timp ce voleibaliștii de 
la Ruda Hvezda au terminat în
vingători în seria I.

Astăzi, în sala Dinamo, au loc 
jocurile decisive din semifina
lele competiției. La băieți, Dina
mo București întîlnește pe Di
namo Moscova, iar Ruda Hvez
da primește replica formației 
Amrokan. campioana R.P.D. Co
reene. De asemenea, rețin' aten- 
'ția meciurile feminine : Levski 
Spartak Sofia — Amrokati și 
Dinamo Moscova — Dinamo 
București. Echipele învingă
toare se califică pentru jocurile 
finale.

M. LERESCU

Joi seara a luat sfirșit cea de 
a 2-a gală semifinală din cadrul 
turneului ..Criteriul tinerelului14 
ce se desfășoară în 
lăți.

Această reuniune 
s-a ridicat Ia nivelul 
finale. Majoritatea 
au fost de un 
întilnit. Primii boxeri care pre
vesteau că vom asista la me
ciuri deosebit de frumoase âu 
fost Ghiță Florian de la Elec- 
troputâre Craiovâ și Florian Le- 
fcădatu de la Steaua București. 
Ghiță, un box6f cu gardă in
versă, a luptat în stilul lui ca
racteristic cu directe de dreapta 
și excelente upercuturi de stin
gă la ficat. Unul din ăcâstâ 
upercuturi, își atinge în ulti- 
mile secunde ținta, „ghicind** 
ficatul lui Florian Lepădâtu, 
care nu mai poate relua lupta.

La categoria 63,5 kg. Hoșnah 
Carol, mesagerul „sportului cu 
mănuși** din Salonta, ă avut 
un adversar destul de inco
mod, în clujeanul Ion Dudu-

orașul Ga-

semifinală, 
unei înalte 
meciurilor 

drămâtism rar

șan. Cu mai multă maturitătâ 
în ring, deși este încă junior 
mic, Hoștiăi Carol ciștigâ greu, 
dar o meritată victorie.

La categoria 81 kg. dinămo- 
vistul Simon Mirceh, este la ora 
actuală titularul incontestabil 
al acestei categorii. El este o 
copie fidelă a fostului campion 
Ion Monea. Acest mare talent 
al boxului nostru, va avea mult 
timp un cuvint greu de spus.

BALAURE ION

• Tenismanul român Ilie Năs- 
tase a debutat victorios in pro
ba de simplu a turneului inter
național care se desfășoară la 
Stockholm in cadrul „Marelui 
Premiu-FILT". In turul doi. Ilie 
Năstase l-a întilnit pe suedezul 
Oile Palmer, pe care l-a învins 
in două seturi : 6—2, 6—2.

S-a jucat și o partidă contind 
pentru turul trei, in care ameri
canul Stan Smith l-a eliminat cu 
6—3, 6—1 pe sud-africaiiul Ray

ATENȚIUNE ELEVI!
Viitoarea profesiune se alege din timp !

EXAMENUL DE ADMITERE SE PREGĂTEȘTE ACUM !

Dacă v-ați dccia pentru o profesiune economică și doriți să 
candidați la una din facultățile economice vă măriți șansele de 
a realiza acest proiect tncepind de pe acum pregătirea pentru 
examenul de admitere.

Deoarece una din probele de admitere o constituie examenul 
la economia politică, revista PROBLEME ECONOMICE a ini
țiat, cu începere din nr. 5/1973 publicarea unei rubrici ce vă este 
adresată — In sprijinul candidaților la admiterea in invătămin- 
tul economic superior.

ț n fiecare număr revista PROBLEME ECONOMICE pu- 
I blică consultații pe teme din programa de economie po- 
I litică aprobată de Ministerul Educației si tnvățămințului 

pentru examenul de admitere
Consultațiile publicate de revista PROBLEME ECONOMICE 

vă aduc un spor de cunoștințe și informare la zi, necesare și 
utile obținerii unor rezultate bune ia examenul de admitere in 
invățămîntul economic superior.

Urmăriți cu regularitate rubrica In sprijinul candidaților Ia ad
miterea in invățămîntul economic superior din PROBLEME 
ECONOMICE.

Fiecare număr al revistei PROBLEME ECONOMICE repre
zintă un instrument indispensabil pentru cei care si-au propus 
să îmbrățișeze o profesiune economică.

Cel mai sigur mijloc de a vă procura revista este abonamentul

ABONAȚI-VA LA 

REVISTA PROBLE
ME ECONOMICE 

PE ANUL 1974
Costul unui abona
ment anual este de 

120 lei
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UN ÎNDEMN 
CARE NEPRD 
PE FIECARE

1 
Â

SĂ FOLOSIM MAI RAȚIONAL 
COMBUSTIBILUL, ENERGIA!

macăwNE 1

6 Kg. PASTE FĂINOASE

COMPLEXE

11 Kg CIMENT

1,2 Kg.
OȚEL ELECTRIC

25 Kg. 
FONTĂ BRUTĂ

1,5 m p 
ȚESĂTURI FINITE

V I 1

KILOWAT 
IĂDRĂ

CE SE POATE PRODUCE. IN DIFERITE RAMURI, CU IOIMSD CE LA UN STUDIU
iN I7O DE UNITĂȚI ECONOMICE DIN CAPITALĂ

Ce întreprind uteciștii
pentru reducerea consumurilor

— Recent, ,1a inițiativa și sub 
directa îndrumare a Comitetu
lui municipal de partid, un co
lectiv de specialiști din indus
trie, unități dă proiectare, cer
cetare și învățămîntul. superior 
au studiat cu atenție și compe
tență modul în care în 170 de 
întreprinderi • ale Capitalei se 
utilizează combustibilii și ener,- 
giă electrică. Studiul, menit să 
pună bazele unei mai judicioase 
și mai raționale gospodăriri a 
acestor Importante resurse ener
getice primare în unitățile eco
nomice din perimetrul celui mai 
important centru industrial al 
țării, a relevat că, urmare a 
preocupărilor existente deja în 
numeroase întreprinderi pOntru 
drămuirea riguroasă a fiecărui 
kiloWat, a fiecărui gram de 
benzină, ulei, păcură sau a al
tor carburanți și lubrifianți, la 
capătul primului semestru de 
activitate productivă din acest 
an consumurile au scăzut cu a- 
proape 90 000 tone combustibil 
convențional și cu peste 57 000 
mii kilowați oră. Am dori să 
vă referiți pentru începutul dis
cuției noastre la ..semnăturile 
proprii" ale celor peste 130 000 
de tineri din
bucureștene la obținerea aces
tor importante economii ?

— Integrați încă de la 1 ianu
arie 1973 în inițiativa lansată 
de C.C. ai U.T.C. „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", 
inițiativă la care unul dintre 
criteriile întrecerii îl constituie 
tocmai realizarea economiilor 
de materii prime, materiale, 
carburanți și lubrifianți. ener
gie electrică și combustibili, uie- 
ciștii Capitalei au căutat prin 
eforturile lor să drămuiască cit

Ne răspunde 
GHEORGHE GUȘE, 

președintele Consiliului Tine
ret Muncitoresc al Comitelw- 
lui municipal București al U.T.C.

întreprinderile

TINERI, economisiți cu grijă fiecare kilowat de energie!
Faceți ca kilowatul vosfru să producă la cei mai înalți parametri I

CINE LASĂ DESCHISE ROBINETELE RISIPEI?

se poate de atent consumurile 
specifice, în speeial cele privind 
resursele energetice primare, 
fapt concretizat, numai în tri
mestrul II, de pildă, în obține
rea a peste 10,5 milioane lei e- 
conomii.

— Care sînt principalele mo
dalități folosite pentru obține
rea acestui rezultat ?

— Pentru raționalizarea uti
lizării combustibililor și ener
giei electrice s-a „mers“ de 1» 
apăsarea pe un comutator pen
tru a stinge un bec ce lumi
nează fără rost și pînă Ia actul 
de concepție, care are darul de 
a micșora consumul de benzină 
la suta de kilometri, să zicem, 
toate aceste intervenții flîud la 
fel de necesare, dovedindu-se 
Ia fel de oportune. în organiza
țiile U.T.C. din întreprinderi s~a 
insistat cu precădere — și tine
rii au receptat ca atare — asu
pra necesității ca fiecare la lo
cul său de muncă să-și ..pro- 
grameze** în așa fel activitatea 
productivă încit să fie evitate, 
restrînse la minimum, funcțio
narea în gol a mașinilor pe'care 
le deservește, iluminatul „in pli
nă zi, risipa de ulei, Că astfel 
la „contul economiilor** s-au 
strîns sume elocvente prin di
mensiunile lor este evident fie 
și dacă voi da doar exemplul 
uteciștilor din parcul auto al 
I.T.B. care, finind seama de a- 
ceste „amănunte" au reușit, 
prin eforturi proprii, să econo
misească carburanți și lubrifi
ant! in valoare de aproape două 
milioane lei.

— Desigur însă in acest con
text al căutărilor permanente 
pentru a spune un „Nu** hotă- 
rit consumurilor exagerate 
de combustibili și energie elec
trică s-a impus ca intervențiile 
prompte, la obiect și la înde-

mină, Ca cel? la care vă refe
riți. să fie coroborate cu acțiu
ni mai complexe care să meargă 

. mai în profuhz’^.ea lucrurilor, 
să sesizeze și s.x remedieze de
ficiențe ce provoacă pierderi.

— Este de Ia sine Înțeles, alt
fel procesul de raționalizare 
despre care vorbim se prelun
gește nejustificat de mult. La 
Uzina de mașini grele, de 
exemplu, iînerii din' colectivul 
de energeticieni, „au pus umă
rul" la soluționarea probleme
lor ridicate de darea în exploa
tare a aparatajului de măsură, 
control și automatizare de la 
cuptoarele oțelăriei electrice și 
de ia sectorul tratamente termi
ce, fapt ce a permis economisi
rea a 32 tone combustibil con- 
vențîonaL în același context, 
poate fi de asemejiea menționată 
implicarea tinerilor specialiști 
de la „23 August"- la realizarea 
unei optime utilizări a funcțio
nării ventilatoarelor electrice 
șî a instalațiilor cu aer com
primat, operații ce au stopat 
irosirea a «60 tone combustibil 
convențional. De altfel, mii simt 
obligai să inenționez, multe din 
cele 725 de inovații semnate de 
uteciștii din Capitală în acest 
an vizează în mod special acest 
aspect, datorită lor preconizîn- 
du-se ca alte și alte cantități 
sil fie adăugate celor deja rea
lizate. Evident însă, mai 
încă multe de făcut, însuși stu
diul de la care am pornit dis
cuția relevînd neajunsurile ee 
persistă în utilizarea rațională 
a energiei electrice și combusti
bililor, fundamentind un pro
gram de măsuri concrete care 
să ducă la valorificarea mai 
deplină a resurselor energetice 
primare. Este un program pe 
care uteciștii Capitalei sînt de
ciși să-1 ducă la îndeplinire. în 
zilele acestea, chiar în organi
zațiile V.Ț.C. urmînd să fie dez
bătute modalitățile snecifiee de 
intervenție, eforturile tinerilor 
integrîndu-se organic eforturilor 
celorlalți oameni ai muncii de 
perfecționare energetică a pro
ducției.

GH. GHIDRIGAN

sini

O mentalitate stranie:
„Am făcut economii, deci 
putem avea și pierderi!“

Măsurile luate în acest an în județul Timiș pentru reducerea 
consumului de combustibil și energie electrică s-au concretizat, 
după primele 9 luni, intr-o economie de 90 664 tone de combusti
bil convențional. ..Cantitatea ar putea fi dublă dacă toți consu
matorii ar fi respectat întocmai indicațiile noastre'* ne spu
nea tovarășul inginer Gheorghe Bogos, de la Inspectoratul re
gional pentru controlul gospodăririi combustibilului șl energiei. 
Consumurile exagerate au de cele mai multe ori la bază negli
jența și indolența acelor factori puși să gospodărească ?u chib
zuință energia, indiferent de obirșia ei. Cind am cerut să ni se 
nominalizeze asemenea cazuri, replica interlocutorului nostru a 
fost : „foarte mulți". 
întreprinderea de industriali

zare a cărnii din Timișoara, de 
pildă, are o suprafață de 60 m.p. 
de conducte neizolate, pierzîn- 
du-se prin această neglijență pe 
intervalul unui an circa 75 tone 
combustibil convențional. La a- 
câeași întreprindere datorită 
nereiurnării condensului la cen
trala termică a apei, a cărei tem
peratură este de 90° și dever
sarea ei în consum mai adaugă 
o pierdere do circa 300 tone pâ

dislau Balint, ne spune că i ș-a 
comunicat și lui în scris să re
ducă pe cit posibil consumul de 
energie electrică, dar că el nu 
are ce face. Sîntem obligați $ă-i 
dăm dreptate, deși dacă ar ma
nifesta mai mult interes, rezul
tatele ar fi altele.

ION DANCEA

i /întură ei apă, dar o 
fac cu motorină!
în Bărăgan, greșelile construc

torilor se plătesc scump in pe
rimetrul sistemului de irigații 
Gălățui-Călărași. De-a lungul 
canalelor magistrale, infiltrațiile 
de apă sînt considerabile ; pen
tru restringerea daunelor prici
nuite de scoaterea din circuitul 
agricol a unor suprafețe de te
ren, toată vara au funcționat 
sute de motopompe care au îm
pins apa infiltrată înapoi în 
canale (?’). $i, fiecare moto- 
pompă consumă zilnic 40 litri 
motorină... împreună cu mais
trul Nicolae Topală, de lă 
T.C.I.F. București, care supra
veghea aceste agregate, am în
cercat un calcul asupra consu
mului : anul acesta. fiecare 
dintre aceste motopompe a con
sumat patru tone de motorină : 
întreprinderea cheltuind aici 
cam o sută de vagoane din com
bustibilul cotat de bursă pe 
piața mondială la 160 de dolari 
tona. Se adaugă acestei risipe 
cantitățile foarte mari de moto

rină și benzină consumate de 
utilajele ce lucrează aici la co
rectarea greșelilor de proiectare 
și execuție ce impun realizarea 
a peste o sută de mii metri cubi 
terasamente. Cum răspund a- 
cestei situații tovarășii din con
ducerea Departamentului de 
îmbunătățiri funciare ?

0 tonă de benzină 
ca să-l vezi pe 

Oblemenco ?
Preocuparea de a economisi 

combustibilii e generală. Iar în 
această idee acționează eficace 
multe dintre organizațiile U.T.C. 
In județul Olt, de pildă, gene
ralizarea inițiativei „O zi pe. 
lună toate tractoarele să lu
creze cu combustibil economisit" 
are ca efect reducerea, în pri
mele zece luni ale anului, cu 
peste 1 300 tone a consumului 
normat de motorină. De ase
menea, în județele Dîmbovița, 
Ialomița, Ilfov, Timiș, Bihor și

Prahova, economiile de com
bustibil realizate echivalează eu 
consumul pe un an a circa 50 
de tractoare. Surprinde, totuși, 
cum pe fundalul acestui efort, 
se tolerează atitudinea irespon
sabilă, a acelora ce provoacă 
consumuri iraționale de carbu
ranți. Pe șantierul Dorobanțu 
din cadrul Șantierului de iriga
ții „Valea Mostițtei" doi tineri 
au plecat cu un aatoscreper — 
cale de cîțiva zeci de kilome
tri — după vin. Fără a mai so
coti uzura mașinii, salariile lor, 
pierderile prin nerealizarea 
sarcinilor de pian, pagubele în
sumează 180 litri de motorină, 
în județul Dolj, miercurea tre
cută (în ziua cînd „Universita
tea" a avut meci la Craiova) 46 
de autocamioane au venit din 
satele județului la centru de 
județ „în interes de serviciu", 
adică pentru o aprobare sau 
pentru că s-a auzit că s-ar ține 
o ședință la unul din forurile 
județene. Și iată cum o tonă 
de benzină s-a volatilizat pe 
„șoselele" îngăduinței păgubitoa
re. a lipsei de fermitate in res
pectarea legilor statului.

GH. BRAD

INIȚIATIVA
1

Prezent înseamnă la Fabri
ca de confecții din Brăila un 
elevat simț 'gospodăresc. Cu 
cîtva timp in urmă tinerii au 
investigat posibilitățile pe 
care le au in direcția econo
misirii materiei prime și ma
terialelor auxiliare. Si atunci 
au hotărît ca la fiecare loc 
de muncă, să fie înrădăcina
tă inițiativa ..Sens interzis 
risipe?*.

Am întîlnit în rîndul tine
rilor o îmbinare între auto
control și controlul în lanț. 
Ori de cite ori „scapă", un 
defect produsul este înapo
iat celui ce l-a executat. 
Fără menajamente ! Există 
în fiecare secție o ..Vitrină a 
calității**. O oglindă în care 
privindu-te atunci cînd lu
crezi prost, te rușinezi. Opi
nia colectivului, este un pu
ternic factor educativ. Iți pot 
confirma Bădița Doagă. Făni- 
ca Sirb. Steluța Prisecaru, 
Nastasia Pintilie, Voica Si-

TEXTILISTELOR
ghinaș. care și-au găsit nu
mele in „vitrinele calității**.

Ață. nasturi, fluturași, un 
kW de energie electrica, în
seamnă — alături de celelal
te surse de economii ale fa
bricii — milioane. Le-am așe
zat pe coloane și le-am adu
nat. în ele fiind încorporate 
și eforturile tinerilor : mate
rie primă din care se pot 
confecționa suplimentar pes
te 5100 cămăși bărbătești, 10 
milioane ml ață. la care se 
adaugă 26 000 lei prin folo
sirea rațională a combustibi
lului, 130 000 .lei la materiale 
auxiliare. 126 000 lei la apă, 
49 000 lej la cheltuielile de 
întreținere și . funcționare a 
utilajului. Și. dacă ne gindim 

• ca peste 60 la sută din sala- 
riați 'sînt tineri nu cred ne
cesar. nici un comentariu

- privind eficiența inițiativei. 
„Sens interzis risipei**.

LIDIA POPESCU

I
 Comitetul județean Mu
reș al U.T.C. a inițiat, pen
tru tinerii, care lucrează în 
transporturi-, un concurs 
privind economisirea 
carburanți, • lubfefianți 
piese de schimb.

Am discutat, la Luduș, cu 
nărui inginer Pavel Bernath, 

Referindu-se la competiția e- 
conomiilor, interlocutorul nostru 
ne informează că pentru tineri 
ea este o chestiune de prestigiu. 
Numai prin reoondiționarea u- 
nor piese au realizat economii 
în valoare de pește 100 000 lei. 
Valoarea economiilor la cele
lalte articole care constituie o- 
biective de întrecere, depășește 
360 000 lei, pînă ia sfirșitul lunii 
octombrie. In medie, fiecare șo
fer tînăr a economisit, de la în
ceputul anului, materiale în va
loare de cîte 4 500 lei.

La Autobaza Tg. Mureș, cu
noașterea aprofundată a reali
tății a făcut obiectul mai mul
tor studii al comisiei profesio
nale a organizației U.T.C. Con
cluziile au fost recepționate de

Stăpîni pe

de

ii-

dar și pe...
rezervoare

către conducerea unității, iar 
măsuri ea : lucrul pe șantiere 
închise la distanțe mici, veri
ficarea consumului de benzina 
de către echipe de întreținere 
formate din tineri, completarea 
brigăzilor în două schimburi, 
depistarea autovehiculelor cu 
depășiri și înlăturarea promptă 
a cauzelor care duc Ia un con
sum sporit de carburanți nu au 
întîrziat să-și arate eficacitatea, 
Valoarea economiilor realizate 
de către tineri in primele nouă 
luni depășește cifra de un mi 
Hon de lei. Numai în trimestrul 
trei, cei aproape 600 tineri ai 
autobazei au economisit peste 
100 090 litri benzină, peste 
20 000 litri uleiuri, peste 11000 
litri motorină. loan Gliga, șofer 
la autocoloana 10, a realizat e- 
conomii în valoare de 14 340 
lei ; Valentin Miclea, din auto
coloana 2, 12 000 Iei. Ioan Șan- 
dor. din coloana 6, și Victor Pe- 
trîșor, din coloana 12, peste 
12 000 lei, iar loan Ogrean și 
loan Cioloca, peste 10 000 lei.

Buna întreținere a mașinilor, 
a cărei expresie este prelungi
rea duratei de funcționare piuă 
la reparația capitală și după re
parație. este un alt aspect al 
pregătirii și conștiinței profe
sionale, urmărit de către orga
nizație. de către fiecare tînăr. 
Astfel. Emil Șandor a condus 
un autotractor cu șa cu semi
remorcă 205 843 knij fără repa
rație capitală, Pavel Doșa $1 
Constantin Togănel au rulat 
după ultima reparație 173 000 
km. Arpad Berei a parcurs fără 
reparație capitală 127 000 km 
iar brigada formată din Ștefan 
Litiu și Alexandru Budușan au 
condus o automacara pină la 
casare : 452 000 km. Dar numă
rul unor asemenea exemple 
este cu mult mai mare. în timp 
ce numâruj „risipitorilor**, al 
neglijenților, se apropie de zero.

MIRCEA BORD A

an.
La întreprinderea „13 Decern- 

brie", datorită unor deficiențe 
de construcție, încă în primăva
ra acestui an. s-a semnalat o 
cantitate da 300 tone combusti
bil convențional, car? continuă 
să fie eșapată prin aburul echi
valent pierdut. Facem un cal
cul. Pierderea se ridică anual 
la circă 120,000 lei, iar repara
țiile menite să o stăvilească, ne 
spune tehnicianul Frâncisc Sar- 
kâdi din cadrul serviciului 
energetic al întreprinderii incri
minate, nu trec de 2.000 lei.

Și măi dfe heînțblbs ni se pare 
ideea de economisire la între
prinderea „Tehnolemn**. Centra
la termică de aici âre avizul sa 
folosească deșeuri le din lemn și 
doar în completare gazul metan. 
Inginerul șef, tovarășul Mircea 
Simionovici, a dispus însă ea 
doșeurile să fie vîndute oame
nilor, iar centrala să consume 
numai gaz metan.

Mai facem încă o socoteală. 
(Ne sînt citate doar 7 magazine 
din rețeaua comercială a muni
cipiului. mari risipitoare de ener
gic electrică. Numărul lor este 
insă cu mult mai mare). Cu cit se 
consumă inutil intr-un magazin 
pot fi asigurate cu curent cpî 
puțin două apartamente. Redu- 
eînd doar cu 1 kilowat pe zi con
sumul acelor 7 magazine ăr pu
tea economisi într-un an 21000 
kilowați ore. O atare situație 
ne-a îndemnat să intrăm ..la 
bunii gospodari** unde în plină 
zi erau aprinse toate luminile, 
îl rugăm pe ajutorul responsa
bilului loan Nacov, să stingă 
luminile și să vedem și noi dacă 
are cevâ de suferit buna desfă
șurare a comerțului. Lumină 
există suficientă. Dar din capă
tul celălalt al magazinului casie
rița strigă : „ȘCfu’, nu am curent 
la mașină". Și pentru că nu 
există curent la mașină și în 
cele cîteva magazii, stau aprinse 
toate neoanele și toate becurile. 
Același lucru — o instalație co
mună pentru toate utilitățile — 
am întîlnit-o și la magazinul a- 
limentar Bega. Șeful de aici, La-

NOI, TINERII
(Urmare din pag. l>

cheltuielilor materialo în general, se pune cu cea mai mare evi
dență, tineretul reprezintă o pondere importantă. Depinde astfel, 
intr-o măsură deosebita îndeplinirea acestor sarcini de aportul 
miilor și miilor de tineri muncitori, de tineri specialiști și cer
cetători care lucrează aici. Dar pe noi, tinerii, apelul acesta ne 
implică in modul cel mai profund și din alte puncte de vedere. 
Folosirea cu chibzuință, cu maximă eficiență a resurselor mate
riale nu este numai o problemă de gîndire tehnică, de organi
zare științifică, ci și de educație. Or, care alta, dacă nu tinere
țea este yîrsta cînd se pot forma in modul cel mai temeinic 
deprinderile de gospodari, spiritul de chibzuință, de înaltă răs
pundere pentru avuția țării, pentru avuția de care depinde 
bunăstarea tuturor ? Resursele energetice, nu doar in cazul nos
tru, ci pe întreg globul, sînt, precum se știe limitate.

întrebarea care se pune este : ce putem face practic ? Răs
punsul poate fi dat intr-un singur cuvînt — mult, sau mai 
exact, în două — foarte mult ! Și asta nu numai pentru că, nu
meric, reprezentăm majoritatea în industrie și in agricultură, 
pentru că prin miinile noastre trec zilnic cantități uriașe de 
energie și combustibil, ci și pentru că lucrăm, potrivit specia
lității fiecăruia în sectoare diferite ale economiei, nu rareori în 
sectoare cheie. Cu alte cuvinte, vom putea obține economii în
semnate dacă fiecare la locul nostru de muncă, in locuințele 
noastre, ne vom dovedi gospodari pricepuți și cu tragere de 
inimă. începînd de la tînărul strungar și tinăra țesătoare, ale 
Căror utilaje nu merg niciodată în gol, sau de la mecanizatorii 
și șoferii care drămuiesc fiecare gram de benzină, și continuînd 
cu tinerii specialiști, care in laboratoare, in institutele de cer
cetări sau de proiectare, elaborează tehnologii noi, economice, 
sau recalculează consumurile specifice și sfîrșind cu becul sau 
cu ochiul de aragaz pe care nu le vom uita niciodată aprinse, 
pretutindeni putem contribui la această importantă sarcină eco
nomică, putem face economii. Și nu orice fel, economii de 
milioane I

Această chemare a economiei naționale trebuie să găsească, 
asemeni tuturor sarcinilor trasate de partid un puternic ecou 
în colectivele de tineri din industrie și agricultură, să declanșeze 
frămintari creatoare. Valorificînd experiența dobindită, dezvol- 
tînd inițiativele existente, organizațiile U.T.C. din diferite col
țuri ale țării trebuie să antreneze tinerii în materializarea mă
surilor necesare ducerii Ia îndeplinire a acestei sarcini de mare 
importanță pentru viitorul nostru economic, acesta fiind de 
fapt și un obiectiv de bază al întrecerii uteciste „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen'*. In 
acțiunea de mobilizare a tinerilor, organizațiile U.T.C. trebuie 
să aibă în permanență în vedere îndemnul secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Lupta pentru eco
nomii nu trebuie dusă „în general'* ei pe baza unor planuri de 
măsuri elaborate în fiecare întreprindere, pe secție și om*‘.

Cu alte cuvinte o acțiune concretă, eficientă, care să antreneze 
pe fiecare tînăr.

„ȘCOALA DE MESERII"
(Urmate din pag. 1)

unei construcții. Și se încheie 
cu examenul de certificare a 
pregătirii lor de meseriași. De 
trei ori pe Săptămînă. specialiș
tii cooperativei agricole predau 
în cadrul orelor „de teorie-, ma
tematica, fizica, tehnologia ma
terialelor și desenul fiind obiec
tele de bază. Pe toată perioada 
uceniciei, cooperativa agricolă 
îi retribuie cu 0,60 norme pe 
fiecare zi precum și o „adău- 
gire“, în anul I — 15 la sută, în 
anul II — 20 la sută și în anul 
III — 30 la sută din .valoarea 
normelor obținute de șeful de 
atelier. După absolvirea cursuri
lor se încheie un contract prin 
care proaspătul meseriaș se an
gajează să lucreze cel puțin 5 
ani în cooperativa agricolă. în 
satul natal. „E un efort deose
bit pentru cooperativa agricolă 
să suporte, anual, calificarea a 
15-20 de tineri — sublinia pre
ședintele unității — tovarășul 
Geza Doloczki. dar știind că o 
facem pentru satul nostru toți 
am aprobat în adunarea genera
lă, ca a 15-a parte din venituri
le bănești ale cooperativei agri
cole să le investim în școlariza
rea tinerilor pentru o meserie 
necesară acum sau în viitorul 
apropiat Ia Tiream. Nu se poate 
altfel ; tinerii nu mai rămîn în 
sat în numărul corespunzător 
dezvoltării acestuia dacă nu li 
se creează condițiile practicării 
unei meserii. Și noi ne-am con
vins, dacă rămîn meseriași in 
sat, ei sînt și țărani, un spri
jin în momentele de vîrf ale 
campaniilor agricole, cînd nu se 
sfiesc să pună mina pe sapă, pe 
seceră, pe unealta de care este 
nevoie. Mereu, noi ne sprijinim 
complex pe acești tineri mese
riași".

Primele serii de ucenici sînt

acum meseriași de bază în ate
lierele cooperativei agricole din 
Tiream. Alții sînt în perioada 
de calificare. Fiecare al doilea 
leu obținut ca venit bănesc de 
către cooperativa agricolă provi
ne din unul din atelierele secto
rului anexă. Clădiri noi de școală 
au zidit constructorii din Tiream 
în douăsprezece localități ale 
județului Satu Mare, precum și 
mai bine de o sută de case, mi- 
crocentrala de termoficare din 
cadrul sectorului zootehnic, 
complexul bovin de la Căuași 
cu o capacitate de 1 000 vaci cu 
lapte, sala de sport a comunei. 
Cărțile lor de vizită, ale lui Io
sif Emardi. Ernest Fecser. Va- 
sile Marinescu. Ștefan Hart, și 
ale celorlalți cumulează, de a- 
cum, caratele competenței pro
fesionale. exteriorizată de suple
țea și rezistența construcțiilor, 
de frumusețea dată clădirilor cu 
acoperiș înalt cit o cușmă, prin 
..împrumutul" făcut in fondul 
arhitectural oșean. Și-au creat 
de acum un stil constructiv pro
priu foarte mult apreciat. Cum 
foarte căutate sînt și decorațiile 
din fier forjat, realizate în ate
lierul de fierărie al cooperati
vei agricole din Tiream, unde 
fiecare kilogram de oțel mode
lat aduce un venit net de peste 
6 lei. Și. asemănător, timplârii 
și zugravii participă cu cote în
semnate la veniturile coopera
tivei : anul trecut sectorul a- 
nexă s-a înscris cu 5 milioane 
de lei venituri iar 1973 va fi în
cheiat cu un bilanț de cel pu
țin 6 milioane lei. De anul a- 
cesta, în atelierul de tîmplărie 
se realizează primele garnituri 
de mobilă și mobilier pentru u- 
nități comerciale și clase de 
școală. Iar atelierul de lăcătu- 
șerie e căutat șî de șoferii din 
Satu Mare ; aici executîndu-se

reparații bune de către adevă- 
rați meseriași. Iar în atelierul 
de bidinele, se asigură produsul 
necesar desfacerii în întreg ju
dețul.

Alături de... veterani, alți doi
sprezece tineri sînt cuprinși a- 
cum în cursurile de calificare la 
locul de muncă. Ioan Dumitrescu 
și Frâncisc Straț — mecanic de 
întreținere. Arpad Oswald — 
lăcătuș. Frâncisc Eigli. Iosif și 
loan Kințli — tîmplari. Mihai 
Vizer — brutar... însuși secreta
rul comitetului U.T.C. pe coope
rativă tovarășul loan Vizer 
(după ce a ciștigat un concură 
județean cu „cea mai faină pîi- 
ne“ devenit brutar cu renume 
în Oaș) a discutat cu fiecare ab
solvent al scolii generale. Pe cei 
12 convingîndu-i de avantajele 
urmării unor astfel de cursuri 
profesionale și, în același timp, 
de importanța prezentării lor 
la examenul de admitere la 
cursurile serale sau fără frec
vență ale liceului.

Firește, nu este ușor ca o co
operativă agricolă să suporte 
cheltuielile impuse de calificarea 
tinerilor satului ; și nu este 
ușor nici pentru organizația 
U.T.C.. care își propune să 
schimbe unele mentalități deter- 
minîndu-i pe tineri să renunțe 
la alte locuri de muncă pregă
ti ndu-se și lucrînd în satul na
tal. La Tiream, însă, sfatul să
tesc, organizația U.T.C. au reu
șit să cîștige în fața acestor 
greutăți. Și. propunînd amenda
mente unor hotărîri anterioa
re. fac o deosebită investiție de 
efort și financiară pentru... le
garea de sat a fiilor acestuia 
prin meseriile în care îi ajută 
să se califice și pentru practi
carea cărora creează toate con
dițiile.

Nu doar
(Urmare din pag. I)

secvențe în îndeplinirea pro
priilor hotâriri.

Dezbaterile au reliefat o se
rie de idei și experiențe pozi
tive în toate domeniile vieții 
de organizație. Totodată, s-a 
evidențiat necesitatea organiză
rii mai multor acțiuni metodice 
pentru responsabilii pe domenii 
de muncă, utilizarea cu mai 
bune rezultate a’ schimburilor 
de experiență între organizații 
U.T.C. S-a propus ca in cadrul 
instruirilor și al altor întilniri 
cu activul să fie prezentate re-: 
ferate cu problemele de cea 
mai mare actualitate din viata 
județului pentru susținerea că
rora să fie invitați activiști de 
partid și de stat.

De asemenea, s-a înregistrat 
un progres vizibil in ceea ce 
privește ancorarea activității 
organizațiilor U.T.C. în proble
mele colectivului în care își 
desfășoară munca, sublinîin- 
du-se că in acest domeniu va 
trebui să se acționeze in con
tinuare. în special de către or
ganizațiile din întreprinderi, 
pentru antrenarea și conștienti
zarea tuturor tinerilor asupra 
îndatoririlor profesionale și so
ciale ce le revin. în acest sens 
s-a subliniat necesitatea unei 
preocupări mai deosebite a 
activistului U.T.C. pentru in
tensificarea muncii d$ educație 
pe linia îndeplinirii hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie- 1971. Unii vorbitori 
au criticat birdul comitetului 
județean U.T.C. pentru faptul 
că în stilul său de muncă nu 
s-a încetățenit încă practica de 
a invita în cadrul Plenarelor 
sau în fața biroului comitetului 
județean pe toți membrii aces
tui comitet neutru a-i informa 
despre prooria activitate, mai 
ales că unii membri ai comite-

hotărîrile
'tuluî județean nu au avuț nici 
sarcini concrete in cadrul con
siliilor și comisiilor. Nu este de 
,mirare deci. că . și in , organiza- 

■ țiile. U.T.C. mulți tineri mai 
rămîn in afara acțiunilor îni- 

- țiate tocmai din cauză că nu li 
se mai • încredințează sarcini 
..concrete, .. Discuțjile au scos în 
evidență un' 'mvățămînt ■ prețios, 
și anume că prestigiul fiecărui 
organ U.Ț.C.. nu poate crește 
decit prin țenacțtgțea în re zoi- 

- varea problemelor, prin consec
vența în urmărirea sarcinilor, 
prin modul in care activistul 
U;T.C. ,r.e?i>lvă și . dă un răs
puns prompt problemelor ridi
cate de tineri.

în concluziile dezbaterilor, a 
fost pregnant evidențiată utili
tatea formei de organizare și 
desfăștțrar6 a plenarei, consi- 
derînd că acest mod de lucru 
se înscrie pe linia eforturilor 
de a perfecționa permanent sti
lul de muncă al comitetelor ju
dețene ale U.T.C., dînd posibi
litatea ca la dezbaterea și solu
ționarea problemelor să participe 
o mare parte din membrii co
mitetului Județean U.T.C. A- 
ceastă notă inedită de lucru a 
făcut posibilă valorificarea, mai 
deplină a potențialului existent 
în organizație, făcîndu-se anre- 
cieri dar și critici constructive, 
reli-efindu-.se unele experiențe 
pozitive ale Organizațiilor. sus
ținute de sugestii si proouneri 
valoroase pentru munca de vii
tor. Toate măsurile stabilite în 
proiect și cele rezultate din 
dezbateri trebuie însă să fie 
transpuse neîntârziat în practi
că, ele constituind jaloane1? ac
tivității in instruirea metodică 
a organelor nou alese pentru a 
asigura întregii munci educative 
continuitatea si nersoe-’tiva fără 
de care stilul de. lucru al unui 
organ de conducere va rărnine 
mereu dator eficientei.



de peste hotar®
Problemele dezarmării la O.M.II.

în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al 
Adunării Generale au continuat 
dezbaterile asupra problemati
cii dezarmării cu discursurile 
rostite de reprezentanții O- 
landei. Perului. Braziliei. R.S.S. 
Ucrainene si Marocului. Vorbi
torii s-au pronunțat -în favoa
rea adoptării unor hoțărîri con
crete si urgente vizînd-scoate
rea de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. a negocierilor de 
dezarmare din impasul în care 
au intrat de mai mult timp.

Tabloul tratativelor multila
terale de dezarmare, arăta re
prezentantul Olandei. P. H. 
Kooijmans. este destul de sum
bru si descurajator. întrucît nu 
s-a realizat nici up progres 
semnificativ în direcția 'înde
plinirii dezideratului omenirii 
— o lume fără arme și. în pri
mul rînd, fără arme de distru
gere în masă. Lumea este con
fruntată de două probleme de 
o însemnătate cardinală pentru 
viitorul ei pașnic — subdezvol
tarea si superînarmarea. în
cheierea unor acorduri de de
zarmare nu numai -că ar spori 
gradul de securitate a lumii, 
dar ar elibera vaste resurse in
telectuale. tehnologice si eco
nomice. atît de necesare.

Convorbiri Kohl-Bahr
• MICHAEL KOHL, minis

tru ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al R.D. Germane, 
și Egon Bahr, ministru cu în
sărcinări special® al guvernului 
vest-german, au avut, joi, la 

/ Berlin, o convorbire în proble
me actuale ale relațiilor dintre 
R.D. Germană și R.F. Germania. 
In cadrul discuției s-a convenit 
asupra desfășurării, Ia finele 
acestei luni, a unor tratative 
privind realizarea unui 
cultural.

J. Perez de Cuellar. repre
zentantul Perului, arăta că des
tinderea în relațiile internațio
nale nu a avut nici un fel de 
efecte pozitive asupra negocie
rilor din cadrul conferinței Co
mitetului pentru dezarmare de 
Ia Geneva sau asupra cursei 
înarmărilor. Vorbitorul s-a pro
nunțat pentru sporirea rolului 
O.N.U. în domeniul dezarmării, 
lucru care s-ar putea realiza 
printr-a reorientare a negocie
rilor de la Geneva în direcția 
obținerii unor rezultate pozi
tive. •

Reprezentantul Braziliei. Ra
miro Guerreiro. s-a referit la 
imperativul dezarmării chimi
ce. arătînd că statele trebuie 
să-și asume obligația fermă de 
a nu produce si perfecționa a- 
semenea arme în vederea eli
minării lor din arsenalele sta
telor. La acest obiectiv s-ar pu
tea ajunge prin inițierea unui 
tratat vizind distrugerea tutu
ror stocurilor de arme chimice, 
urmînd ca apoi să se înceteze 
definitiv fabricarea lor.

H. T. Reșetniak. reprezentan
tul R. S. S. Ucrainene. abor- 
dînd aceeași temă, a subliniat 
că propunerea statelor socia
liste. avansată Comitetului 
pentru dezarmare de la Gene
va constituie o bună bază pen
tru ajungerea la un acord asu
pra interzicerii, stocării și dis
trugerii armelor chimice.

Reprezentantul Marocului, 
M. Mrani Zentar. vorbind des
pre obiectivele conferinței de 
securitate europeană, a decla
rat. între altele, că toate trupe
le străine si bazele militare a- 
flate ne teritoriile altor 
trebuie retrase în 
granițelor naționale 
inie de a se cere 
totală a popoarelor
li se asigure respectarea drep
turilor lor fundamentale 
conformitate cu 
Cartei O.N.U. si 
ternațional.

• IN CADRUL organelor de 
lucru ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa au continuat dezba
terile cu privire Ia princi
piul integrității teritoriale, la 
propunerea elvețiană privind 
reglementarea pașnică a di
ferendelor și la măsuri de 
ordin militar pentru crește
rea încrederii și stabilității 
în Europa.

In ceea ce privește coope
rarea industrială și tehnico- 
științifică au continuat schim
burile de păreri cu privire 
Ia formele și metodele de 
cooperare.

De asemenea, s-au exami
nat aspecte privind «'dezvol
tarea cooperării culturale, a 
studiului limbilor străine și 
contactelor umane.

în memoria lui Dimitrie 
Cantemir
• IN REPUBLICA FEDERA

LA GERMANIA au continuat 
manifestările prilejuite de ani
versarea a 300 de ani de la naș
terea lui Dimitrie Cantemir. Ast
fel, la Institutul de muzicolo
gie al Universității din Kbln a 
fost deschisă o expoziție cu do
cumente privind viața și opera 
marelui cărturar și umanist ro
mân. Cu acest prilej, profesorul 
Viorel Cosma, de la Conservato
rul „Ciprian Porumbescu" din 
București, a prezentat expune
rea „Dimitrie Cantemir — per
sonalitate muzicala de prestigiu 
universal", exemplificată cu im
primări din creațiile muzicale 
ale Iui Cantemir.

acord

ORIENTUL APROPIAT
Contacte diplomatice în căutarea căilor de 

soluționare a conflictului
CAIRO 8 (Agerpres). — în

tr-o conferință de presă, orga
nizată miercuri seara la Cairo, 
la încheierea vizitei sale în 
capitala egipteană, secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
a declarat că a putut constata 
că încetarea focului este res
pectată. Potrivit agenției France 
Presse, el a apreciat că, într-o 
primă etapă, un progres poate 
fi realizat prin stabilirea linii
lor de încetare a focului pe po
zițiile existente la 22 octom
brie, exprimîndu-și, totodată, 
speranța că problemele de fond 
vor fi abordate în consecință 
pînă la sfîrșitul acestui an.

Referindu-se la vizita secre
tarului de stat adjunct al S.U.A., 
Joseph Sisco, ia Tel Aviv, 
Henry Kissinger a precizat că 
acesta urmează să- examineze 
cu oficialitățile israeliene pro
punerile care s-au degajat în 
cursul convorbirilor avute cu 
președintele egiptean Anwar 
Sadat. El a apreciat că aceste 
propuneri nu sînt depărtate de 
cele pe care le-a examinat, la 
Washington, cu primul ministru 
israelian, Golda Meir.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
Joseph. Sisco, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., și Harold 
Saunders, membru al Consiliu
lui Securității Naționale, care 
l-au însoțit pe Henry Kissinger 
la Cairo, au avut, miercuri 
seara, îndată după sosirea lor

state 
interiorul 

si că îna- 
dezarmarea 
trebuie să

în 
principiile 

dreptului in-

O PREOCUPARE ÎN ÎNTREAGA LUME:

ECONOMISIREA RESURSELOR
ENERGETICE

la Tel Aviv, o întrevedere cu 
premierul israelian Golda Meir. 
După cum anunță un comuni
cat oficial israelian, în cursul 
convorbirilor au fost abordate 
probleme discutate la Cairo de 
către Henry Kissinger și Anwar 
Sadat.

La convorbiri au luat parte 
vicepremierul israelian, Yigal 
Allon, ministrul apărării, gene
ralul Moshe Dayan, precum și 
alte înalte oficialități israeliene.

DAMASC 8 (Agerpres). — 
Președintele Siriei, Hafez As
sad, l-a primit pe Yasser Ara
fat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și 
pe alți membri ai acestui comi
tet, relatează agenția M.E.N.

Au fost examinate probleme 
referitoare la actuala situație 
din regiunea Orientului Apro
piat.

RIAD 8 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a sosit joi la 
Riad, cea de-a cincea etapă, și 
ultima, a turneului său în mai 
multe țări arabe. El urmează 
să aibă convorbiri cu regele 
Feisal privitoare la situația din 
Orientul Apropiat.

Henry Kissinger a sosit în 
Arabia Saudită, venind de 
Amman, unde a avut convor
biri cu regele Hussein al Iorda
niei.

la
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• UNITĂȚILE LONNOLISTE 
au fost obligate să părăsească 
localitatea Srang, situată la sud- 
vest de Pnom Penh, la numai 
cîțiva kilometri de Tram Khnar, 
oraș eliberat de forțele patrio
tice cambodgiene Ia_ sfîrșitul 
săptăminiî trecute.

Puternice angajamente milita
re sînt

parte, la Trapeang Thnot și Vi- 
hear Sour, în vecinătatea capi
talei.

Alegeri anticipate 
în Danemarca

semnalate, pe de aftă

• Agenția Taniug informează 
că, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, va face, în cursul acestei 
luni, o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

In ultimul deceniu consumul mediu de energia 
primarâ a crescut, luind proporții uriașe. Insta
lații din ce în ce mai perfecționate au scos din 
măruntaiele Terrei impresionante forțe. Datele 
statistice au început sâ fie analizate, studiate, 
corelate în mod științific. O întrebare revenea 
insistent : pinâ cind aceasta foame de energie 
va putea fi satisfăcuta in condițiile lipsei unei 
preocupări majore de folosire cît mai economi
coasă a fiecărei unități convenționale de ener
gie ? In 10 ani, consumul de țiței, spre exemplu, 
a crescut de... 10 ori. în viitorii 10 ani, după 
aprecierile prof. A. J. Mayer, de la Universita
tea Harvard (S.U.A.), cererile de energie vor fi 
mai mult decit duble, dacă nu chiar se vor tri
pla. Evident, evoluția ascendentă a consumului 
mondial de energie a antrenat în ultima perioa
da o serie de probleme, care se așteaptă a fi 
rezolvate într-un timp cît mai scurt. Printre a- 
ceste probleme experții enumeră : care sint re
zervele de energie - sub formă de țiței, gaze, 
cărbune - și pe ce durată planeta noastră va

dispune, în ritmul actual de consum, de aceste 
resurse ? Există, în condițiile in care răspunsul 
la prima întrebare nu este prea optimist, o grijă 
pentru o mai rațională gospodărire a surselor de 
energie ? Pot fi trase de aici concluziile că pro
blemele energeticii sint insolubile, că omenirea 
se va găsi in fața unei crize iremediabile ? Răs
punsul este, firește, negativ. Insă aceasta nu 
presupune rezolvarea de la sine a situației. 
Dimpotrivă, este foarte important ca fiecare con
sumator, individual sau colectiv, ca fiecare na
țiune, printr-un efort propriu, să valorifice cit 
mai rațional resursele de care dispune, sâ păs
treze și sa economisească energia, s-o utilizeze 
cu maximum de randament.

Dealtfel, după cum rezulta din numeroasele 
telegrame de presa, în prezent se manifestă în 
acest domeniu preocupări insistente, preocupări 
care au cuprins largi cercuri ale opiniei publice 
internaționale, parlamente, guverne și șefi de 
state.

Raționalizarea—la 
ordinea zilei

RAȚIONALIZAREA CONSUMULUI DE PETROL ESTE O 
CUPARE DIN CE IN CE MAI ACCENTUATĂ PE PLAN 
DIAL. TELEXURILE NE-AU ADUS NOI INFORMAȚII IN 
SENS DIN DIFERITE ȚARI.

Deși STATELE UNITE dis
pun de importante resurse pe
troliere proprii și nu depind de
cît într-o măsură relativ mică 
de import în acest domeniu, mă
surile de raționalizare în ce pri
vește petrolul s-au impus ca o 
problemă de maximă importan
ță la ordinea zilei. într-o cu- 
vintare televizată, președintele 
Nixon a anunțat unele 
și a făcut recomandări 
să ducă la economisirea 
trol, anunțînd, totodată 
cere Congresului să-i

PREO- 
MON- 
ACEST

noilor

împlinirea a două 
decenii de la procla
marea independenței 
Cambodgiei găsește a- 
ceastă țară lipsită de 
liniștea și pacea la 
care aspiră, iar pe 
locuitorii ei angajați 
într-o bătălie eroică 
pentru un viitor li
ber. Chiar dacă pe 
celelalte fronturi ale 
Indochinei s-a întro
nat calmul (un calm 
fragil, cum o demons
trează acțiunile Ia 
care recurge Thieu, 
violind acordurile de 
la Paris) în Cambod
gia războiul conti
nuă cu înverșunare, 
ceea ce provoacă dis
trugeri și pierderi de 
vieți omenești, 
răni pe trupul 
țări obligate să 
gereze de mai 
ani. Războiul 
face ravagii, I 
țind ruinele și 
mintele proaspete, este 
consecința unei lovi
turi de stat organizată 
cu amestec 
prin care la 
Penh s-a 
administrație 
reprezintă 
cambodgian, 
vele de a 
existenta echipei, lui 
Lon Noi, au drept 
rezultat amplificarea 
operațiunilor mili
tare. prelungirea
vărsării de sînge. Po
porul cambodgian ac
ționează cu spirit de 
sacrificiu în anărarea 
drepturilor sale legi
time după rum o 
ilustrează cu claritate 
harfa cimpului de 
luptă, realitatea ra
portului de forțe pe 
plan intern. O amplă 
unitate națională 
realizat în lupta 
tra Iui Lon Noi și a 
mercenarilor săi. As
pirațiile imensei ma-r 
jorități a cambodgie-

noi

mulți 
care 

înmul- 
mor-

străin, 
Pnom 

instaurat o 
care nu 
noporul 
Tentati- 
prelungî

s-a
con

nilor și-au găsit o fi
delă expresie în pro
gramul F.U.N.C., în 
activitatea Guvernu
lui Regal de Uniune 
Națională — singurul 
reprezentant legal al 
Cambodgiei. Succese
le obținute de forțele 
patriotice sînt rezul
tatul firesc al sprijinu
lui de care se bucură 
din partea poporului. 
In aceste condiții a

administrației de la 
Pnom Penh „pentru 
ca această problemă 
— potrivit aprecierii 
prințului Sianuk — să 
fie rezolvată și ca pa
cea să revină în Cam
bodgia odată cu inde
pendența națională". 
Aspirațiile fundamen
tale ale poporului cam
bodgian sînt elibera
rea națională, deplina 
independență a țării.

Cambodgm:
o luptă eroică

devenit posibilă eli
berarea celei mai mari 
părți a teritoriului 
țării. Evoluția lupte
lor reflectă forța, com
bativitatea, mobilita
tea extremă și efica
citatea crescîndă a 
unităților F.U.N.C. 
Frontul se află in 
mediata apropiere 
Pnom Penhului și, de- 

. seori, patrioții au pă
truns in capitală pro
vocînd panică printre 
lonnoliști. Principalele 
căi de acces spre oraș 
sînt tăiate pe porțiuni 
esențiale. Izolarea Iui 
Lon Noi nu este doar 
militară, ci și poli
tică. Administrația de 
la Pnom Penh este 
lipsită de orice spri
jin popular.

De altfel, după cum 
sublinia prințul No
rodom Sianuk, „pro
blema cambodgiana 
este simplă". Est® su
ficient să se pună 
capăt sprijinului mi
litar străin acordat

i-

pacea și neutralitatea. 
Drumul spre realiza
rea acestor aspirații 
nu este lipsit de difi
cultăți, Dar oricît de 
mari ar fi acestea, ele 
vor fi depășite deoare
ce voința poporului 
cambodgian de a fi 
singurul stăpin al des
tinului său este de ne- 
înfrint.

Consolidarea 
țiilor F.U.N.C. 
G.R.U.N.C. se 1 
zează atît pe 
militar, cît și 
cel politico-diplomatic. 
Lupta patrioților cam- 
bodgieni se bucură de 
o largă rezonanță in
ternațională. Nume
roase țări au recunos
cut G.R.U.N.C. drept 
singurul exponent au
tentic al Cambodgiei. 
Printre primele state 
care au acordat re
cunoașterea G.R.U.N.C. 
și sprijină pe de
plin cauza dreaptă a 
poporului cambodgi
an se află Româ-

pozi- 
reali- 

plan 
i pe

nia socialistă. Tova
rășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU subli
nia : „In țara noastră 
sînt cunoscute și se 
bucură de o înaltă a- 
preciere lupta plină 
de sacrificii pe care 
poporul khmer, strins 
unit în jurul Frontu
lui Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.) 
o desfășoară cu ero
ism, • victoriile dobin- 
dite în bătălia 
tru eliberarea și 
dependența 
pentru 
dreptului sacru de 
se dezvolta 
stătător, 
tate cu dorințele 
aspirațiile sale“. 
zita pe care 
Norodom T 
întreprins-o 
tă vară în 
convorbirile 
tovarășul 
£eaușescu, au 
juit o nouă și puter
nică afirmare a soli
darității militante a 
poporului nostru 
încercatul popor 
Cambodgiei.

In această zi, în care 
Cambodgia aniver
sează împlinirea a 
20 de ani de la 
proclamarea indepen
dentei sale, exprimăm 
deplina noastră 
credere în 
luptei pe care 
porul khmer, 
nul Regal de 
Națională, o 
soară pentru apărarea 
ființei naționale, a 
dreptului de a de
cide de sine stătător 
căile dezvoltării, pen
tru ca nobilele idealuri 
ale independenței si 
păcii să triumfe în 
această țară nevoită să 
treacă examenul dra
matic al unui sînge- 
ros război.

pen- 
in- 

patriei, 
cucerirea 

a 
de sine 

în conformi- 
?i 

Vi- 
prințul 

Sianuk a 
în aceas- 
România. 
sale cu 

Nîcolae 
prile-

CU 
al

în- 
victoria 

po- 
Guver- 
Uniune 
desfă-

EUGENIU OBREA

DOI PE UN BALANSOAR î 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (6- 
rele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

„100 DE LEI- : Scala (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : ’21).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT- : Capitol (orele -9.30 ;
11.15 ; 14 : 16,15 : 18.30 : 20,45).

ULTIMELE ȘASE MINUTE ! 
Patria (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 • 21,15) ; București (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 15 ; 18,30 ; 21) ; Favorit 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 : 16 :
18.15 : 20,30).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Sala Palatului (ore
le 17,15 ; 20,15) ; Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 : 13,30 ; 
16 : 18,30 ; 21).

NUNTA : Central (orele 9,15 :
11.30 : 13,45 ; 16 : 18.15 : 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN
HILL : Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 : 20.30).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Doina (orele 12,15 ; 15,45 ; 19,15)
Program de desene animate (orele
9,45 : 11).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALĂ : Lumina (orele 9 : 11,15 ; 
13,30: 16: 18.30 : 20,45).

DESPRE O ANUME FERICIRE 5 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30) ; Miorița (orele 
9 ; 11.15 ; 13.30 : 15.45 : 18 ; 20,15).

MAFIA ALBĂ : Excelsior (o-
rele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20.30) : Melodia (orele 9 î 11,15 ; 
13.30 : 16 : 18.30 : 20.45).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t 
înfrățirea (orele 15.30 : 18 : 20.15).

LUPTA DUPĂ VICTORIE î 
Popular (orele 15,30 ; 19).

* AGENȚIA DE PRESA 
ELIBERAREA informează 
că la 7 noiembrie ora 10,00 
(ora locală), avioane saigonc- 
ze au bombardat orașul Loc 
Ninh, situat în interiorul zo
nei aflate sub controlul Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

Mai multe bombe au fost a- 
runcate asupra cartierelor re
zidențiale Ninh Phuc și Ninh 
Hoa, ucigind numeroase per
soane aflate într-o piață pu
blică și provocînd pagube 
materiale.

Intr-un mesaj adresat de
legației militare a admini
strației saigoneze, generalul 
maior Hoang Anh Tuan, con
ducătorul delegației militare 
a G.R.P. în Comisia mixtă 
militară bipartită, a denunțat 
acest grav act ilegal al admi
nistrației saigoneze, care con
stituie o violare flagrantă a 
Acordului de la Paris.

• PRIMUL MINISTRU DA
NEZ. Anker Joergensen, a anun
țat vineri că, la 4 decembrie 
anul acesta, în Danemarca vor 
fi organizate alegeri legislativ® 
anticipate. Hotărîrea a fost lua
tă ca urmare a respingerii de 
către Parlament (FOLKETING) 
a unui proiect de lege propus 
de guvernul social-democrat 
privind taxele fiscale asupra 
veniturilor.

• DUPĂ ÎNTREVEDEREA pe 
care a avut-o miercuri seară, cu 
președintele Făhri Koruturk, în 
cadrul căreia l-a informat pe 
șeful statului că a eșuat în efor
turile sale de a forma un gu
vern de coaliție, președintele 
Partidului Republican al Po
porului, Bulent Ecevit, a decla
rat reprezentanților presei că a 
fost desărcinat de această 
siune.

mi-

Țigări din tutun... 
sintetic
• IN MAREA BRITANI® 

fast puse în vinzare primele
au

.. ________ ți
gări pe bază de tutun sintetic, 
fabricate de „Courtaulds“, una 
din marile firme ale industriei 
textile britanice. Noul amestec 
este compus din 50 la sută tu
tun, pe bază de celuloză și 
la sută tutun natural.

în Irlanda de nord?

50

măsuri 
menite 
de pe- 
că va 
acorde 

împuterniciri care să-i permită 
instituirea unei raționalizări a 
produselor petroliere. Pentru a 
se face față „penuriei imediate" 
pe care a definit-o ca fiind „cea 
mai gravă de la al doilea război 
mondial", președintele a reco
mandat printre altele : reduce
rea temperaturii la instalațiile 
de încălzire centrală din insti
tuții, întreprinderi și din aparta
mentele de locuit, limitarea nu
mărului zborurilor și a vitezei 
avioanelor comerciale, fixarea 
unei limite de viteză de 80 de 
kilometri pe oră pentru autove
hicule, încurajarea transporturi
lor în comun și reducerea folo
sirii automobilelor personale. în 
ceea ce privește eventualul pro
gram de raționalizare în per
spectivă pe ansamblul țării, a- 
cesta ar urma să prevadă, în 
principal, micșorarea consumu
lui de beuzină și gaze naturale 
printr-o serie de măsuri res
trictive cum ar fi impunerea u- 
nor taxe asupra consumului de 
gaze naturale sau asupra con
sumului excesiv de electricitate.

La puțin timp după cuvîntarea 
președintelui, Casa Albă a dat 
publicității următoarele estimări 
ale specialiștilor cu privire la 
economiile de produse petrolie
re ce ar putea fi realizate zil
nic prin aplicarea integrală a 
măsurilor propuse.
• prin raționalizări în încălzi

rea instituțiilor, întreprinderilor 
și locuințelor : 640 000 de barili.

• prin reducerea zborurilor

nucleară și dezvoltarea , „ 
surse de energie. Specialiștii a- 
preciază ca acest proiect va cos
ta între 10 și 20 miliarde dolari 
pentru cercetările și investiții
le care ar permite S.U.A. să, nu 
mai depindă de resurse străine 
de energie incepînd din anul 
1980.

Preocupări și măsuri similare 
sînt semnalate și în Europa oc
cidentală.

Din BONN se anunță că gu-

cerut companiilor aeriene si 
studieze reducerea imediată a 
consumului de hidrocarburi.

Guvernul din LUXEMBURG 
a adoptat, la rîndul său, un plan 
de raționalizare a produselor 
petroliere. Acest plan interzice 
stocarea a mai mult de 15 litri 
de benzină de către particulari, 
reduce limita de temperatură la 
instalațiile de încălzire centrală.

Incepînd de ieri, consumul de 
benzină a fost raționalizat și in 
PORTUGALIA. în consecință 
automobiliștii nu vor mai putea 
să cumpere decit eantități ma
xime de 20 de litri. Sun’J.tă, 
duminică, precum și în zileie de

COMMENT LES GRANDS PAYS 
OBTIENNENT LEUR ENERGIE

pereași Europa occidentală. E ușor de remarcat p< 
care o deține petrolul

vernul vest-german a adoptat 
un proiect de lege privind ga
rantarea aprovizionării cu ener
gie, în baza căruia Ministerul 
federal ai economiei este împu
ternicit să dispună limitări la 
consumul de energie fără anun
țuri prealabile și fără controlul 
parlamentului. Acest proiect de 
lege dezbătut actualmente „cu 
urgență" în Bundestag prevede, 
in esență, dreptul guvernului 
de a limita prin ordonanțe uti-

în ciuda incidentelor de stra
dă, a atacurilor armate și aten
tatelor, care continuă să fie în
registrate în numeroase locali
tăți din Ulster, pentru prima . 
dată în ultimii patru ani o so
luție politică a conflictului care 
separă membrii celor două co
munități confesionale din Irlan
da de nord este pe punctul de 
a fi adoptată.

La sfîrșitul celei de^a opta 
reuniuni a partidelor unio
nist. al fostului premier Brian 
Faulkner, laburist social-demo
crat — principala grupare poli
tică a minorității catolice — și 
a partidului interconfesional al 

” alianței, a fost dată publicității 
o declarație comună, care infor
mează despre realizarea unui 
„larg acord" în privința repar
tizării responsabilităților în ca
drul viitorului organ executiv 
al provinciei. în cursul întruni
rii, a fost abordată problema 
spinoasă a repartizării locurilor

între cele trei partide, chestiu
ne evitată multă vreme, din 
teama ca pozițiile aparent ire
conciliabile ale unioniștilor și 
interlocutorilor lor să nu pro
voace ruperea negocierilor.

în sfîrși.tt< cel de-al treilea 
punct pozitiv al declarației co
mune publicate, constă în acor
dul parti cipanților la negocieri 
asupra programului economic și 
social elaborat în cursul reuniu
nilor precedente.

Observatorii de la Belfast a- 
preciază că acest organ ar pu
tea să-și. înceapă 
înainte de sfîrșitul 
cuns. Speranțele 
dreptățite. dacă 
termen de comparație atitudinea 
relativ ireconciliabilă a protes
tanților și catolicilor, manifesta
tă în primăvara acestui an, cind 
se credea că un dialog construc
tiv între cele două părți este 
aproape imposibil.

activitatea 
lunii în 

lor par în- 
luăm drept

Durchschmttspreise fur leichtes Heizol 
je 100 Liter in Mark 

bei Abnahme von 5000 Litern 
(ohne Mehrwertsteuer)

TEURER WINTER
Heizolpreise in der 
BundesrepuWik

ba-

căr- 
in-

ușoare ; 23,15 — Poetica ; Marin 
Ta rangul ; 23,20 — Jazz-variete ;
23.55—24,00 — Ultimele știri.

ADIO ARME : Timpuri Noi (o- 
rele 9,45 — 19 în continuare).

ȘAPTE ZILE ; Progresul (orele 
16 ; 18 : 20).

PARADISUL : Buzeștl (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 : 13.30 : 
15.45 18 ; 20,15).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI j Flamura (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CONSPIRAȚIA : Viitorul (ore
le 15.30 • 18 : 20.15).

CU CĂRȚILE PE FATĂ î Volga 
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18,15 ; 
20,30) ; Tomis (orele 9 : 11,15 ;
13,30 : 15,45 ; 18,15 î 20,30).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO î 
Dacia (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,15).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Floreasca 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Arta (o- 
rele 15,30 ; 18 : 20,15) ; Bucegi 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CU TOATE ACESTEA : Feren
tari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Moșilor
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Lira (orele 15,30 ; 18 ;
20,15) ; Cotrocenl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

TU și EU : Crîngaș! (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

PISICA JUNGLEI : Unirea (ore
le 15,45 ; 18 ; 20,15).

STARE DE ASEDIU : Drumul 
Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20.15) ; Giu- 
lești (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE : Pa
cea (orele 15,30 ; 17,45 ; 20) : Fla
căra (orele 15,30 : 17,45 ; 20).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIUBULKA ; Vitan (orele 18 ; 18 ; 
20).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Munca (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES : Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI î Rahova 
(orele 15,30 ; 18 : 20.15).

Opera Română : LA PIAȚA, 
PRICULICIUL, NUNTA ÎN CAR- 
PAȚI — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : LA CALUL BĂLAN — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I.L. 
Caragiale- (Sala Comedia) : TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
ÎNTRE NOI DOI N-A FOST DE- 
CÎT TĂCERE — ora 20 ; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 20 ; 
Teatrul „C.I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : ADIO, CHARLIE — ora 
19,30 : (Sala Studio) : BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 20 ; Tea
trul Mic : PHILADELPHIA EȘTI 
A MEA ! —- ora 19,30 ; Teatru] 
„Ion Vasilescu- : FII CUMINTE 
CRISTOFOR — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase- (Sala Savoy) : LA 
SAVOY, BOEMA — ora 19.30 ; 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA ! 
— ora 19,30 ; Teatrul Giulești : 
Teatrul Mare Academic de dra
mă „Maxim Gorki- din Lenin
grad : OPINIA PUBLICĂ — ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă- : IAN-

CU JIANU — ora 9 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română- : LEGENDĂ 
și DOR — ora 19,30 ; Circul „Glo
bus- : GALA ACROBAȚILOR 
(spectacol internațional) — ora 
19,30.

PROGRAMUL ni

9,00 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei. „Partid sub 
flamurile tale“ de C. Țăranu ; 
10,00 — Clubul curioșilor ; 11,00 — 
Știnfă și tehnică ; 11,10 — Profil 
pe portativ — Magdalena Bi- 
riescu ; 11,30 — Antract muzical ; 
12,00 — Transmisiuni directe din 
tară ; 12,10 — Invitație în fono
tecă ; 12,55 — Melodia zilei ; 13,00
— Închiderea emisiunii de diminea
ță ; 17,00 — Știrile după-amie-
zii ; 17,05 — Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cererea ascultători
lor ; 11,00 — Șapte zile, șapte ar
te. Arhitectura ; 18,10 — Temă cu 
variațiuni : „Miorița- ; 18.55 —
Melodia zilei ; 19,00 — în direct... 
24 de ore la Focșani : 19,30 —
Știri : 19,35 — Casa de discuri 
Electrecord : 20,00 — Educație-răs- 
punderi. Memoria — prieten sau 
dușman ? 20,30 — Legende sim
fonice ; 21,00 — Radio-super-top — 
Topul revistei „Săptămîna" ; 22,00
— Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport ; 22,30 — Melodia zi
lei ; 22,35 — Vedete ale muzicii

PROGRAMUL I

aeriene comerciale : 110 000 
rili.
• prin reconversiunea Ia 

bune a unor întreprinderi 
dustriale ; 430 000 barili.

Dincolo de programul de ra
ționalizare, Statele Unite au în 
vedere, așa cum a relevat în 
cuvîntarea sa președintele Ni
xon, transpunerea în viață a „u- 
nui amplu program de perspec
tivă apropiată în domeniul e- 
nergiei", program care prevede 
exploatarea mai intensă a re
surselor naționale de cărbune, 
petrol, gaze naturale și energie

A •

scumpă. 
Prețul păcurii în 
Republica Federa
lă". Astfel își in
titulează revista 
DER SPIEGEL gra
ficul pe care-1 re
producem, grafic 
ce ilustrează creș
terea prețului com
bustibilului în 
R.F.G.

vehicolelor motorizatelizarea _______  ________
,.de toate tipurile, în ce privește 
localitățile, perioada, distanța, 
viteza și cercul beneficiarilor".

O informație din BRUXEL
LES relevă că stocurile de car
buranți și combustibili de origi
ne petrolieră sînt rechiziționate 
în Belgia incepînd din diminea
ța de 7 noiembrie. S-a anunțat, 
totodată, că este posibilă redu
cerea în următoarele zile, cu 
un procent de 20 la sută, a li
vrărilor de petrol către toate ca
tegoriile de consumatori.

La LONDRA, autoritățile au

„Ascensiunea prețurilor"

sărbătoare legală, vînzarea ben
zinei a fost interzisă.

Pe alt continent, în Asia, au
toritățile din JAPONIA se văd 
și ele confruntate cu aceeași 
problemă a economisirii petro
lului. „Industriei și publicului 
nipon — semnalează agenția 
REUTER referindu-se la surse 
oficiale din Tokio — li se va 
cere să folosească mai puțină e- 
nergie electrică în perspectiva 
unor lipsuri de petrol", Minis
trul nipon al comerțului a de
clarat că va cere unui număr 
de nouă mari companii producă
toare de energie electrică să re
ducă cu 5—7 la sută livrările lor 
către întreprinderile industriale. 
El a adăugat că va declanșa o 
campanie națională pentru eco
nomisirea energiei electrice prin 
întreruperea iluminației cu neon 
mai devreme decît în prezent, 
prin reducerea Ia strictul nece
sar' a iluminatului în birouri, 
etc.

FIȘIER

9,00 — Curs de limbă franceză. 
9.30 — Curs de limbă rusă. 10,00
— Telex. 10,05 — Album coral. 
10,15 — Teleobiectiv. 10,30 — Isto
ria filmului sonor : Cinemato
grafia suedeză contemporană (1945 
—1973). 12,05 — Telejurnal. 16,00— 
17,00 — Teleșcoală. Fizică : Inter- 
acții nucleare. Biologie (anul III) : 
Sistemul nervos. Literatura româ
nă : Școala ardeleană, Album : 
Dimitrie Anghel. 17,30 — Curs de 
limbă engleză. 18,00 — Telex. 18,05
— Cunoașteți legile ? 18,30 — A- 
tenție Ia... neatenție — jurnal de 
protecția muncii. 18,50 — Revista 
economică TV. 19,30 — Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973
— an hotărîtor. 20,00 — Cintecul
săptămînii : „La noi“. 20,05— Prim 
plan : Alexandru Stoica, Erou al 
Muncii Socialiste, maistru otelar 
la Combinatul siderurgic Galați. 
20,35 — Film artistic : „Sorgul ro
șu". Producție a studiourilor polo
neze. 22,30 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — „Tîrgoviște Ia ora oțe
lului- — reportaj TV. 20,20 — Pa
gini muzicale de mare popularita
te. 20.45 — Telex. 20,50 — Anche
ta TV : „Ce doriți dumneavoas
tră ?“ Comerțul, industria ușoară 
si bunul gust. 21,25 — Gala ma
eștrilor : Nîcolae Herlea. 21,50 — 
Teatru scurt : „Carlota" de Mi
guel Mihura (partea a Il-a).

„Pe fondul foamei 
energetice pe plan 
mondial și a penu- 
riei relative de hi
drocarburi — remar
că agenția FRANCE 
PRESSE — prețul 
produselor petroliere 
cunoaște o ascensiune 
generală".

• Prețul combusti
bilului lichid a 
crescut în R. F. Ger
mania în ultimele 
le pînă la 40 
mărci la suta de 
tri, în timp ce 
urmă cu un an
depășea 10 mărci.
• Comentatorul zia

rului britanic FI
NANCIAL TIMES 
arată că prin crește
rea prețurilor țițeiu
lui, balanța de plăți 
a Marii Britanii se 
va împovăra cu 400 
de milioane de lire 
sterline, iar ritmul

zi- 
de 
li- 
în 
nu

creșterii inflației se 
va accelera. Întrea
ga presă britanică dă 
ca sigură o majora
re substanțială a 
prețurilor la benzină 
în viitorul foarte 
apropiat.

• Marile cotidiene 
pariziene erau una
nime ieri în a apre
cia că în următoarele 
zile va interveni „o 
sensibilă majorare a 
prețului produselor 
petroliere în întreaga 
rețea de consum a 
țării" (LE FIGARO).

• In Italia a in
trat în vigoare o nouă 
majorare a prețului 
benzinei — a 
în decurs de 
luni.

majorate la benzină 
și uleiuri pentru au
tovehicule.

• Potrivit unui 
comunicat dat publi-

miercuri sea- 
Lisabona pre

țul benzinei norma
le ca și al benzinei 
super a fost sensibil 
majorat (aceasta fiind 
a doua majorare din 
anul în curs).

• Prețul combus
tibilului lichid a fost 
majorat și în Suedia

doua 
nouă

doua 
cinci

Pentru a 
în numai 
spaniolii au tre- 
începînd de ieri

oară 
luni 
buit 
să plătească prețuri
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„cercurile /guverna
mentale japoneze nu 
ascund iminenta ma
jorare substanțială a 
prețului tuturor de
rivatelor de petrol".

incepînd de la 
iembrie.

5 no-

• Intr-o cores
pondență din Japo
nia, cotidianul vest- 
german HANDELS
BLATT scrie că

• La Londra s-a făcut 
cunoscut că una din ener
giile primare aproape aban
donate — cărbunele — va fi 
chemat să joace din nou un 
rol de prim ordin în satis
facerea cerințelor energetice.

• Consumul anual de ener
gie electrică — cea mai ma
re parte a sa provenind de 
pe urma țițeiului — pe locui
tor a crescut în lume de la 
6 kwh în 1900 la 1 000 kwh 
în 1965. în prezent el se ri
dică la 1300 kwh. Se apre
ciază că în anul 2 000 se va 
consuma pe fiecare locuitor 
al Terrei 4 500 kwh.
• Măsurători tehnice pre

cise au arătat că un au
tomobil mediu folosește pe 
o milă — pasager de cinci 
ori mai mult combustibil 
comparativ cu un tren și de 
6 ori mai mult decit un au
tobuz. Un clasament 
pitorilor de energie 
na automobiliștii pe 
locuri.

e Potrivit ziarului _ 
GARO, în Franța cea 
mare parte a birourilor sint 
încălzite cu radiatoare (in a 
căror centrale se consumă 
păcura) asigurînd 24°C. O 
reducere a temperaturii încă
perilor cu două grade ar 
reprezenta o economie de 
combustibil de 7 la sută.
• Creșterea prețului la ți

ței va provoca în S.U.A. și 
Japonia, după cum mențio
na presa franceză, o creștere 
a costului importurilor la 
acest produs cu 50 la sută 
mai mult comparativ cu 
ultimul an.

• într-un raport al Comi
tetului petrolului de pe lin
gă Organizația de cooperare 
și dezvoltare economi'’ 
(O.E.C.D.), publicat pe la 
mijlocul acestui an, se dădea 
drept rezervă mondială cifra 
de 80 miliarde tone de țiței, 
la care se mai puteau adăuga 
încă pe atît, însă neexploata
bile prin tehnicile actuale.

al risi- 
mențio- 
primcle

LE FT- 
mai


