
ȘEDINȚA 
CONSILIULUI 

DE STAT
In ziua de 17 noiembrie 1973 a avut 

loc la Palatul Republicii ședința Consi
liului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat.

La ședință au participat, ca invitați, 
miniștri șl alți conducători al organe
lor centrale de stat, precum șl pre
ședinții unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut șl adop
tat decretul cu privire Ia măsurile de 
dezvoltare a bazei energetice și de fo
losire mal Judicioasă a combustibililor 
șl energiei, precum șl decretul pen
tru organizarea Camerei de Comerț 
șl Industrie a Republicii Socialiste 
România.

Au lost ratitlcate Acordul intre Re
publica Socialistă România și Republi
ca Federală Germania privind asigură
rile sociale, precum și Convenția între

Republica Socialistă România șl Repu
blica Federală Germania privind evita
rea dublei impuneri asupra veniturilor 
șl averii. De asemenea, au lost adop
tate decretul privind aderarea Republi
cii Socialiste România la Convenția 
unică asupra stupeilanteior, din 1961 și 
la Protocolul privind modificarea aces
tei Convenții și decretul privind adera
rea Republicii Socialiste România la 
Convenția referitoare la infracțiuni șl 
la anumite alte acte săvirșlte Ia bordul 
aeronavelor, Încheiată la Tokio, la 14 
septembrie 1963.

Toate decretele adoptate au fost, in 
prealabil, dezbătute și avizate favora
bil de Comisiile permanente de specia
litate ale Marii Adunări Naționale, 
precum șl de Consiliul Legislativ.

In continuare, Consiliul de Stat a re
zolvat unele cereri de grațiere.

DECRET 
cu privire la măsurile 
de dezvoltare a bazei 

energetice și de folosire 
mai judicioasă a 

combustibililor și energiei
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU PRIMIT PE AVIATOAREA
COSMONAUTĂ V. N. TEREȘKOVA, 

EROU AL UNIUNII SOVIETICE
„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!“

La Turceni
pe schele

Venind dinspre Cursaru, animația crescindă de pe șosea ves
tește neîndoielnica apropiere a locului căutat. Printre casele 
localității pe care o traversăm au început deja să se zărească, 
în stingă drumului, semnele ce trădează existența unui șantier. 
Un scurt viraj — și imediat ce trecem noul pod peste Jiu, In
trăm pe platoul de 130 hectare, unde se pregătește lansarea unei 
noi și puternice cetăți a energeticii românești : Termocentrala 
Turceni.

MÎINILE MĂIESTRE
s-au întâlnit pentru a cincia oară 

în tradiționala întrecere organizată 
pentru tinerele textiliste

ELENA UNGUREANU 
filatoare, întreprinderea „Li

bertatea" — Sibiu

ANA MOȚAN
țesătoare, întreprinderea 

bertatea" — Sibiu

ELENA BADEA
„LI- confecționeră, Fabrica de con

fecții Craiova

0 întrebare pentru lucrătorii din siderurgie:

DE CE NU APELAȚI 
LA „FLUROM"?

Pentru turnătoriile din țară, 
economia de cocs de turnătorie 
reprezintă unul dintre cele mai 
importante aspecte ale gospo
dăririi cu grijă a resurselor e- 
nergetice. Aceasta deoarece 
cocsul de turnătorie provine 
exclusiv din import. Reducerea 
consumului de cocs la tona de 
fontă are, în aceste condiții, o 
valoare deosebită.

Asemenea considerente au 
stat la baza elaborării în ca
drul Institutului de cercetări 
metalurgice a unui nou materi
al care, prin intensificarea pro
cesului de topire al fontelor, 
permite reducerea consumului 
de cocs cu 10 pînă la 35 de ki
lograme la tona de fonta lichi
dă. Noul produs, denumit 
FLUROM, are și alte avantaje : 
reduce consumul de calcar la 
jumătate, asigură o calitate su
perioară a fontei, permite creș
terea productivității agregate
lor cu 10 pînă la 20 la sută. 
Tocmai datorită acestor per
formanțe, produsului * româ
nesc, brevetat în țară și în străi
nătate, i s-au conferit. în ca
drul Salonului internațional de 
invenții de la Viena din 1972, 
Marea medalie de argint, iar 
la Salonul internațional de la 
Kdln din același an, medalia 
de bronz. Mai mult, pînă in 
prezent firme din Austria, 
R.F.G. și Polonia s-au interesat 
de posibilitatea achiziționării 
Fluromului sau a licenței de fa
bricare a acestuia.

Care este studiul aplicării a- 
cestei valoroase invenții în 
țară ?

Fluromui a fost asimilat în 
fabricație fără efort de investi
ții la întreprinderea de produ
se ceramice „Record" din Si
biu. Conform estimărilor spe
cialiștilor, întreprinderea are 
posibilitatea de a produce a- 
nual circa 30 000 t Flurom. Pen
tru economia națională, intro
ducerea în procesul de pro
ducție a celor 30 000 tone de 
Flurom ar însemna o reducere 
a consumului de cocs importat 
cu circa 20 000 tone anual.

Cu atîț mai surprinzător — 
într-un asemenea context — a- 
pare faptul că deși întreprin
derea din Sibiu nu produce la 
întreaga sa capacitate, se 
află astăzi în stoc o cantitate 
de peste 600 tone Flurom. In- 
teresîndu-ne asupra cauzelor 
care au generat această si
tuație am aflat că, de fapt, 
după mai bine de 6 luni de 

producție, numai cîteva în
treprinderi au solicitat pe bază 
de comandă Fluromui. S-ar 
putea crede, la prima vedere, 
că întreprinderile nu cunosc

0 valoroasă 
invenție prin care 
se pot economisi 
anual 20 000 tone 
de cocs din import

existența și avantajele folosirii 
noului produs. Lucrurile nu 
stau însă așa. Institutul de 
cercetări metalurgice s-a preo
cupat nu numai de popularizarea 
produsului, dar a și demonstrat 
practic modul de folosire, în-

SPORT
• FOTBAL : Etapa a 

XIV: absențe mul
te, goluri puține

• ȘAH : Campiona
tul văzut de la 
masa de joc

• HOCHEI : Eternul 
derby...

• VOLEI: în nota o- 
bișnuită

• RUGBI : Doar o 
semietapă

• MERIDIAN (infor
mații sportive de 
peste hotare) 

registrînd totodată economiile 
de cocs ce rezultă ca urmarea 
aplicării Fluromului. Mărturie 
în acest sens stau confirmările 
celor 23 de întreprinderi — 
dintre care 18 din cadrul celor 
două ministere constructoare de 
mașini, cel mai mare consuma
tor de cocs de turnătorie al 
țării, și, respectiv, 5 din cadrul 
M.I.M. — în care s-a experi
mentat noul produs. Spicuim 
din rezultatele acestor încer
cări : întreprinderea de auto
turisme Pitești — 35 kg cocs e- 
conomisit la fiecare tonă de 
fontă lichidă ; întreprinderea 
„Tractorul" Brașov —23 kg : 
întreprinderea Metalurgică A- 
iud — 22 kg ; întreprinderea 
„Feroemail" Ploiești — 21 kg ; 
Combinatul Siderurgic Galați — 
lingotiere — 25 kg.

In ceea ce privește calitatea 
Fluromului au existat la înce-

PETRE JUNIE
IOAN VOICU

(Continuare în pag. a Il-a)

ANCHETA NOASTRĂ

CIT SPORT FAC TINERII 
Dt FA SĂVINESTI ?

Investigațiile noastre au drept 
teren de desfășurare una din 
cele mai mari și mai mo
deme unități industriale din 
țară : Combinatul de fibre și 
fire sintetice Săvinești, județul 
Neamț. Aici este concentrată, 
pe un spațiu restrins o popu
lație tînără ce numără — nu
mai uteciști — 7 200. Caracteris
ticile activității productive in
dică un marp procent de locuri 
de muncă sedentare. Firesc, an
tidotul ar fi sportul, mișcarea 
în aer liber. Ce se face în acest 
sens ? Cit, din bugetul de timp 
liber, acordă tinerii sportului, 
mișcării ? Răspunsurile primite 
sînt edificatoare : Franț Mirț 
(23 ani, șef de echipă la Mela-

...Baza fundației a fost cobo- 
rîtă de dragline la 8 m sub 
cota zero. Excavatoarele au des
chis în lunca Jiului un clopot 
uriaș -cu. gura..spre soare, in 
care „bat" limbile metalica ale 
utilajelor de mare randament. 
Se lucrează în acest clopot u- 
riaș, din lut, sub protecția mo- 
topompelor. „Dacă motopompele 
ar înceta, întreaga groapă ar 
fi inundată de apa unui lac cu 
un volum de un milion m.c.“, 
ne atrage atenția inginerul Pe
tre Ghibu, șef de șantier..

Răminem pe marginea vastei 
întinderi scobite în vecinătatea 
Jiului. De aici, inginerul șef, 
Walter Tuzar, îmi arată cără
rile pe. care a pornit marele 
salt pe verticală. „Se pregă
tește glisarea fațadei principale 
de la sala mașinilor ; se lu
crează la obiectivul necesar epu
rării chimice a apelor și la 
centrala termică de pornire ; 
pentru turnurile de răcire — 
care vor avea o înălțime record 
— se fac săpăturile"...

Lucrările de construcții de la 
Turceni vor depăși cu mult 
2 670 000 mc săpături. 2 540 000 
m.e. umpluturi, vor fi turnați 
330 000 mc beton, de aproape 
trei ori mai mult decit la Ro- 
gojelu. Tot aici vor fi ridicate 
două coșuri de fum care, prin 
cei 280 m ai lor, vor deveni cele 
mai înalte construcții industriale 
din țară. Termocentrala va avea 
o putere instalată de peste cinci 
ori mai mare decit avea în
treaga Românie a anului 1938.

Am stat printre oamenii 
șantierului, am vorbit cu mulți 
dintre ei. Unii sînt foarte tineri, 
alții au fost tineri la Bumbeșt:- 
Livezent la Bicaz, cînd con
struiau barajul, fuseseră la fel 
de tineri Ia Salva-Vișeu_

— Brigada pe care o conduc 
e formată din consăteni de-ai 
mei, ne spune Dumitru Barbu, 
șeful unei brigăzi de vestiți 
fierari-betoniștL în 1962 am 
primit botezul șantierului la 
Ișalnița. Am lucrat acolo cinci 
ani. în 1967 am fost trimiși nu
mai pentru șase luni la Govora, 
la o altă centrală. Șase luni 
s-au transformat în șase ani. 
Nu puteam să lăsăm lucrurile 
încurcate și să plecăm. Acum 
șantierul a venit acasă, la ho
tarul comunei. După ce îl ter
minăm, plecăm, tot împreună.

na 2, secretarul organizației 
U.T.C. pe schimbul C) : ,Jn or
ganizația mea sint aproape o 
sută de tineri. Jumătate dintre 
ei sînt navetiști. Toți ar vrea să 
facă sport. Dar unde ? Combi
natul nostru nu ne oferă o bază 
sportivă. Mai mergem pe la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Piatra Neamț unde, stînd la 
rind. mai putem juca șah și te
nis de masă. Crosuri, alergări 
se organizează de 3—4 ori pe an 
cînd e vorba de etapele de masă 
ale competițiilor cu caracter re
publican".

V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a V-a) 

acolo unde prezența noastră va 
fi necesară.

— Cineva spunea că dorința 
constructorilor de a-și însoți e- 
chipa mai departe: - este ca o 
patimă.

— Nu-i așa, nu-i ca o pa
timă, ca fumatul, să zicem, pe 
care îl poți lăsa fără nici o 
pagubă. A fi împreună și la

M. ROGOJAN

(Continuare tn pog. a I!-a)

Organizația Dolj a 
U.T.C. și-a îndeplinit 
angajamentul anual 

la acțiunile de 
muncă patriotică
Cuprinși tn întrecerea u- 

tecistă „Tineretul—factor 
activ in îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen", 
membrii organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile, 
orașele și satele județului 
Dolj raportează, eu 53 de 
zile înainte de termen. în
deplinirea obiectivelor fi
xate pentru anul 1973. In 
întreprinderile industriale 
și pe șantiere, uteciștii sînt 
autorii unor valoroase ini
țiative vizînd economia de 
materiale, materii prime, 
combustibili și energie. îm
bunătățirea calitativă a 
produselor și de sporire a 
indicatorilor de plan, iar în 
unitățile agricole, uteciștii 
și-au legat activitatea de

• GH FECIORU
(Continumt In pag. a ll-a)
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Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit pe avia- 
toarea cosmonaută Valentina 
Nikolaeva Tereșkova, Erou al 
Uniunii Sovietice, membru al 
C.C. al P.C.U.S., deputat în So
vietul Suprem, președinta Co
mitetului Femeilor
care ne vizitează țara în 
unei delegații a acestei 
zații. '

Valentina Nikolaeva 
kova a fost însoțită de 

Sovîetice, 
fruntea 
organl-

Tereș-
mem-

INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
directorului Agenției ateniene de știri

După cum s-a anunțat,^ la 15 noiembrie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe directorul Agenției ateniere de știri, 

Cristophor Bitsides, câruia i-a acordat următorul interviu :

ÎN PAGINA a 4-a

brele delegației Comitetului Fe
meilor Sovietice, precum și de 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

La Întrevedere au participat 
tovarășii Lina Ciobanu, Miron 
Constantinescu, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, și Maria Groza, 
vicepreședintă a acestei organi
zații.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea 
acordată, V. N. Tereșkova a ex
primat recunoștința sa pentru 
posibilitatea pe care a avut-o de 
a vizita țara noastră, bucuria 
pentru faptul că relațiile dintre 

România și Uniunea Sovietici, 
dintre cele două partide și po*  
poare se dezvoltă continuu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat cosmonautei aovietice 
salutul conducerii de partid șl al 
său personal, apreciind cu satis
facție dezvoltarea raporturilor de 
conlucrare dintre organizațiile 
de femei din cele două țări, 
contribuția pe care o aduc la 
promovarea relațiilor de cola
borare și prietenie’ româno-so- 
vietice.

în cadrul întrevederii a avut

(Continuare în pag. a 4-a) .

Cu arma ștrînsâ la 
piept, cu mîna pe lan
cea drapelului, glasul 
lor sună ferm, bărbă- 
tește.

IN PAG. A. II-A

PATRIEI. CREDINȚA

NESTRĂMUTATĂ

relatare de la solemni
tatea depunerii jură- 
mîntului de către tinerii 
care satisfac serviciul 
militar cu termen redus
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Depunerea jurămîntului de către tinerii care satisfac

serviciul militar cu termen redus

PATRIEI, AESTRAMIJTATA CIIEDIN ȚĂ
Slmbătă 17 noiembrie. Pri

mele serii de tineri care sa
tisfac serviciul militar cu ter
men redus s-au aliniat in fața 
drapelelor de luptă pentru a 
depune jurămîntul militar.

Ne aflăm într-o unitate a 
aviației militare. Pe fundalul 
platoului de adunare sînt dis
puse la sol cîteva aparate de 
luptă subliniind parcă, cu si
luetele lor elegante îndreptate 
către înălțimi, măreția clipe
lor pe care le trăiesc tinerii 
ostași.

Cu arma strînsă la piept cu 
mîna pe lancea drapelului de 
luptă, cel mai tînăr contingent 
al armatei noastre populare 
f2ce legămîntul sacru al cre
dinței față de patrie și popor.
- Eu...
— Soldat Iliescu Teodor, 

soldat Zahârlade Ion, soldat 
Gheorghe Constantin, soldat 
Răican Aurel, soldat Sîrbu 
Marian soldat Pistol Octa
vian. soldat Iuga Vasile, sol

DE CE NU APELAJI ?
(Urmare din pag I) 

putui experimentărilor udele 
probleme, care pe parcurs. au 
fost rezolvate. Preocupindu-se 
permanent de calitatea produc
ției. întreprinderea sîbiană a 
îmbunătățit parametrii de re
zistență ai produsului, asigu- 
rlnd în prezent livrarea Flu- 
romului. conform normelor sta
bilite In caietul de sarcini. Mai 
mult, fiecare livrare este în
soțită de certificate de garan
ție.

Ce-i drept, se găsesc uneori $i 
„justificări“ pentru lipsa de 
interes in promovarea noului. 
Iată un asemenea exemplu. 
Pornind de la faptul că Flu- 
romul trebuie ferit de intem- 
ferii unii beneficiari, cum ar îi 
ntreprinderea ..Tractorul4' Bra

șov, întreprinderea „Feroemail" 
Ploiești sau C. S. Galați, cel 
mai mare consumator de cocs de 
turnătorie din cadrul Ministe
rului Industriei Metalurgice, 
motivează neutilizarea pro
dusului prin lipsa spațiului de 
depozitare. Ar fi necesară, sus
țin aceștia, construirea unor 
buncăre de depozitare pe baza 
unor proiecte speciale și a unor 
investiții a căror realizare este 
posibilă numai în anii viitori. 
Or, lucrurile sînt departe de a 
fi așa. S-a uitat oare faptul 
că utilizarea Fluromulul redu
ce la jumătate consumul de 
calcar ? Că în acest fel se eli
berează jumătate din spațiul de 
depozitare a calcarului ? Iată 
deci că există posibilități sim
ple de rezolvare pe plan local 
a acestei probleme. Credem că 
orice comentariu este de prisos.

Organizația Dolj a U. T. C. 
și-a îndeplinit planul anual
(Urmare din pag. I) 

obținerea unor importante 
depășiri ale producțiilor 
medii de porumb, grîu, 
sfeclă de zahăr, legume etc. 
Totodată, prezența lor, a 
celor aproape 80 000 de u- 
teciști doljeni, s-a materia
lizat în realizări deosebite 
și pe șantierele muncii pa
triotice. între altele, au 
reușit amenajarea pentru 
irigații a 931 de hectare, 
combaterea eroziunii solu
lui și executarea lucrărilor 
specifice de desecare pe 
alte 525 de hectare și a lu
crărilor de îmbunătățire a 
fînețelor și pășunilor de 
10 906 hectare. Au plantat 
pomi în fondul forestier și 
în cel comunal pe 174 hec
tare și au îngrijit arboret 
pe 637 hectare; au plantat 
35 000 de plopi în alinia
ment și au recoltat 4 580 
kg semințe forestiere și 
5 620 kg fructe de pădure 
86 000 de pomi fructiferi au 
fost plantați de către ute- 
ciști și tot ei au recoltat 28 

dat Ursache Petru soldat Ia- 
cob Adrian...

— Jur credința nestrămu
tată poporului român și pa
triei mele socialiste...

Vocea lor bărbătească tran
smite celor preze-nți la acest 
act solemn — părinți, pionieri, 
membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, reprezentanți 
ai organizației U.T.C., ai or
ganelor locale de partid și de 
stat — emoția puternică de 
care sînt stăpîniți. hotărîrea 
de a respecta cu cinste și fer
mitate jurămîntul militar.

Eroii acestor rînduri au îm
brăcat haina ostășească după 
ce au fost declarați admiși în 
învătămîntul superior, mal 
exact Ia Facultatea de con
strucții aerosnatiale. Timpul 
a fost scurt dar. muncind fă
ră preget, folosind fiecare se
cundă, au reușit să-și însu
șească multe din tainele mă

încercările I.C.M.-ului de a 
impulsiona introducerea în pro
cesele tehnologice a unui pro
dus de interes național s-au iz
bit uneori, pe lingă greutățile 
referitoare la constanța cali
tății și de indiferenta benefi
ciarilor. Prin adresa 143 din 
26 iulie 1973. institutul comuni
ca Centralei industriale si
derurgice București că numai 
în întreprinderile din șubordi- 
nea acesteia există oosibilita-» 
tea economisirii a 2 000 tone 
coca prin utilizarea a circa 6 000 
tone Flurom. Or. pină la acea 
dată, unitățile respective co
mandaseră numai 1 000 tone 
Flurom ! Răspunsul Centralei, 
purtind numărul 239 din 17 au
gust 1973 era liniștitor : Am
dispus întreprinderilor noastre 
din Galați și Călan să comande 
cantitățile necesare de Flurom..." 
Rezultatul ? Cu toată inter
venția conducerii centralei, in- 
vocînd ca pretext degradarea 
accidentală a unor livrări, pînă 
la data documentării noastre 
nici una din cele două între
prinderi nu comandase între
prinderii din Sibiu, vreun gram 
de Flurom în plus 1 Acest e- 
xemplu este valabil și pentru 
unele unități din cadrul celor 
două ministere constructoare de 
mașini.

Sînt însă și cazuri în care 
eforturile si inițiativele I.C.E.M. 
au fost primite cu mai multă 
receptivitate. Astfel, comitetele 
județean și municipal P.C.R. 
Sibiu au organizat la între
prinderea „Independența" o 
consfătuire cu reprezentanți ai 
tuturor întreprinderilor din 
județ care au turnătorii de fon- 

de tone plante medicinale, 
au strîns și valorificat 5 870 
tone fier vechi, 38 tone me
tale neferoase, 146 tone de
șeuri din hîrtie și 182 000 
ambalaje din sticlă; au lu
crat la realizarea a 29 con
strucții social-culturale, 42 
baze sportive și de agre
ment și 126 parcuri, spații 
verzi, etc. în industrie, a- 
gricultură și construcții so
cial-culturale au ființat 77 
de șantiere uteciste, unde 
au lucrat permanent 5168 
de tineri.

Despre participarea lor 
vorbesc- înseși cifrele : va
loarea lucrărilor nefinanța
te executate de către tineri 
însumează acum 134 mi
lioane lei — cu 34 milioane 
peste cifra planificată, iar 
valoarea lucrărilor finan
țate depășește cu 30 000 pe 
aceea stabilită ca cifră de 
plan. Firește, acestor im
presionante realizări tinerii 
din Dolj vor adăuga altele, 
obținute în perioada care 
ne mai desparte de finele 
acestui an. 

iestriei militare. Știu că aces
ta nu este decît începutul, că 
măiestria militară mai are 
încă multe trepte de cucerit. 
„Ne aflăm — spunea unul 
dintre tinerii mei interlocu
tori — intr-un susținut efort 
de instruire și educare, de ri
dicare necontenită a pregăti
rii militare și de specialitate. 
.Tnrămîntul militar ne va mo
biliza și mai mult. Ne vom 
dubla eforturile pentru a că
rata deprinderile si cunoștin
țele necesare, pentru a răs
punde tuturor exigențelor. Ac
tion! nd astfel vom dovedi el; 
deși tineri, ne dăm seama de 
răspunderea ee ne revine pen
tru a apăra cu sfințenie ceea 
ce înaintașii ne-au l^sat moș
tenire. c* *ea  ce părinții si fra
ții noștri au construit șl con
struiesc pe meiearurile de le
gendă ale României socialiste*.

Desfășurat timp de 3 zile în 
municipiul Tg. Jiu. Festivalul 
artistic „Jiule, pe malul tău" — 
aflat la a doua ediție — a con
stituit un minunat pTilej de pu
nere în valoare a tezaurului 
folcloric din zonele străbătute 
de Jiu. Au participat concu- 
renți din trei ludete : Hunedoa
ra. Gorj și Dolj. Festivalul a 
cuprins concursurile : „Cînte- 
cele Jiului" (din folclorul vechi 

tră nu-i ușoară. Și au drep
tate. în construcții noi sîntem 
baza. Facem armătura, coloana 
vertebrală, cum ar veni. Mie, 
drept să vă spun, cînd lucrez 
sus. la mare înălțime, suspendat 
în centură, mi-e cam urît acolo 
singur în bătaia vîntului. Atunci 
lovesc în metal. De jos, de la 
temelie. îmi răspund colegii 
mei. prietenii mei și mă bucur, 
pentru că îi simt aproape.

★
Sub influența acesțul mira

culos liant care este munca, 
s-a închegat aici la Turceni, 
ca pretutindeni pe marile șan
tiere. o adevărată familie mun
citorească. pe al cărei nevăzut 
blazon stă scris: hărnicie și dă
ruire. Acestei familii îi aparțin 
$i uteciștii din organizația șan
tierului Fie că e vorba de 
Ion Scarlat. de Constantin lo- 
nașcu sau Nicolae Drăgoi — și 
lista ar putea continua pe file 
întregi — ceea ce le conferă o

Prag al maturității si res- 
ponsabilitătîi cetățenești, ju- 
rămînbîl mi? tar se constituie 
astfel într-un act cu valențe 
multiple, simbol al patriotis
mului fieHrnte de C"”° sînt 
animați tinerii purtători ai 
hainei O6*ăsesti.  e’ participă
rii lor resoonsabile la crea
rea și apărarea a tot ceea <*e  
noporul nostru înfăptuiește în 
acești ani de remarcabilă efer- 
v?s«entă construct’vă.

Cu arma strînsă la pieot. cu 
mira pe lancea drapelului de 
luptă, în aceas‘â zi de toam
nă tîrzie, Pstasii care-și satis
fac serviciul militar cu termen 
rwlus au rostit iurămîntul mi
litar. legîndu-se să aoere in
dependenta si suveranitatea 
patriei, efortul constructiv al 
oamenilor muncii pămîntul 
scumn al țării : ..Jur să ntt-m1 
precupețesc sîngele și viața 
pentru a apăra pămîntul stră
moșesc, independența si suve
ranitatea patriei, cauza so
cialismului".

Glasul lor tînăr sună ferm, 
bărbătește. transmițînd și ce
lor prezenți alături de ei pu
ternica emoție ce-i stăpînește.

AL. DOBRE 
Foto: VAL. MIHAI

tă. cu privire la utilizarea Flu- 
romului. în urma rezultatelor 
demonstrațiilor practice efec
tuate de specialiști cu acest pri
lej, s-a luat hotărîrea. oe linie 
de partid, de a se introduce în 
toate aces’e întreprinderi noul 
produs. O acțiune similară, cu 
rezultate similare, a avut loc 
și In cadrul sectorului 7 P.C.R. 
din municipiul București.

Fără îndoială, acțiunile de la 
Sibiu «: București sînt saluta
re. Dar. ne permitem să opi
năm. I.C.E.M. nu are nid po
sibilitatea și nici datoria de a 
impune — prin intermediul or
ganizării în fiecare județ al 
tării a unor asemenea intllniri
— extinderea aplicării în pro
ducție a Fluromului.

Această îndatorire revine, e- 
vident, celor două ministere 
constructoare de mașini. Minis
terului Industriei Metalurgice, 
unităților de industrie locală 
din cadrul Consiliilor Populare
— al treilea mare consumator 
de cocs de turnătorie al țării — 
precum și Ministerului Apro
vizionării și Gospodăririi Fun
durilor Fixe. Ei au posibilitatea 
de a-i determina chiar și pe cei 
mai nereceptivi beneficiari să 
introducă noul produs. Cum ? 
Prin diminuarea cotei de cocs 
repartizate cu o cantitate cores
punzătoare economiilor rezul
tate prin aplicarea noii teh
nologii.

Nota redacției
Aflăm în momentul premer

gător apariției acestor rînduri 
că s-a dispus de către conduce
rea Ministerului Industriei Me
talurgice intensificarea lucrări
lor de asimilare a noului pro
dus și completarea dotărilor ne
cesare trecerii Ia utilizarea or
ganizată a Fluromulul in toate 
întreprinderile din subordinea 
sa. urmind ca I.C.E.M.-ului să-i 
revină sarcina de a acorda in 
continuare asistența tehnică 
necesară, pină la încadrarea 
constantă în consumurile pla
nificate.

LA TURCENI, PE SCHELE
(Urmare din pag. I)

bine și la rău este pentru noi 
mai degrabă o datorie și chiar o 
cinste. Unirea, spiritul de echipă 
ne-a învățat să prețuim prietenia, 
atît de necesară nouă, oameni
lor de pe șantier.

Constantin Calmuc e și el din 
Turceni. A învățat meseria de 
zidar în sat. Nouă ani a lucrat 
la Craiova. Acum, casa i se 
vede de pe schelă.

— Mi-am ridicat-o eu. cu 
mîinile mele. Termocentrala se 
face și ea cu contribuția mea ; 
Ia fel și orășelul nostru, al con
structorilor Complexul alimen
tar e gata. Lucrăm acum la Fa
brica de pîine și la baie. Cind 
toate vor fi isprăvite pe aici, 
plecăm spre alte obiective

Fierar-betonistul Mihal Traș- 
eă, șef dp echipă. deși tînăr, 
este și el trecut prin mai mul
te șantiere ale țării.

— Unii zic că meseria noas

1000 
de abonamente 
școlare pentru 
concertele lecție 
ale Filarmonicii 
„George Enescu"
Tn peisajul cultural bucureș- 

tean. Filarmonica „George E- 
nescu" — această prestigioasă 
instituție muzicală a țării — de
ține. probabil, capiii de afiș. 
Căci, sub cupolele arcuite ale 
Ateneului Român, în atmosfera 
sobră concertistică. bucureștea- 
nul vine nu numai pentru a se 
destinde, a trăi satisfacții este
tice de neuitat dar, de ce să nu 
o recunoaștem, și pentru a-și 
face educație. a-$i cultiva gustul 
pentru muzică, pentru frumos.

Numărul melomanilor, tot mai 
mare și tot mai exigent, a de
terminat pe artiștii filarmonicii 
să se lanseze. în această stagiune 
al cărui debut l-am remarcat 
recent, într-o adevărată campa
nie de propagandă muzicală și 
implicit, de educație, de formare 
sau modelare a gusturilor. 
Astfel, pe lingă concertele obiș
nuite. programate vinerea și 
simbăta. în fiecare duminică di
mineață sînt organizate așa-nu- 
mitele concerte-școală. precedate 
de conferințe sau desfășurate 
după maniera celebrelor audiții 
ale lui Leonard Bernstein. Pri
mul din seria celor 9 sau 10 
asemenea concerte a și avut loc 
și. după cum ne informează di
rectorul artistic adjunct al fi
larmonicii — Savu Rădulescu, 
el s-a desfășurat într-o atmos
feră de extraordinar interes, 
de resoect șl profundă înțelegere 
a fenomenului muzical. Dova
da ? Pentru cele 900 de locuri 
«’e Ateneului au fost eliberate, 
la cerere, anroaoe 1 000 d° abo
namente școlare ’ Si. tot în vir
tutea acestui principiu de edu
care prin muzică, filarmonica 
patronează formațiile simfonice 
și corale ale liceelor ..Mihai Vi
teazul" și nr. 24. iar săntămîhal 
susține audiții, urmărite cu un 
interes deosebit de elevi la li
ceul ..Matei Basarab".

Pentru studenți, se continuă 
seria concertelor inaugurate în 
stagiunile, trecute. îmbogățite cu 
muzica unor compozitori mo
derni. mai puțin cunoscuți Ia 
noi. dar pe gustul și preferințele 
acQstuî gen de spectatori.

Tn sfîrșit. remarcăm continua
rea concertelor susținute în fata 
colectivelor de oameni ai muncii 
bucureșteni. primul din această 
serie fiind deja organizat la Pa
latul C.F.R. și reunind. în mij
locul unui interes general, un 
mare număr de muncitori de la 
căile-ferate și de pe platforma 
industrială Grivița.

(Agerpres) CORNELIA GHIC

Sîmbăti 1? noiembrie, a început la Galați a patra ediție 
a lunii culturii, (ființei »i 
Din programul primelor 
despre rolul partidului în 
cietății noastre socialiste, 
cietatea culturali ..Victor-------- .
întîinire cu fiii satului și un simpozion), verniaajul unei ex
poziții de pictură și grafică, un concert simfonic. ..Danu
bius Galați ’73“ corelează acțiuni din cele mai variate — 
simpozioane, colocvii cetățenești, expoziții, expuneri, șeză
tori culturale. întilniri cu personalități ale vieții sociale și 
artistice, consfătuiri etc. — toate propun!ndu-și să eviden
țieze valorile reale ale culturii, să răspundă imperativelor 
majore de educație a maselor în sprijinul eticii ș! echității 
socialiste, să se constituie într-o tribună de afirmare a ex
periențelor înaintate O mare parte din cele peste 200 de 
acțiuni inițiate în cadrul programului „Danubius Galați “3" 
sînt organizate direct de organizațiile U.T.C. și sînt destinate 
în special tinerilor. Reținem din acestea dezbaterea „Tinere
tul și spiritul revoluționar". întîlniri cu Erof ai Muncit So
cialiste. „Ștafeta generațiilor", simpozioane și mese rotunde 
care își propun să descifreze noi posibilități de afirmare a 
tineretului prin muncă, concursuri, seri culturale etc. Fără 
îndoială, toate aceste manifestări, prin numărul lor. prin 
substanță și atractivitate vor contribui la intensificarea pro
cesului de educație comunistă, de lărgire a orizontului cul
tural și științific al tinerilor.

ION CHIRIC

educației — „Danubius Galați'73“. 
două zile remarcăm o expunere 
actuala etapă de dezvoltare a so

ci ouă acțiuni organizate de So
lon Popa“ din comuna Grivița (o

Festivalul
„Jiule, pe malul tău“

și nou). „Jiul în legendă si poe
zie" și simpozionul intitulat 
„Unele aspecte ale folclorului 
gorjenesc". precum și alte ma
nifestări cultural-artistice. Tro
feele festivalului au revenit ur
mătorilor concurent! : Daniela 
Staicu. Silvia Samfira. Domnica 
Croitoru și Victor Georoceanu.

VIOREL CHILEA 
tubredacția Tg. Jiu

trăsătură Identică, lnconfunda- 
bilă, este romantismul lucid, 
aspirația de a-și înnobila prin 
muncă existența. în jurul ve
chilor șantieriști, oameni cu 
experiență, se grupează forța 
de muncă tînără, recrutată mai 
ales din preajma locului. înche
garea colectivului, cheia de 
boltă a oricărui succes, facto
rul de care depinde apoi totul, 
se face în aceste luni, în aceste 
zile.

Gheorghe Ciontu ne-a fost re
comandat drept cel mai tînăr 
membru al „familiei de con
structori" de la Turceni. Deo
camdată lucrează ca ajutor de 
mecanic la motopompe. „Am 
venit, pe șantier pentru toată 
viața", ne mărturisește. Această 
declarație făcută acolo, în mij
locul șantierului, a sunat ca un 
legămint- La Turceni nu se con
struiește. de fapt, numai o ter
mocentrală...

INILE MĂIESTRE
Filatoare : locul 1 — Un- 

gureanu Elena, întreprin
derea „Libertatea" Sibiu ; 
locul 2 — Ghic Cornelia, 
Filatura de bumbac Cărei; 
locul 3 — Belgher Rodica, 
Uzinele textile Cisnâdie ; 
mențiune — Sava Maria, 
întreprinderea „Textila" 
Galați.

Țesătoare: locul 1 —
Moțan Ana, întreprinderea 
„Libertatea" Sibiu ; locul 
2 — Bereczky Elena, în
treprinderea „Bumbacul" 
Timișoara ; locul 3 — Mi
hai Liliana, întreprinderea 
textilă „Bucegi" Pucioasa; 
mențiune — Șorban Ana 
întreprinderea textilă „Ol
tul" Sf. Gheorghe.

Confecționere: locul 1
— Badea Elena, Fabrica 
de confecții Craiova ; lo
cul 2 — Stoica Mariana, 
Fabrica de confecții „Mu
reșul" Tg. Mureș ; locul 3
— Mihalache Elena, Fa
brica de confecții Vaslui; 
mențiune — Cristea Elena, 
Fabrica de confecții Bir- 
lad.

S-a statornicit obiceiul ca 
anual să fie desemnat cel mai 
bun tînăr muncitor din între
prinderile textile ale țârii, cei 
mai iscusiți meșteri în arta țe- 
sătoriei, filaturii și confecții
lor. Epilogul celei de-a V-a 
ediții a concursului profesio
nal „Miini măiestre" t organi
zat de C.C. al U.T.C., în co
laborare cu Ministerul Indus
triei Ușoare, Uniunea sindica
telor pe ramură și Consiliul 
Național al Femeilor s-a con
sumat în frumoasa așezare de 
pe malurile Someșului, muni
cipiul Satu Mare, unde în zi
lele de 15 și 16 noiembrie a 
avut loc faza republicană. 
Pentru a ajunge aici cei 142 
de concurenți proveni ți din 
toate centrele importante .ale 
industriei noastre textile, au 
trecut prin examenele eta
pelor de masă, înfruti- 
tînd aproape 50 000 de aspi
ranți la titlul de cel mai bun 
țesător, filator, ori confectio
ner. După ce la locul său de 
muncă fiecare a dovedit că din 
punct de vedere practic stăpî
nește pe deplin taipele mese
riei, că e un meșter iscusit, 
trebuia să arate că și din punct 
de vedere teoretic este la fel 
de bine pregătit, că ține pa
sul cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii din a- 
cest domeniu. Ceea ce au și 
demonstrat După aprecierile 
specialiștilor care au făcut 
parte din juriu, lucrările 
scrise se disting printr-o 
bogată informație , științifică 
ceea ce denotă că par-

nu, 
este

scenariu : 
„Regizorul 

era un re- 
ce-i drept

O fată de carton
Acum vreo jumătate d« 

an, prietenul meu, eminen
tul scriitor, m-a rugat să 11 
citesc un scenariu de film 
care tocmai fusese aprobat 
și trebuia să intre in pro
ducție. Am întrebat de la 
bun început, fnainte de a-mi 
arunca ochii pe 
..Cine 11 face ?" 
X". Regizorul X 
gizor de succes. ____
un succes cam facil, succes 
de comedioare Ia care publi
cul dă năvală, ride, și la 
plecare ridică din umeri : 
„Cum e y*  — „Merge. Rlzi".

Nu că nu mi-ar place ri
alii. Risul la cinema, rara 
avis. E mal mare tristețea să 
veri cum se chinuie unii ci
neaști să ne facă să ridem 
cu orice preț, cu gaguri ief
tine sau vechi. Ce e vechi e 
bun — sună un proverb — 
dar se potrivește ciudat de 
puțin la cinema. Dacă cei 
vechi eu gagurile lor vechi 
ne mai fac să rîdcm, cei 
noi, „ai noștri", folosind ve
chea recuzită nu reușesc de
loc. și asta e firesc, de la 
ei așteptăm risul contempo
ran — cuvintul „contempo
ran" a devenit o obsesie.

Numai că scenariul pe care 
mi-1 dăduse prietenul meu, 
scriitorul, nu era cîtuși de 
puțin o comedie. Era o dra
mă. Era o nuvelă sau un 
microroman scris pentru 
film, cu implicații psihologi
ce de mare profunzime, eu 
earaetere puterniee și cu 
dramatismul necesar pentru 
film. Scriitorul care nu era 
un neofit în film, mersese 
atit de departe, incit, paran
tezele. indicațiile de mișcare 
și situație erau scrise curat, 
literar, cu metafore și suges
tii, adevărate pagini de pro
ză, totul se citea ca o nuve
lă cursivă, inclusiv acele 
paranteze, atit de lămuritoa
re. atît de exacte, incit mă 
gîndeam că este de fapt un 
veritabil decupaj regizoral, 
autorul filmului nu i 
altceva de făcut decît 
pună operatorul să-și 
cu pricepere aparatul 
mină și să vadă idei, 
strigat și eu, naivă pînă la 
bătrînețe, „ecce filmul Aș- 
teptînd o capodoperă și o 
ploaie de premii internațio
nale. așteptind adică. acel 
accent definitiv care să 
puncteze „școala românească 
de film" pe care orice cine
fil patriot o așteaptă cu su- 
flefnl la miră, să se defîneas-

avea 
să 

tină 
I în 

Am

s-au întîlnit pentru a cincea oară 

în tradiționala întrecere organizată 

pentru tinerele textiliste

Corespondentă din Satu Mare

țicipanții au consultat o vastă 
bibliografie și au învățat cu 
pasiune din experiența vîrst- 
nicilor.

— Avînd în vedere că tine
rii sînt majoritari în cele mai 
multe întreprinderi ale indus
triei uȘoare, ne-a declarat to
varășul Ion Comănescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
perfecționarea lor profesională 
constituie preocuparea majoră 
a organizațiilor U.T.C. Actu
ala ediție a dovedit că între
cerea „Mîini măiestre" răs
punde pe deplin acestui dezi
derat. Numărul participanților 
a fost net superior față de a- 
nii trecuți, cunoștințele lor 
mai bogate, interesul mai 
mare.

La fel de instructivă a fost 
și consfătuirea cu tinerii lu
crători din industria ușoară 
organizată în același oraș. Su
biectele propuse dezbaterii : 
preocuparea organizațiilor 
U.T.C. pentru antrenarea cît 
mai eficientă a tinerilor la 
îndeplinirea prevederilor cin
cinalului ‘înainte de termen. 
Discuțiile au prilejuit un fruc
tuos schimb de experiență în
tre participanți, permițînd 
popularizarea celor mai efi
ciente forme și mijloace folo
site de organizațiile U.T.C. 
pentru sporirea randamentu
lui fiecărui utecist în produc
ție. Victoria Bărbuț. secretara 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea integrată de lînă 
din Constanța, a prezentat o 
interesantă Inițiativă intitu
lată „Punctualitate, randa

cîteva 
func-

că, să se Impună, să existe 
ca o unitate artistică încon- 
fundabilă. Așa incit, cu fre
nezie, am urmărit soarta fii*  
mulul.

A început de la distribu
ție. „Fata", care în scenariu 
avea un rol dramatic de sub
stanță șl de dificultate, a fost 
aleasă in persoana unei ju
ne nostalgice și delicate pe 
care n-o mal văzuse nimeni 
niciodată și care zîmbea fo
togenic, clorotic și pur. „Stai, 
domnule, am strigat odată cu 
scenaristul, dar nu se poate, 
ăsta este un roi pentru o 
actriță de mare experiență 
șl talent, Z. de pildă, că iot 
n-o mai prea distribuiți de 
cînd... a învățat intr-adevăr 
ce înseamnă cinematograful". 
Regizorul s-a uitat la mine 
cu dispreț și Ia scriitorul sce
narist cu iritare. Am tăcut. 
Veneam cu obstinație Ia fil
mări, din cînd în cînd amîn- 
doi, scenaristul și cu mine 
murmuram — dar aici 
aici nu despre asta 
vorba...

Pe urmă au venit < 
persoane importante, 
ționari superiori al filmului 
și s-a mal tăiat colo, s-a mal 
adăugat dincolo. I se explica 
de zor scenaristului că fil
mul, nu-i așa, este o operă 
in sine, că scriitura este 
story-ul său. dar de acolo se 
începe că este neavenită in
tervenția sa, cine știe cine 
este scenaristul lui Felinni ? 
Toată discuția despre sce
narii în presă, în colocvii de 
specialitate, în sfîrșit. toată 
această nesfîrșită discuție 
despre scenariu este lipsită 
de un suport de motivație, 
nu scenaristul este autorul 
filmului.

Ca
neva 
cind 
n-ar 
idee 
după aceea zig-zagînd 
la dispariție, te poate 
să exclami ca Băieșu în re
vista „Cinema" — „Să nu 
mS apuc eu de făcut film? !".

Premiera. Un film ca ori
care altul. Nu prea rău, de
sigur. De pildă, actorul Cu
tare face o veritabilă crea
ție. Nn prea se înțelege ce-i 
cu faft — dar în sfîrșit. în
totdeauna într-un film tre
buie să fie o „fată", pentru 
decor în arest sens, decorul 
era rezonabil, plăcut la ve
dere. e adevărat, ca să zi
cem așa. pînă deschidea gu

și cînd ar fi avut cl- 
ceva împotrivă. Ca și 
orice scenarist serios 
ști asta. Dar o îdee, o 
de film pe care o vezi 

pînă 
face

ment» calitate" care a creat un 
cadru optim de desfășurare a 
concursului. Organizîndu-și cu 
mai mult spirit gospodăresc 
locul de muncă, folosind inte
gral timpul afectat de pro
ducție. veghind la buna func
ționare a mașinilor și utilaje
lor, fiecare tînăr muncitor 
și-a depășit planul lunar cu 3 
m țesătură și 60 kg fire. în 
urma aplicării unei alte ini
țiative „Eu țes, eu controlez, 
eu răspund", arată Alexandra 
Cucu, țesătoare la întreprin
derea „Industria lînii" din Ti
mișoara, calitatea s-a îmbună
tățit simțitor iar consumul de 
materiale s-a redus. 8 tineri 
care înainte au efectuat con
trolul tehnic de calitate au 
fost repartizați la războaie 
pentru că de vreme ce ute
ciștii răspundeau direct de 
calitatea produselor executate, 
nu-și mai justificau existența. 
Ilyeșî Susan a, reprezentanta 
întreprinderii textile „Arde- 

• leana" din Satu Măre a de
monstrat concret cum raidu- 
rile-anchetă efectuate în secții 
și ateliere, întîlnirile tinerilor 
cu specialiștii și cadrele de 
conducere ale fabricii, artico
lele satirice publicate la ga
zeta de perete, „Vitrina cali
tății" sau expozițiile cu pro
duse defecte au cam dus la 
lichidarea unor fenomene ne
gative din activitatea tineri
lor : întîrzieri. absențe nemoti
vate, cazuri de risipă, rebu
turi etc.

ALEX. BALGRADEAN 
Foto.- ȘT. WEISS

ra. Exista — spunea criticul 
Y în cronica sa, un filon 
dramatic autentic, păcat că 
stimabilul regizor l-a simțit, 
dar poate neexersat sufici
ent în dramă, nu l-a știut 
folosi pînă la capăt. Trebuie 
totuși să salutăm curajul 
său de a interveni în proble
matica majoră a zilelor noas
tre de a încerca, de a adău
ga noi culori la paleta sa, 
a cărei culoare oranj, de un 
comio suculent, a făcut de 
atîtea ori deliciile spectato
rilor.

Iar spectatorii spuneau : 
„Pe naiba ! Nici măcar nu 
rîzi". Dacă-I asculți pe Y. 
s-ar părea că trebuia să 
rîzi ? Dar acolo era o ches
tie tristă, fata aia care că
dea de la etajul patru și care 
totuși a fost salvată... (Asta 
era o inovație. Firește, în 
scenariul citit de mine, fata 
murea, că doar nu era să 
cadă de la etajul patru șl să 
rămină bună-zdravănă, șl 
să-i zimbească dulce ingine
rului ăla în spital !).

M-am întîlnit pe stradă eu 
prietenul meu. eminentul 
scriitor, pe care n-am în
drăznit să-1 felicit după pre
mieră. Bătea vîntul ș!' ne 
oprisem în loc, acolo, la in
tersecția de Ia magazinul 
Eva. Am afișat o veselie ex
cesivă, ca atunci cînd omu 
lui 1 se întîmplă un miri 
necaz și nu știi ce să spui 
„Ce zici dragă, ce splendid 
poem a publicat Jebeleanu ? 
în „România literară" de joia 
trecută ? Trebuie 
citit*.

Omul s-b uitat la 
posomorit. „Stil, filmul 
scris pentru fată. Destinul el 
patetic...*  L-am bătut pe 
mînă, ca pe un om' căruia îi 
moare cineva drag și nu gă
sești să-1 spui altceva decit 
că toți sîntem 
„Lasă, altădată, 
precis I".

Mi-a răspuns că__
mai fie nici o altădată. Nu 
va mai cplabora cu cinema
tografia Pur și simplu e o 
experiență prea dureroasă, 
iar el are de scris cărți. Și 
trebuie să fie 
împăcat cu sine.

muritori. 
Altădată,
n-o să

sănătos și 
pentru asta.

SMARANDA JELESCU

a rămas jo-P.S. Regizorul
vial Ce să-i faci, jovialitatea 
face parte din structura lui 
Am aflat că ecranizează 
dramă...
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DECRET AL CONSILIULUI DE STAT 
cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice 

și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei
în cadrul preocupărilor permanente ale conducerii partidului și statului nostru pentru 

dezvoltarea continuă și armonioasă a economiei naționale, o atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării resurselor interne de energie primară și creșterii producției de energie electrică, ceea 
ce a făcut posibilă acoperirea nevoilor crescînde de combustibil și energie, dezvoltarea cu 
ritmuri înalte a economiei naționale și creșterea bunăstării populației. Cu toate progresele Înre
gistrate, în acest domeniu persistă încă deficiențe, atit în ce privește identificarea și valo
rificarea unor noi resurse energetice cit și în utilizarea cu randamente ridicate a combustibi
lilor, energiei electrice și termice.

în scopul asigurării pe o perioadă mai îndelungată a resurselor de energie primara, gos
podăririi și utilizării raționale și cu eficiență ridicată a acestora, pentru eliminarea risipei și 
pierderilor de resurse energetice, sub orice formă s-ar manifesta.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :

CAPITOLUL I

DEZVOLTAREA BAZEI DE RESURSE 
ENERGETICE

Art. 1. — Pentru asigurarea 
resurselor energetice necesare 
dezvoltării economico-sociale 
a țării, se vor intensifica cer
cetările și prospecțiunile geo
logice, inclusiv forajul marin, 
în vederea identificării și va
lorificării de noi rezerve geo
logice de substanțe mine- 
rale energetice.

De asemenea, se vor inten
sifica cercetările pentru iden
tificarea și punere în valoare 
de noi resurse energetice.

Art. 2. — Pentru o mai 
bună folosire a resurselor 
energetice și îndeosebi a hi
drocarburilor, se vor folosi cu 
prioritate combustibilii solizi 
atît la producerea energici 
Electrice, cît și în alte procese 
de ardere. In acest scop dez
voltarea producției de purtă
tori de energie va fi orientată 
spre creșterea extracției și 
extinderea utilizării combusti
bililor solizi — cărbuni și șis
turi bituminoase :

— Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei va asi
gura studiile, proiectele și 
alte măsuri necesare pentru 
devansarea deschiderii de noi 
mine și cariere de combusti
bili solizi, îndeosebi de lignit, 
luînd toate măsurile necesare, 
împreună cu Ministerul Ener
giei Electrice, pentru realiza
rea primei centrale pe bază 
de șisturi bituminoase, pînă 
în anul 1978 ; de asemenea, 
împreună cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Grele, va stabili măsuri
le pentru fabricarea în țară 
a utilajelor și echipamentelor 
necesare pentru dotarea noi
lor mine și cariere.

Studiile și programul de 
măsuri vor fi prezentate 
Consiliului de Miniștri pen
tru aprobare pînă la 31 mar
tie 1974 ;

— Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei și Minis
terul Industriei Metalurgice, 
împreună cu . Ministerul In
dustriei Chimice și Ministe
rul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, 
vor accelera lucrările de cer
cetare, proiectare și punerea 
în exploatare în vederea va
lorificării complete a conținu
tului de substanțe minerale 
utile din șisturi.

Art. 3 — Se vor lua măsuri 
de restrîngere și elimina
re treptată a utilizării hidro
carburilor în procesele de ar
dere, âestinîndu-se țițeiul și 
gazele în principal pentru 
chimizare, în care scop :

k) creșterile de puteri Ins
talate în centralele electrice 
se vor realiza în principal 
prin utilizarea combustibili
lor solizi, a potențialului hi
droenergetic și prin centrale 
nucleare, fiind interzise pro
iectarea și construirea de noi 
centrale termoelectrice pe 
combustibili lichizi sau gaze; 
de asemenea, se interzice 
proiectarea și construcția de 
instalații industriale noi, con
sumatoare în procese de ar
dere a combustibililor lichizi 
sau a gazelor, peste tot unde 
este posibil, precum și extin
derea rețelelor de distribuire 
a gazului metan, pentru con
sumarea acestuia în procese 
de ardere ;

b) se vor lua măsuri pentru 
dezvoltarea mai intensă a 

ț construcției de centrale hi
droelectrice, urmărindu-se va
lorificarea maximă a poten
țialului hidroenergetic al rî- 
urilor interioare prin amena-

CAPITOLUL II
FOLOSIREA MAI JUDICIOASĂ 

A COMBUSTIBILILOR, 
CARBURANȚILOR Șl ENERGIEI 
IN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, 

TRANSPORTURI, AGRICULTURĂ Șl 
IN CELELALTE ACTIVITĂȚI 

ECONOMICO-SOCIALE
Art. 7 — Ministerele, cele

lalte organe centrale, comite
tele executive ale consiliilor 
populare, centralele, între
prinderile din industrie, con
strucții, transporturi, agri
cultură, precum și celelalte 
unități vor întreprinde acțiuni 
susținute și vor lua măsuri i- 
mediate șl de perspectivă 
pentru reducerea consumu
rilor, utilizarea rațională ?! 

jarea lor complexă. în trepte, 
precum și a potențialului hi
droenergetic al Dunării în 
colaborare cu țările riverane. 
Ministerul Energiei Electrice 
împreună cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini Grele și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini Unelte și Electroteh
nicii vor elabora și prezenta 
Consiliului de Miniștri în 
termen de 4 luni de la data 
aprobării prezentului decret, 
programul de intensificare a 
construcțiilor hidroenergetice, 
ținînd seama de ritmul ma
xim al posibilităților de 
construcție ;

c) se vor lua măsurile pre
gătitoare necesare în ceea ce 
privește proiectarea, asigura
rea utilajelor și echipamente
lor necesare accelerării reali
zării programului de con
strucție al centralelor nu
cleare :

d) Ministerul Energiei E- 
lectrice va elabora în mod e- 
șalonat, pînă la finele se
mestrului 1/1974, studiile și 
propunerile cu privire la tre
cerea treptată a centralelor 
termoelectrice în funcțiune și 
in curs de construcție, de pe 
consumul de gaze și păcura 
pe consum de combustibili 
solizi ;

e) Ministerul Energiei E- 
lectrice va lua măsuri pentru 
realizarea producției de ener
gie electrică și termică cu 
respectarea strictă a felurilor 
și cantităților de combustibil 
aprobate.

Art. 4 — în situații temei
nic justificate în care proce
sele tehnologice nu permit 
înlocuirea hidrocarburilor, u- 
tilizarea acestora se va putea 
face numai cu aprobarea Con
siliului de Stat, la propune
rea Consiliului de Miniștri.

Art. 5 — în scopul valori
ficării unor resurse de ener
gie primară neutilizate pînă 
în prezent și îndeosebi a a- 
pelor subterane termale. Con
siliul Național pentru Știință 
și Tehnologie, împreună cu 
Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei, Ministerul E- 
nergiei Electrice și comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al munici
piului București vor elabora 
programele privind studiile, 
cercetările și lucrările nece
sare pentru introducerea 
treptată în circuitul economic 
al acestor resurse, cu începe
re cel mai tîrziu din anul 
1975.

Art. 6 — întreprinderile,
centralele Industriale, minis
terele sînt obligate să asigure 
aplicarea tuturor măsurilor 
care să conducă la recupera
rea resurselor energetice se
cundare — gaze de furnal, 
cocserie, rafinărie, gaze rezi
duale, căldura gazelor de ar
dere, aburului uzat a con
densatului și altele; în acest 
scop vor asigura inventarierea 
pe bază de bilanț energetic 
a acestor resurse și înscrierea 
cu prioritate în planurile de 
dezvoltare economico-socialâ 
anuale și cincinale a mijloa
celor necesare realizării aces
tor recuperări.

Ministerele, centralele, în
treprinderile sînt obligate ca 
la proiectarea noilor capaci
tăți sau dezvoltări de capa
cități să stabilească soluțiile 
tehnice pentru utilizarea re
surselor energetice secundare 
recuperabile.

economisirea combustibililor, 
carburanților, energiei electri
ce și termice, eliminarea pier
derilor și risipei, în vederea 
încadrării riguroase în nor
mele de consum aprobate prin 
planurile de stat

Art. 8 — în industrie, mi
nisterele, comitetele executive 
ale consiliilor populare jude
țene șl al municipiului Bucu
rești, centralele și întreprinde

rile vor lua masuri pentru re
ducerea consumurilor speci
fice de combustibili și energie 
pe unitatea de produs prin per
fecționarea tehnologiilor de 
fabricație, modernizarea sau 
înlocuirea instalațiilor de ar
dere cu randamente scăzute, 
îmbunătățirea izolației termi
ce a instalațiilor% recuperarea 
și valorificarea resursele r e- 
nergetice secundare. Totodată :

a) Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, ministerele, cei
lalți titulari ai planului de 
stat, centralele și întreprinde
rile vor lua măsuri ca la ela
borarea planurilor de dezvol
tare economi co-sodală să asi
gure reorientarea dezvoltă
rii economice prin creșterea 
cu precădere a ramurilor, sub- 
ramurilor șl produselor care 
au consumuri energetice redu
se și limitarea la strictul ne
cesar a fabricării produselor 
cu consumuri mari de com
bustibili și energie :

b) Ministerele economice 
vor elabora în cursul lunilor 
noiembrie și decembrie 1973 
programul pentru Înlocuirea 
etapizată a proceselor tehno
logice învechite, mari ccr.su- 
matoare de combustibili și e- 
nergie șl modernizarea sau 
înlocuirea instalațiilor exis
tente cu consumuri ridicate, 
aducindu-le la parametri su
periori de ’ exploatare : acest 
program va fi în permanentă 
revăzut și actualizat, ținînd 
seama de progresul tehnic pe 
plan mondial:

c) Ministerele, comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București, centralele, în
treprinderile vor lua măsuri 
pentru întocmirea bilanțuri
lor energetice pe utilaje, in
stalații și pe întreprindere, 
pînă la 31 decembrie 1974 ;

d) Ministerul Energiei E- 
lectrice va lua măsuri pentru 
îmbunătățirea proceselor de 
ardere și ridicarea pe această 
cale a randamentelor energeti
ce și va asigura diminuarea 
consumurilor tehnologice pro
prii în centralele electrice, 
precum și a pierderilor în re
țelele de transport, stabilind 
măsurile care să asigure redu
cerea substanțială a acestora 
începînd cu 1 iunie 1974 ;

e) Unitățile socialiste con
sumatoare de energie electri
că vor lua măsuri ca în toate 
schimburile să se obțină indici 
optimi de consum de combus
tibili, energie electrică și ter
mică prin exploatarea inten
sivă a utilajelor, evitarea mer
sului în gol. dimensionarea 
rațională a iluminatului și în
călzirii, potrivit necesităților 
stricte ale producției.

Art. y — In activitatea de 
construcții *e  vor lua măsuri 
pentru reducerea consumuri
lor de carburanți prin utiliza
rea rațională și încărcarea 
mai bună a utilajelor de con
strucții, raționalizarea consu
mului de combustibil pentru 
încălziri. precum șl pentru 
lucrările de drumuri asfaltate, 
diminuarea consumului ce e- 
nergie electrică prin elimina
rea mersului în gol a utilaje
lor și instalațiilor, utilizarea 
mal judicioasă a iluminatului 
pe șantiere: se Interzice folo
sirea de combustibili pentru 
uscarea cererilor și alte utili
zări similare.

Art 10 — în transporturi, 
se vor aplica măsuri pentru 
folosirea cu maximum ce efi
ciență a carburanților șl de 
economisire strictă a acestora, 
în acest «cop întreprinderile, 
centralele, ministerele, cele
lalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, comitete
le executive ale consiliilor 
populare, deținătoare de parc 
auto, sînt obligate:

a) să ia măsuri pentru eli
minarea transporturilor nera
ționale de mărfuri, pe rute o*  
colite sau încrucișate, în care 
scop este obligatorie optimiza
rea fluxurilor de transport pe 
calea ferată și auto pentru 
materialele de masă, prealabil 
încheierii contractelor econo
mice ; fiecare întreprindere 
este obligată să aibă un pro
gram de optimizare a trans
porturilor. pe baza căruia tre
buie sâ efectueze toate trans
porturile :

b) să asigure utilizarea au
tocamioanelor și a celorlalte 
autovehicule pentru transport 
de mărfuri generale, la capa
citatea lor nominală: să extin
dă la maximum utilizarea re
morcilor auto pentru crește
rea capacității de transport si 
reducerea consumului de car
buranți; este interzisă efectu
area de curse cu autovehicule 

pentru transport de mărfuri 
generale, fără încărcătură la 
capacitatea nominală sau la 
volum, conform programelor 
de optimizare, precum si efec
tuarea de rute ocolite de către 
auiccamioanele apartinind or
ganizațiilor socialiste;

c) să asigure întreținerea si 
repararea corespunzătoare a 
parcului auto, astfel Indt să 
realizeze încadrarea fiecărui 
autovehicul in consumurile 
specifice de carburanți ți lu- 
briflanți aprobate prin norma
tive:

d) să caseze autocamioane
le cu grad avansat de uzură, 
care îndeplinesc condițiile de 
casare și depășesc consumul 
normat de carburanți.

Art. 11 — Se limitează con
sumul lunar de benzină, vi
teza maximă de deplasare, 
precum și raza de deplasare a 
autovehiculelor conform pre
vederilor din anexa nr. 1. care 
face parte integrantă din pre
zentul decret

Art. 1! — în vederea utili
zării maxime a capacităților 
de transport și a folosirii mal 
judicioase a carburanților, se 
vor organiza Întreprinderi u- 
nice de transporturi auto pe 
Județe si centre, în subcrdi- 
nea Ministerului Transporturi
lor si Telecomunicațiilor, care 
să concentreze parcul auto $1 să 
satisfacă nevoile de transport 
ale tuturor unităților, indife
rent de subordonarea acesto
ra: aceste întreprinderi îți vor 
desfășura activitatea pe baza 
unor programe de transport 
coordonate și optimizate, eu 
precizarea strictă a traseelor 
optime, care se vor înscrie In 
foile de parcurs, asigurind în
cărcarea la capacitate a tutu
ror autovehiculelor și elimi- 
nind cursele In goL

Pînă Ia 31 ianuarie 1974. 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, cu consul
tarea ministerelor interesate, 
va prezenta Consiliului de Mi
niștri propunerile corespunză
toare.

Art. 13 — Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicații - 
lor va lua măsuri pentru fo
losirea la maximum a capaci
tății de transport a flotei ma
ritime și fluviale, organizir.d 
fluxuri optime de navigație, 
reducerea perioadelor de sta
ționare și eliminarea curselor 
în goL

Art. 14 — Se vor lua mă
suri pentru extinderea folosi
rii în transporturi a condiții
lor naturale favorabile, a 
cursurilor de apă. a transpor
tului gravitational si a altor 
asemenea forme de transport 
care economisesc resurse'." 
energetice. Ministerul Econo
miei Forestiere si Materiale
lor de Construcții și Ministe
rul Minelor, Petrolului și

CAPITOLUL III

Îmbunătățirea randamentelor 
ENERGETICE ALE MAȘINILOR, 

INSTALAȚIILOR Șl UTILAJELOR
Art. 17 — în vederea îmbu

nătățirii substanțiale a dotă
rii ramurilor economiei națio
nale cu echipamente termo- 
energetice cu randamente ri
dicate :

al M.nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele 
și celelalte ministere producă
toare vcr asigura necesarul de 
cazane de abur și apă caldă si 
de arzătoare, cu randamente 
superioare, pentru noile do
tări si pentru Înlocuirea in
stalațiilor în funcțiune care 
au randamente «căruțe, dez- 
voltînd corespunzător capaci
tățile de producție;

bl Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele va 
lua măsuri ca începînd cu 
anul 1974, cazacele pentru în
călziri centrale cu apă caldă 
să fie livrata cu îmbunătățiri 
constructive, astfel Incit să se 
asigure ---Hs-oenta de pesta 
80 la suri

ei Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, 
împreună cu ministerele, co
mitetele executive a’.e consili
ilor populare județene și al 
municipiului București șl cu 
ceilalți deținători, vor asigura, 
în mod eșalonat în anii 1974— 
1975. modernizarea cazanelor 
de apă caldă existente în func
țiune care au randamente sub 
80 la sută, astfel Incit să se 
îmbunătățească randamentele 
pesta acest nivel. De aseme
nea. în aceeași perioadă vor 
asigura îmbunătățirea para
metrilor funcționali al caza- 
nelor energetice pentru scopuri 
industriale, de fabricație in
ternă :

d) Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele. 
Ministerul Minelor. Petrolu
lui și Geologiei si Ministerul 
Industriei Metalurgica vor asi

Geologiei vor elabora în ter
men de trei luni studiile si 
programele pentru extinderea 
acestor forme de transport și 
vor trece la aplicarea lor.

Art 15 — în agricultură, se 
vor lua măsuri pentru econo
misirea strictă a consumurilor 
de combustibil în proceseie 
tehnologice, a carburanților la 
tractoare și celelalte mașini 
agricole și raționalizarea ilu
minatului în toate unitățile 
agricole în acest scop :

a) Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare șl Ape
lor va lua măsuri pentru us
carea naturală a cerealelor, 
furajelor și a altor produse 
agricole șl de extindere a sis
temului de depozite frigori
fice subterane. în vederea 
economisirii de energie ;

bl Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Ape
lor. împreună cu Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, vor prezenta In 
termen de 30 de zile progra
mul de folosire rațională a sta
țiilor de pompare pentru Iri
gați:. astfel Incit să se asigure 
funcționarea acestora cu ran- 
dement maxim șl consum cît 
mai redus de energie electrică 
șl combustibil;

c) tractoarele »! celelalte 
mașini agricole vor fi alimen
tate cu carburanți la locul de 
muncă, pe toată perioada lu
crărilor agricole;

d) se va asigura repararea 
și întreținerea corespunză
toare a tractoarelor și celor
lalte mașini agricole, astfel 
Incit să se asigure încadrarea 
în consumurile specifice pe 
fiecare tractor sau mașină con
form normativelor aprobate, 
utilizarea intensivă a acestora, 
eliminarea curselor în goL

Art. 16 — Comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București vor lua măsuri de 
gospodărire judicioasă a re
surselor de combustibil și 
energie, folosirea acestora cu 
randamente ridicate, elimina
rea sau restrîngerea consumu
rilor de hidrocarburi la pro
ducerea unor materiale de 
construcții — cărămizi, var, 
cable de teracotă și altele — 
și înlocuirea cu combustibili 
solizi, raționalizarea folosirii 
energiei termice și a ilumina
tului atit în industria locală și 
în construcții, cît șl în gospo
dărirea comunală.

De asemenea. împreună cu 
Ministerul Transporturilor Și 
Telecomunicațiilor vor lua 
toate măsurile pentru folosi 
rea judicioasă și întreținerea 
corespunzătoare a parcului de 
mijloace auto destinate trans
portului în comun pentru asi
gurarea desfășurării în cele 
mai bune conditiuni a trans 
porturilor urbane și interur
bane de pasageri.

gura împreună cu Minister’ll 
Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe măsurile 
pentru tipizarea arzătoarelor 
în vederea reducerii număru
lui ce tipuri în fabricație sta
bilind randamentele minime 
colimatorii pe categorii de Ins
talații de ardere : studiul si 
propunerile de măsuri necesa
re a se lua se vcr elabora si 
prezer.ta în termen de 90 de 
zile de la data aprobării pre
zentului decret.

Art. 18 — M -ișternl Indus
trie: Construcțtilor de Mașini 
Grele. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Maștni Unel
te r- Electrotehnicii. împreună 
cu ministerele benefic.are. vor 
lua măsuri pentru dezvoltarea 
capacităților de producție ne
cesare fabricării utilajelor, e- 
cîtipamentelor «i aparatajului 
destinat recuperăm resurse
lor energetice secundare, în 
cantitățile prevăzuta în pro
gramele aprobate.

Art. 19 — Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Unelte și Electrotehnicii, îm
preună cu ministerele benefi
ciare, vor lua măsuri pentru 
accelerarea asimilării și pro
ducerea în cantitățile necesare 
a aparatelor de măsură, con
trol și automatizare destinate 
funcționării cu randamente 
ridicate a instalațiilor de ar
dere.

Art. 20 — în scopul extin
derii consumului de cărbuni 
pentru încălzit și consum 
casnic. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Gre
le va accelera asimilarea și fa
bricarea de cazane mici și 
mijlocii, iar Ministerul Indus
triei Ușoare va extinde fabri
cația de sobe de încălzit, 
cu randamente ridicate, pen

tru utilizarea diferitelor sor- lor din cărbuni, conform pre
turi de cărbuni și a brichete- gramului aprobat.

CAPITOLUL IV
INTENSIFICAREA CERCETĂRILOR 

In DOMENIUL SURSELOR DE ENERGIE 
Șl AL REDUCERII CONSUMURILOR 

ENERGETICE
Art. 21 — Consiliul Națio

nal pențru Știință și Tehnolo
gie, împreună cu ministerele 
Interesate, vor elabora in ter
men de 2 luni programul pen
tru intensificarea cercetărilor 
privind identificarea și utili
zarea unor noi surse de ener
gie în economia națională.

Art. 22 — Ministerele eco
nomice, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
institutele de cercetări și pro
iectări, centralele șl întreprin
derile vor elabora șl aplica 
noi tehnologii in toate ramu
rile de producție șl îndeosebi 
în cele mari consumatoa
re — chimie, metalurgie. In
dustria materialelor de con
strucții — pentru reducerea 
accentuată a consumurilor de 
combustibili și energie. re.

CAPITOLUL V
ASIGURAREA Șl UTILIZAREA 

JUDICIOASĂ A COMBUSTIBILILOR 
Șl ENERGIEI PENTRU ÎNCĂLZIT, 
ILUMINAT, PRECUM Șl PENTRU 

UTILIZĂRI CASNICE Șl EDILITARE
Art 24 — In vederea utili

zării judicioase a resurselor 
de combustibili, energie ter
mică și electrică pentru în
călzit, iluminat, precum și 
pentru utilizări casnice și edi
litare, se vor lua măsuri de 
raționalizare și limitare la 
strictul necesar a temperatu
rilor de încălzire in halele in
dustriale, alte spații închise 
de producție, locuințe și alte 
încăperi, precum și a ilumina
tului spațiilor productive, bi
rourilor, magazinelor, tuturor 
locurilor publice, străzilor, șo
selelor și locuințelor, conform 
limitelor, restricțiilor și pre
cizărilor prevăzute în anexa 
2 care face parte integrantă 
din prezentul decret.

Art. 25 — Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Directi- 
vare și Control în Proiectarea 
și Executarea Construcțiilor 
va elabora prin institutele de 
proiectare de specialitate și 
va supune aprobării Consiliu
lui de Stat pînă la data de 
31 martie 1974 normative de 
încălzire pentru toate tipu
rile de construcții industriale, 
social-culturale și construcții 
de locuințe, care să stabileas
că soluțiile optime de încăl
zire a volumelor construite, 
prin dimensionarea corespun
zătoare a instalațiilor de în
călzire și reducerea la mini
mum a pierderilor de căldură 
astfel incit să se asigure în
cadrarea in limitele de tem
peratură prevăzute In pre
zentul decret

Art 26 — Ministerul Ener
giei Electrice. împreună cu 
ministerele și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene șl al municipiului 
București, mari consumatoare 
de energie termică, vor elabo
ra în termen de 90 de zile de 
ia data aprobării prezentului 
decret programul pentru ex
tinderea termoficării indus
triale și urbane prin racorda
rea de r.oi consumatori de e- 
nergie termică la instalațiile 
existente, precum si prin con
struirea de noi centrale de

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

Art. 29 — Ministerele. cen
tralele industriale, marile în
treprinderi vcr lua măsuri. în 
cadrul normelor unitare de 
structură aprobate, pentru or
ganizarea corespunzătoare a 
activității energetice în scopul 
ce a asigura o concepție și 
coordonare unitară a tuturor 
activităților privind utilizarea 
si valorificarea resurselor e- 
nergeiice de toate felurile.

Art. 30 — Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. Comitetul de 
Stat al Planificării, Direcția 
Centrală de Statistică vor ela
bora și propune Consiliului de 
Miniștri spre aprobare, în ter
men de 30 de zile de la data 
aprobării prezentului de
cret. propuneri de îmbunătă
țire a sistemului informațional 
în domeniul urmăririi consu
murilor de combustibil și e- 
nergie electrică pe destinații.

Art. 31 — în scopul asigură
rii unei oolitici unitare în do
meniul utilizării judicioase a 
resurselor de combustibili și 
energie și gospodăririi rațio
nale a acestora, se înființează 
Comisia permanentă pentru 
coordonarea, avizarea și con
trolul consumurilor de com-

Ari. 23 — Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Grele, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Unelte șl Electrotehnicii, ce
lelalte ministere producătoare 
de mașini șl utilaje, împreună 
cu Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie vor 
cerceta, proiecta șl pune în 
fabricație noi tipuri de ma
șini, instalații și motoare, cu 
randamente energetice ridi
cate, care să conducă la redu
cerea consumurilor de com
bustibili și carburanți ; în 
termen de 3 luni vor pre
zenta Consiliului de Miniș
tri studiile șl programul 
etapizat de realizare a per
fecționărilor în domeniul fa
bricației de mașini și motoa- 

termoficare cu funcționare pe 
combustibili solizi. In același 
termen. Ministerul Energiei 
Electrice va întocmi studiul 
pentru utilizarea reziduurilor 
menajare drept combustibil 
în centrale mici și mijlocii 
pentru^încălzit $i apă caldă.

Art. 27 — Ministerul Ener
giei Electrice, împreună cu 
Ministerul Aprovizionării Teh
nico-Materiale șl Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe 
și cu Inspectoratul General 
de Stat pentru Directivare și 
Control în Proiectarea și Exe
cutarea Construcțiilor, vor 
elabora în termen de 90 de 
zile de la data aprobării pre
zentului decret, cu participa
rea institutelor de proiectare 
de specialitate, normative u- 
nice republicane privind ilu
minatul în industrie și alte 
spații productive, instalații în 
aer liber, spații administrati
ve, drumuri publice și uzinale., 
spații comerciale, edificii so
cial-culturale șl altele; în a- 
celași termen se vor elabora 
normative pentru iluminat și 
alte utilizări casnice, astfel în- 
cît.să se asigure un iluminat 
rațional, diferențiat în funcție 
de mărimea suprafețelor de 
locuit, cît șl funcționarea nor
mală a mașinilor și aparatelor 
electrocasnice Ia un regim 
normal de exploatare.

Art. 28 — în scopul exerci
tării unul control riguros asu
pra consumului de energie e- 
lectrică și gaze naturale, se 
vor introduce contoare la toți 
consumatorii din economie, 
pentru energia electrică, pînă 
la 31 decembrie 1974, iar pen
tru gaze naturale, eșalonat pî
nă la finele anului 1975 ; du
pă expirarea acestor termene 
se interzice livrarea de ener
gie electrică respectiv de gaze 
naturale, fără contorizare. Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini Unelte și E- 
lectrotehnicii va asigura li
vrarea cantităților necesare 
de contoare pentru energie e- 
lectrică și gaze naturale.

bustibili. energie electrică șl 
termică, formată din reprezen
tanți ai Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe. Comitetului de 
Stat al Planificării, Ministe
rului Minelor. Petrolului și 
Geologiei, Ministerului Indus
triei Chimice, Ministerului E- 
nergiei Electrice. Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie și Comisiei Repu
blicane de Rezerve Geologice.

Art. 32 — Ministerele, cele
lalte organe centrale, comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București, centralele, 
întreprinderile, celelalte uni
tăți vor trece de îndată la re
vizuirea normelor de consum 
și la stabilirea măsurilor ne
cesare reducerii consumurilor 
de combustibili, energie elec
trică și termică pe secții, ate
liere. locuri de muncă, care să 
asigure realizarea imediată a 

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT

NICOLAE CEAUȘESCU
București, 17 noiembrie 1973 nr. 620.

prevederilor prezentului de
cret, precum și încadrarea în 
nivelurile de consum reduse 
stabilite pentru anii 1973 șl 
1974, asigurînd realizarea inte
grală a sarcinilor de plan. 

Pentru problemele ce vi
zează activitatea pe întregul 
an 1974 și în perspectivă, mi
nisterele, ceilalți titulari de 
plan, comitetele executive 
ale consiliilor populare și al 
municipiului București vor e- 
labora în termen de 2 luni de 
la data aprobării prezentului 
decret programe de acțiune 
pe întreprinderi, centrale, 
ministere și consilii populare) 
In vederea dezvoltării resur
selor de energie primară șl 
economisirea acestora.

Aceste programe vor fl a- 
naiizate și aprobate de Cori- 
siliul de Miniștri, care va 
urmări introducerea sarcinilor 
și măsurilor respective In 
planurile naționale de dezvol
tare economieo-soclală și va 
controla aplicarea lor.

Art. 33 — Pe baza prevede
rilor prezentului decret. Mi
nisterul Apărării Naționale 
și Ministerul de Interne vor 
elabora pînă la data de 1 de
cembrie 1973 programele de 
folosire rațională a combus
tibililor) carburanților și e- 
nergiei, adaptate specificului 
activității lor și le vor supu
ne spre aprobare Consiliului 
de Stat.

Art. 34 — Consiliul de Mi
niștri va informa trimestrial 
Consiliul de Stat asupra mo
dului în care se aduc ia în
deplinire prevederile prezen
tului decret.

Art. 35 — Dispozițiile pre
zentului decret sînt obligato
rii pentru ministere, celelalte 
organe centrale, organe loca
le ale administrației de stat, 
unități subordonate acestora, 
organizații cooperatiste și ob
ștești, precum și pentru per
soanele fizice.

Ari. 36 — încălcarea preve
derilor prezentului decret a- 
trage răspunderea disciplina
ră, materială, civilă, adminis
trativă sau penală, după caz.

Art. 37 — Nerespectarea 
prevederilor avizelor date 
conform legii cu privire la 
tolosirea combustibililor și a 
energiei constituie contraven
ție și se sancționează cu a- 
mendă de la 2 000-10 000 de 
lei, dacă fapta nu este săvir- 
șită în astfel de condiții incit, 
potrivit legii penale, este 
considerată infracțiune.

Art. 38 — Constituie con
travenție și se sancționează 
cu amendă de la 700-2 000 de 
lei următoarele fapte dacă 
nu sînt săvîrșite în astfel de 
condiții Incit, potrivit legii 
penale, sînt considerate in
fracțiune.

— neelaborarea programe
lor de optimizare a transpor
turilor. precum și efectuarea 
transporturilor în relații ne
optimizate ;

— neluarea măsurilor pen
tru elaborarea bilanțurilor e- 
nergetice;

— neluarea măsurilor pre
văzute pentru recuperarea re
surselor energetice ;

— încălcarea obligațiilor cu 
privire la încadrarea și ur
mărirea aplicării in produc
ție a normelor și normative
lor de consum de combusti
bili, carburanți și energie.

Art. 39 — încălcarea pre
vederilor prezentului decret 
privitoare la limitarea vitezei 
de circulație constituie con
travenție și se sancționează 
potrivit dispozițiilor legale 
privind circulația pe drumu
rile publice.

Art. 40 — Vînzarea benzi
nei sau a altor carburanți de 
către personalul unităților so
cialiste de desfacere ori eli
berarea documentelor pentru 
procurarea acestor produse 
cu încălcarea prevederilor le
gale constituie infracțiunea 
de abuz în serviciu contra in
tereselor obștești și se pe
depsește potrivit articolului 
248 din Codul penal.

Art. 41 înstrăinarea benzi
nei sau altor carburanți, a- 
parținînd unităților socialiste 
sau a documentelor eliberate 
acestor unități pentru procu
rarea produselor menționate, 
constituie infracțiunea de de
lapidare și se pedepsește po
trivit art. 223 din Codul pe
nal.

Art. 42 — Vînzarea de că
tre persoanele fizice în 
scopul realizării de profit a 
benzinei sau a altor carbu
ranți, ori a documentelor e- 
liberate pentru procurarea 
acestor produse, constituie 
infracțiune de speculă și se 
pedepsește potrivit art. 295 
din Codul penal.

Art. 43 — Prezentul decret 
intră în vigoare pe data de 
18 noiembrie 1973.

Orice dispoziții contrare 
prezentului decret se< abrogă.
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DECRET
cu privire la măsurile de dezvoltare 
a bazei energetice și de folosire mai 
judicioasă a combustibililor și energiei
ANEXA 1

PRIVIND MĂSURI DE RESTRICȚIE
Șl RAȚIONALIZARE A CONSUMURILOR 

DE CARBURANȚI
I. LIMITAREA CONSUMULUI DE BENZINĂ

CRUPA DB AUTOVEHICUL» S £ j

șb
1 Autoturismele din dotarea ministerelor, celorlalte or

gane centrale de stat, comitetelor executive ale consi
liilor populare Județene și al municipiului București 
și unităților din subordinea acestora, stabilite prin Ho- 
tărirea Consiliului de Miniștri nr. 412 din 21 aprilie 
1973 și prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 778 
din 30 iunie 1973, precum și toate categoriile de auto
turisme aparținlnd organizațiilor cooperatiste și obștești 180

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

3. Autoturismele date tn folosința persoanelor care Înde
plinesc funcțiile prevăzute in articolul 2 din Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 412/1973 și funcțiile asimi
lat» acestora din organele central» ale organizațiilor 
cooperatiste si obștești, precum șl funcțiile prevăzute 
In articolul 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 
776'1973 400

4. Autoturis/nele proprietate personală :
- In perioada l.XI. — 31.III. 40
— tn perioada t.TV. — 31 X. 60

a) Cantitățile de benzină prevăzute la punctele 1—4, neri
dicate in cursul unei luni, se pot ridica, tn cursul lunilor 
următoare. în cadrul aceluiași an calendaristic.

b) Se exceptează de Ia prevederile punctului 1 autoturismele 
pentru intervenții în rețelele electrice, rețelele de transport 
de gaze și ăetroliere. instalații de telecomunicații, controlul 
siguranței rutiere, pentru care consumul de carburanți va fi 
calculat în raport de intervențiile efectuate, justificate pe 
bază de documente de lucru.

e) Folosirea autoturismelor și altor autovehicule aparținînd or
ganizațiilor socialiste de stat, cooperatiste șl obștești se poa
te face numai în interes de serviciu. Deplasările la distanțe 
mari se vor face de regulă cu mijloacele publice de tran
sport.

d> lăiriștil străin! pot să-șl procure benzina necesară pentru în
tregul parcurs pe care-1 efectuează pe teritoriul Republicii 
Socialiste România, precum și pentru parcurgerea unei dis
tant» de 100 km după ieșirea din țară. Cantitatea de benzină 
peste necesitățile astfel stabilite se va putea procura cu oiata 
în valute liber convertibilă sau transferabilă, la prețurile ce 
se vor stabili.

II. LIMITAREA VITEZEI DE CIRCULAȚIE

« a
’*'■  GRUPA DE AUTOVEHICULE
ert. s « g

> Ea

A. Autoturisme din dotarea unităților socialiste 
și proprietate personală

1. Autoturismele dotate cu motoare de peste 2 000 cmc cu 
excepția autoturismelor Volga, Pobeda, Warszawa 100

2. Autoturismele dotate cu motoare de la 1 500 la 2 000
cmc 90

3. Alte autoturisme cil motoare sub 1 500 cmc, precum șl
autoturismele Volga, Pobeda și Warszawa 80

4. Autoturisme de teren i 70
5. In localități viteza maximă de deplasare a tuturor au

toturismelor este de 60

B. Alte autovehicule din dotarea unităților socialiste

1. Autobuze și microbuze 50
2. Autocamionete, autofurgonete și autocamioane 60
3. Autobasculante 50
4. Autocamioane cu remorci, autotractoare cu ța și semi

remorcă și autospeciale 50

a) Respectarea limitelor de viteză prevăzut» la punctul II este 
obligatorie și pentru cetățenii străini care conduc autovehi
cule pe teritoriul Republicii Socialiste România.

b) Se exceptează de la prevederile punctului II autovehiculele 
destinate stingerii incendiilor și autosalvările aflate în ac
țiuni de intervenție, precum și cele ale organelor Ministeru
lui de Interne și ale Procuraturii, aflate în misiune.

c) /autovehiculele care transportă materiale ușor inflamabile sau 
explozibili nu vor depăși vitezele maxime prevăzute prin Re' 
gulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind 
circulația pe drumurile publice.

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

1. Pentru autoturisme^ prevăzute la punctul l/l, precum și 
pentru microbuze și autosanitare se limitează zona de depla
sare în cadrul județului în care sînt înmatriculate ; autotu
rismele înmatriculate în municipiul București se pot deplasa 
șl în cadrul județului Ilfov, iar cele din județul Ilfov șl în 
municipiul București.

2. Utilizarea autoturismelor de intervenție în rețelele electrice, 
rețelele de transport de gaze și petroliere, Instalații de tele
comunicații, controlul siguranței rutiere, a autosanitarelor în 
situații deosebite, temeinic justificate, precum și a autoturis
melor de la punctul 1/2 se va face în cadrul zonăi de deser
vire stabilite prin autorizația eliberată în acest scop de către 
ministerele sau organele centrale respective.

ANEXA 2

MĂSURI DE LIMITARE $1 RESTRICȚII 
IN DOMENIUL ÎNCĂLZITULUI

Șl ILUMINATULUI
I. ÎN DOMENIUL lNCAl.ZITUt.UI :
— temperatura de încălzire Ia halele industriale și alte spații 

de producție închise se limitează la 16—18 grade C.
— temperatura de încălzire la camerele de locuit și alte încă

peri se limitează la 20 grade C ;
— se întrerupe furnizarea apel calde menajere timp de 4 ore 

zilnic, între orele 24,00—04,00.
a) Se exceptează de la prevederile de mai sus spitalele, casele 

de naștere, creșele. grădinițele și căminele de copii.
b) Furnizorii de energie termică, deținătorii de instalații 

termice de încălzire, sînt obligați să asigure reglarea tempera
turii agentului, termic în instalațiile de termoficare Și încălzire 
centrală, iar comitetele executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, vor stabili orare limitative 
de funcționare a sobelor cu gaze.

II. ÎN DOMENIUL ILUMINATULUI :
— se reduce cu 50 la sută iluminatul vitrinelor In timpul 

orarului de funcționare a magazinelor și altor unități comerciale 
ți se interzice iluminatul vitrinelor ți al firmelor tn afara pro
gramului, cu excepția iluminatului de securitate ;

— orarul de funcționare al magazinelor și altor unități co
merciale se va stabili astfel incit să utilizeze la maximum ilu
minatul natural, cu excepția celor alimentare, a farmaciilor și 
a altora similare ;

— se reduce cu 30—40 la sută Iluminatul In birouri șl cu 
minimum 60 la sută iluminatul pe coridoare. în holuri și ex
terior ;

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

— se reduce la strictul necesar iluminatul instalațiilor în aer 
liber — rafinării, instalații chimice și metalurgice, rampe, de
pozite, triaje și altele ;

— se va utiliza la maximum iluminatul natural în între
prinderi ; se va reduce iluminatul general în halele de produc
ție. prin extinderea iluminatului local și partial în timpul nopții;

— se vor lua de îndată, de către toți cetățenii, măsuri pen
tru reducerea în medie cu 30 ia sută a consumului de energie 
electrică pentru Iluminat și alte utilizări casnice, prin utilizarea 
rațională a iluminatului și aparatelor electrocasnice, evitindu-se 
risipa de orice fel. Consiliile populare județene șl al municipiu
lui București, precum șl Ministerul Energiei Electrice vor con
trola modul de realizare a acestor măsuri ;

— se va reorienta producția de becuri și respectiv a livrări
lor către fondul pieței și pentru birouri, in sensul creșterii pon
derii becurilor de putere mică :

— se Interzice Iluminatul pe șosele, autostrăzi și alte dru
muri publice, in afara așezărilor compacte ;

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

INTERVIUL ACORDAT
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
directorului Agenției ateniene de știri

ÎNTREBARE : Vizita dum
neavoastră a fost anunțată 
de presa greacă intr-un mod 
deosebit, ca o nouă contri
buție la progresul relațiilor 
greco-române in domeniile 
politic, economic, cultural si 
in alte domenii. Cum apre- 
ciați acest progres ?

RĂSPUNS : Viiita pe care ur
mează să o efectuez în Grecia, 
la invitația președintelui Papa
dopoulos, este o expresie a re
lațiilor de prietenie și colabora
re dintre țările noastre.

Trebuie să menționez că între 
România și Grecia, după cum 
se cunoaște, există relații de 
vreme îndelungată. întotdeauna, 
popoarele noastre au conlucrat 
în domeniile politic, economic și 
cultural, s-au întrajutorat în 
multe încercări, în lupta împo
triva dominației străine, pentru 
cucerirea și apărarea indepen
denței și suveranității naționale.

Actualmente, relațiile dintre 
țările noastre cunosc o dezvol
tare tot mal puternică, atît în 
domeniile economic, științific, 
cultural, cît și în domeniul po
litic, pornind de la preocupări
le pentru așezarea relațiilor 
dintre țările balcanice pe o bază 
nouă, pentru înfăptuirea secu
rității tn Europa, pentru relații 
noi de colaborare și pace tn 
lume.

ÎNTREBARE : Partea grea
că constată un progres im- 

. bueurător tn relațiile cultu
rale dintre cele două țări, si 
la Atena s-a apreciat faptul 
că noul dumneavoastră am
basador este un om de lite
re. Ce progrese vedeți dum
neavoastră in domeniul cul
tural ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că 
relațiile culturale au, în general, 
o anumită importanță în mai 
buna cunoaștere a popoarelor, 
deși popoarele noastre se cunosc 
bine. Tocmai pornind de aici, 
trebuie ca și în domeniul cul
tural să se realizeze o mai strîn- 
să colaborare, care să contri
buie la promovarea ideilor uma
niste, de prietenie, de pace în
tre toate națiunile, la afirmarea

ideilor de respect și a dreptu
lui fiecărei națiuni la dezvolta
re liberă și independentă.

In acest sens apreciez că e- 
xistă perspective deosebit de 
favorabile pentru extinderea co
laborării între România și Gre
cia.

ÎNTREBARE : Colaborarea 
fi sprijinul reciproc dintre 
Grecia și România ar putea 
aduce o contribuție in pro
blemele Orientului Mijlociu 
și în principal la instaurarea 
unei păci durabile in regiu
ne ?

RĂSPUNS : România porneș
te de la faptul că în Orientul 
Mijlociu trebuie să se realizeze 
o reglementare politică, care să 
ducă la retragerea trupelor ls- 
raeliene din teritoriile arabe o- 
cupate în urma războiului din 
1967. la realizarea unor relații 
care să asigure respectul inde
pendenței și suveranității fiecă
rei țări din zonă, cît și la solu
ționarea problemei populației 
palestiniene. In acest sens, apre
ciem că toate țările interesate 
— și România și Grecia sînt 
direct interesate de a se realiza 
pacea — pot și trebuie să-și a- 
ducă o contribuție cît mai activă 
la grabnica soluționare, în spi
ritul la care m-am referit, a si
tuației din Orientul Mijlociu.

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

RĂSPUNS : Este adevărat efi 
România este o tară producă
toare de petrol, dar. în același 
timp, a început să (ie și impor
tatoare de petrol. Totodată, con
sumul de petrol, de energie in 
general, a crescut în mod consi
derabil. fapt ce a determinat gu
vernul român să stabilească o 
serie de măsuri cu privire la 
folosirea mai rațională a resur
selor de care dispunem, la in
tensificarea cercetărilor în vede
rea punerii în valoare a noi sur
se de energie, pentru a asigura 
ne un termen lung rezec vale ne
cesare dezvoltării rapide a în

tregii economii și, în felul aces
ta, să evite consecințele nefavo
rabile, ca urmare a crizei mon
diale de energie care se mani
festă in prezent și se pare că 
se va accentua in viitor.

ÎNTREBARE : Care este 
părerea dumneavoastră pri
vind perspectivele de colabo 
rare intre C.E.E. și C.A.E.R. 
și care este poziția țării dum
neavoastră în această pro
blemă ?

RĂSPUNS : După cum știți. 
România pornește de la luarea 
în considerare a realităților din 
lumea oontemporană. De aceea, 
apreciem că existenta C.A.E R. 
și a Pieței comune este o reali
tate de care trebuie să se tină 
seama și. pornind de aid. cre
dem că este necesar să se gă
sească modalitățile corespunză
toare de colaborare între cele 
două organizații. De altfel, după 
cum se știe, au și început anu
mite oontacte în direcția aceasta. 
Desigur, considerăm că. paralel 
cu relațiile dintre cele două or
ganisme, fiecare țară va trebui 
să acționeze și în mod indepen
dent pentru soluționarea unor 
probleme în oare este direct inte
resată. ceea ce România, de alt
fel, și face.

ÎNTREBARE • Domnule 
președinte, cum vedeți poziția 
României și a Greciei, în ge
neral a țărilor mici și mijlo
cii, în climatul internațional 
care se creează prin contacte
le mereu mai strinse dintre 
marile puteri ?

RĂSPUNS • România se pro
nunță în mod constant pentru 
soluționarea marilor probleme 
internaționale cu participarea tu
turor țărilor. independent de 
mărimea lor și orînduirea lor 
socială. Apreciez că țările mici 
și mijlocii trebuie să fie mai ac
tive și să acționeze într-o cola
borare mai strînsă pentru a con
tribui la soluționarea probleme
lor internaționale, la așezarea 
relațiilor dintre state pe princi
pii noi — de egalitate șt respect 
—, deoarece numai în acest fel, 
cu participarea activă a lor. se 
vor putea găsi soluții care să 
țină seama într-o măsură cît mai

mare de interesele tuturor state
lor.

ÎNTREBARE : Cum se poa
te interpreta faptul că vizi
tați pentru a doua oară Sta
tele Unite In cursul a doi 
ani ?

RĂSPUNS ; Vizita pentru ■ 
doua oară în Statele Unita ale 
Americii constituie o expresie a 
relațiilor care se dezvoltă între 
România și Statele Unite ale 
Americii-, a politicii României de 
a extinde colaborarea cu toate 
țările, fără deosebire de orîndui- 
re socială.

ÎNTREBARE! : Paralel cu 
rolul ei balcanic. Gracia con- 
«tituta un factor activ și tn 
Marea Mediterană. România, 
datorită poziției ei geografice, 
constituie — în afară de im
portanta sa în Balcani — il 
un factor important In Cen
trul Europei. Ținlnd seama 
de aceasta, cum vedeți că ar 
fi posibilă o colaborare mai 
„specializată*  între cele două 
țări ?

RĂSPUNS : Consider câ «cta 
necesar, in primul rind, ca Ro
mânia și Grecia să acționeze 
pentru realizarea unei mai bune 
Înțelegeri în Balcani, pentru ex
tinderea colaborării șl uans lor. 
marea Balcanilor într-o zonă a 
colaborării și a păcii. Pornind 
de aici, trebuie să avem in ve
dere că atît România dt |i 
Grecia au și alți vecini. Ca atare, 
înțelegerea între țările balcanica 
trebuie să dea un impuls extin
derii colaborării cu celelalte 
țări, atît din centrul Europei gi 
din Europa în general, cît si 
din zona mediteraneană, ceea ce 
va da mai multă siguranță atit 
înțelegerii și păcii in Balcani, 
cît si în Europa.

CRISTOPHOR BITSIDES: 
Vă mulțumesc, domnule Pre
ședinte, pentru amabilitatea 
cu care ați binevoit țd nJx- 
pundeți la întrebările mele.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit pe aviatoarea 

cosmonaută V. N. Tereșkova, 
Erou al Uniunii Sovietice

(Urmare din pag. I)

loc solemnitatea decorării cos
monautei sovietice Valentina 
Nikolaeva Tereșkova cu Ordinul 
„Meritul Științific" clasa I, pen
tru contribuția deosebită adusă 
la efortul pe care știința con
temporană îl face pentru cuce
rirea spațiului cosmic.

Inmînînd înalta distincție, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus ’■

„Aș dori ca, în numele Comi
tetului Central, a] Consiliului 
de Stat, al meu personal, să 
adresez calde felicitări tovară
șei Tereșkova pentru succesul 
pe care l-a obținut — e adevă
rat, cu mulți ani în urmă — 
prin zborul în Cosmos, pentru 
contribuția pe care a adus-o, 
prin aceasta, la programul U- 
niunii Sovietice de cercetare a 
Cosmosului, program care re
prezintă un succes nu numai 
pentru Uniunea Sovietică, ci și 
pentru toate țările socialiste, 
pentru întreaga omenire.

Acordarea acestei distincții 
românești este, fără nici o în
doială, o înaltă apreciere pe 
care întregul popor român o dă 
acestui rezultat minunat al pro
gramului de cercetări în Cos
mos al Uniunii Sovietice, o ex
presie a relațiilor de colabora

re dintre partidele și țările 
noastre.

Aș dori să urez tovarășei Te
reșkova succese tot mai mari în 
întreaga sa activitate, inclusiv 
in munca pe care o desfășoară 
astăzi în fruntea organizației de 
femei din Uniunea Sovietică, 
pentru întărirea colaborării din
tre organizațiile noastre, și pen
tru a contribui, prin aceasta, la 
dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și popoarele noastre, 
la cauza socialismului, a cola
borării și păcii în lume". (A- 
plauze)

Răspunzînd, cosmonauta V. N. 
TEREȘKOVA « spus t

„Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Permiteți-mj să exprim adîn 

ca recunoștință pentru înalta 
distincție ce mi-a fost confe
rită. Eu apreciez acest {nalt 
ordin ca o recunoaștere a meri
telor . poporului sovietic în 
cucerirea spațiului cosmic, 
pe care oamenii sovietici o în
făptuiesc sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice. Eu voi depune toate cu
noștințele mele, toată puterea 
mea de muncă pentru a justi
fica această înaltă distincție.

Vă mulțumesc foarte mult

pentru cuvintele rostite Ia adre
sa poporului și țării noastre, a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Toți oamenii sovie
tici dau o înaltă apreciere ma
rilor succese ale poporului ro
mân, obținute sub conducerea 
Partidului Comunist Român : 
din toată inima ne bucurăm de 
realizările dumneavoastră și vă 
urăm succese și niai mari. Noj 
dăm o înaltă apreciere prieteni
ei cu poporul frate român și 
dorini ca această prietenie să 
se întărească și să se dezvolte 
cu fiecare an între partidele 
noastre comuniste, între po
poarele noastre, între femeile 
sovietice si române.

Vă mulțumesc foarte mult 
pentru înalta distincție și vă 
rog să-mi permiteți să vă urez 
mari succese în activitatea 
dumneavoastră. multă sănă
tate !“ (Aplauze)

în numele cosmonauților so
vietici, V. N. Tereșkova a în- 
mînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un album despre cu
cerirea Cosmosului, cu autogra
fele cosmonauților, precum și 
medalia jubiliară consacrată 
împlinirii a zece anî de la zbo
rul lui Iuri Gagarin și o insignă 
din partea cuceritorilor Cosmo
sului.

In timpul convorbirii, care a

avut loc apoi, cosmonauta 
V. N. Tereșkova a vorbit despre 
grija și atenția permanente ma
nifestate de P.C.U.S, fată de 
femeile muncitoare din Uniunea 
Sovietică despre măsurile luata 
de partid și guvern pentru ca 
ele să-și poată îndeplini, fn 
bune condiții răspunderile ce 
le au în societate.

Evocînd rolul ce revine orga
nizațiilor naționale de femei și 
Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
acestea trebuie să reprezinte» 
forță tot mai activă, tot mai pu
ternică în lupta pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres 
social, pentru realizarea dezar
mării și securității, pentru pace 
în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat femeilor sovietice, po
poarelor Uniunii Sovietice, ca, 
sub conducerea P.C.U.S.. să ob
țină succese tot mai mari în 
toate domeniile de activitate. în 
construirea societății comuniste.

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

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

dărică (Sala Victoria) : AUDIȚIE 
MUZICALA (conf. George Bălan) 
— ora 19.

23,15 — Poetica. „Rîul, ramul...** ;
23,20 — Pagini alese din zarzuele ; 
23,55—24,00 — Ultimele știri.

dern (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 15 ; 
18,15 : 20.30).

CENUȘA : Viitorul (orele 19 ; 
19).

LUNI, 19 NOIEMBRIE 1978
LUNI, 19 NOIEMBRIE 1978

LUNI, 19 NOIEMBRIE 1973

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Pa
tria (orele 9 ; 11,30) : Excelsior (fi
rele 9 • 11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30) . Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Flamura 
(orele H ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 15 ;
20.30) .

VIFORNIȚA — Gala filmului 
românesc : Patria (orele 20).

OMUL DE DINCOLO : Central 
(orele 10 ; 12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

PAMINTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI ; Festival (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : i» ; 18.30 : 21).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : București (orele 8,30 : 
11 : 13,30 : 16 . 18,30 : 21) ; Favo
rit (orele 9.15 : 11.30 ; 13.45 ; 16 : 
18.15 , 20.30).

BUNA SEARA DOAMNA CAM
PBEL : Luceafărul (orele 9 11,15 .
13.30 ; 16 ; 18.30 : 20.45) : Buzcsti
(ore’e 9: 1J 15 . 13 so 16 18 15.

î*»  30) : Gloria (orei? 9 : 11 15 :
13.30 : 15.45 : 18,15 ; 20,30) ; Mo

OMUL DIN LA MANCHA : Sca
la (orele 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,'15 ; 
21) ; Capitol (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 • 18,30 ; 21).

CIPRIAN PORUMBESCU • Lu
mina (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.30).

100 DE LEI : înfrățirea (orele 
15,30 : 18 : 20,15) ; Miorița (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

FLUTURII SINT LIBERI : Vic
toria (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 
18,15 ; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Bucegi (orele 15,30 ; 18 ; 20.15) ; 
Drumul Sării (orele 16 ; 18 ; 20).

CROMWIÎLL Doina (orele 9,30 ;
12.30 ; 19 ; program de desene ani
mate orele 15.45 : 17,15).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVA : Ferentari (orele
15.30 ; 17 45 ; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Timpuri Noi (orele 9.30 — 20.15 în 
continuare).

MONOLOG r Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

MAFIA ALBĂ : Grivița (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30)
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15,45; 18 ; 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI l 
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Dacia (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NUNTA : Rahova (orele 15.30 ; 
18 ; 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : Fla
căra (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18.15 ; 20.30).

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

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Giu- 
lești (orele 15.30 ; 18 : 20,15) ; Arta 
(orele 15,30 ; 18 : 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Unirea (orele 15,30 ’, 
18 : 20.15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Munca
(orele 16 ; 18 ; 20).

PARADISUL : Lira (orele 15 30 ; 
18 ; 20,15).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Cotro-
cenl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT" : Vitan (orele 15,30 ; 
17,45 ; 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Floreasca (orele 
16 : 18 ; 20).

LOVE STORY : Volga (orele •; 
11,1F: 13,30 : 15.45 : 18 : 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Pacea (orele 15.30 ; 17,45 ;

ACEA PISICĂ BLESTEMATA : 
Progresul (orele 15.30 ; 18 ; 20.15). 
20).

LUNI, 1» NOIEMBRIE 1973

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : PRIZONIE
RUL DIN MANHATTAN - ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Ru- 
landra" (Schitu Măgureanu) ' ÎN
TRE NOI DOJ N-A FOST DF.CÎT 
TĂCERE — ora 20 ; Teatrul Țăn

PROGRAMUL ni

9,00 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzicale ;
9,55 — Melodia zilei. „O. Româ
nie !• de Achim Stoia ; 10,00 —
Clubul adolescenților ; 11,00 —
Cronica ideilor ; 11,10 — Profil 
„Ion Cristinoiu" ; 11,30 — Geogra
fie folclorică ; Olt ; 12,00 — Trans
misiuni directe din țară ; 12,10 — 
Invitație în fonotecă ; 12,55 — Me
lodia zilei ; 13.00 — Închiderea e- 
mlsiunii : 17,00 — Știrile după- 
arriezii ; 17,05 — Alo. Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor ; 18,00 — Șapte zile, șap
te arte. Literatura : 18,10 — Pano
ramic muzical : 18,55 — Melodia 
zilei ; 19,00 — In direct... de Ia 
Muzeul Transilvaniei din Cluj ;
19 30 - Știri: 19.35 — Casa de 
discuri .Hun-Garoton“ : 20,00 —
Munca — izvor de bucurie și îm
pliniri ; 20.30 — Fragmente din 
opera „Crăiasa zînelor" : 21,00 —
Radio-super-top — interpret! ro
mâni de muzică ușoară : 22.00 — 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport : 22,30 — Melodia zilei , 22.35
— Vedete ale muzicii ușoare i

PROGRAMUL I

17,30 — Curs de limba france
ză. Lecția 69; 18,00 — Telex; 18,05
— La ordinea zilei. Azi, județul 
Tulcea; 18.20 — Căminul; 18.45 — 
Arii și duete din opere; 19,00 — 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală: 19,15 — Publici
tate; 19,20 - 1001 de seri; 19,30 — 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor; 20,00
— Cîntecul săptămînii. „Știu un 
nume minunat" de A. Giroveanu; 
20.05 — Teleobiectiv: 20,20 — In
terpretul preferat. Ana Piuaru : 
20.35 — Revista literar-artistică TV. 
Accesibilitate șl disponibilitate ; 
21.15 - Publicitate: 21.20 - Ro- 
man-foileton : TINERELF — ul
timul episod; 22.35 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Film serial: în ultimul 
minut: 20.35 — Teleenciclopedia — 
reluare: 21,15 — Melodii populare 
interpretate de frații Petreuș; 
21.30 - Telex: 21.35 - Viața eco
nomică a Capitalei. Astăzi, sec
torul *4;  21.55 - Muzică distractivă 
cu Radu Simion; 22,10 — Cărți șl 
idei.

Excursii de revelion 1

BUNĂ DISPOZIȚIE! ANTREN! 
AMBIANTĂ PITOREASCĂ!

Tonte acestea vâ oștecptâ in excursiile organizate de către 
întreprinderea de Turism, Hoteluri ți Restaurante București, cu 

ocazia revelionului pe :

• VALEA OLTULUI (Câlimănețti, Govora, Cozia)

• LA CABANELE DE PE V. PRAHOVEI ți V. IALOMIȚEI.

• IN ORAȘELE : IAȘI, P. NEAMJ, TG. NEAMȚ, ASAPIA, CLUJ.

• PE LITORAL : NEPTUN, MANGALIA, MAMAIA, EFORIE NORD.

• IN STAȚIUNILE : TUSNAD, SOVATA, BORSEC, SLANIC MOL
DOVA, PUCIOASA și HERCULANE.

Informații și înscrieri la Filialele de turism din Calea Victoriei
nr. 100 și Bd Republicii nr. 68. - tel. 14 08 00 și 15 74 11.
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Sîmbătă au continuat la 
Kladovo, în R.S.F*  Iugo
slavia, convorbirile Intre 
delegația Comitetului Cen- 
frai al Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de to
varășul Ion Traian Ștefă
nescu, nrlm-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului și 
delegația Conferinței Uniu
nii Tineretului din Iugo
slavia (U.T.I.), condusă de 
tovarășul Vladimir Maksi- 
movici, președintele Con
ferinței U.T.I. Delegația 
U.T.I. a expus preocupări
le actuale ale tineretului 
iugoslav și organizației sa
le, pregătirile care se des
fășoară în vederea 
de-al IX-lea Congres 
U.T.I. In aceeași zi, 
două delegații au fost 
mite de către Djura 
kiei, președintele skupști- 
nei comunale Kladovo, au 
avut o întâlnire prieteneas-
—

celui 
al 

cele 
pri- 
Jo-

că cu tineri din Kladovo la 
Liceul „25 Mai*  și au vi
zitat sistemul hidroenerge
tic „Porțile de Fier“.

întâlnirea si convorbirile 
între delegațiile U.T.C. și 
U.T.I. au prilejuit un util 
schimb de experiență pri
vind activitatea celor două 
organizații. Delegațiile au 
exprimat hotărîrea comu
nă de a dezvolta și intensi
fica continuu colaborarea 
bilaterală dintre U.T.C. și 
U.T.I., între tineretul român 
și iugoslav în spiritul re
lațiilor de prietenie dintre 
partidele, popoarele și ță
rile noastre.

în cursul Întâlnirii s-a 
realizat un schimb de opi
nii privind principalele 
probleme ale mișcării In
ternationale de tineret.

întâlnirea dintre membri 
ai Biroului C.C. al U.T.C. 
și Prezidiul U.T.I. s-a des
fășurat într-o atmosferă 
caldU» prietenească.

FOTBAL XIV:

rmă din partida Dinamo—S. C. Bacdu Foto: GH. CUCU

totuși, a... ineficacității
Așa poate fi caracterizată etapa a 14-a. 

S-au marcat puține goluri, cele mai multe 
partide ^Jncheindu-se cu rezultate la limită 
Singura surpriză, înfrîngerea studenților clu
jeni pe teren propriu de către o echipă, Jiul, 
care nu a făcut un sezon prea bun. Remarca- 

■ bilă victoria liderului, care, deși fără cinci 
jucători de bază — Oblemenco, Velea, Desel- 
nicu, Bălăci și Ștefănescu — a învins o echi
pă redutabilă, cu pretenții, C.S.M. Reșița ce 
se afla pe locul 3. Și o curiozitate : cele patru 
goluri s-au marcat în ultimul sfert de oră !? 
Notabil este și rezultatul bun, dar mai ales 
punctul dobîndit de arădeni la Pitești. în or
dinea noutăților : două debuturi reușite : 
portarul Roșea (13 ani neîmpliniți) la Rapid, 
care l-a înlocuit cu brio, pe Răducanu (acci-

dentat) și Spirea la Politehnica Iași care a 
contribuit esențial la golul marcat de Lu- 
pulescu. Vigu a primit cartonaș galben, dar 
deocamdată nu e periclitat, nu face suma ce
lor trei care-i „rezervă" suspendarea auto
mată. Multe absențe, de marcă, din partidele 
acestei etape : în afară de cei 5 craioveni, au 
lipsit Răducanu, Pescaru, Adamache, Radu 
Nunweiller, Iordănescu, Năstase... Spectatori 
puțini : doar la Timișoara s-a înregistrat o 
cifră onorabilă — 20 000, în vreme ce la Di
namo n-au tremurat decît... 2 000!? Singura 
distanță substanțială în clasament — cea 
dintre lider, Universitatea Craiova, și a doua 
clasată — F.C. Constanța : 5 puncte ! Așadar, 
craiovenii se află într-o cursă solitară...

DIAGRAMA ETAPEI
UNIV. CRAIOVA — C.S.M. 

REȘIȚA 3—1 (0—0). Au în
scris, pentru gazde : Niță (min. 
75), Ivan (min. 78) și Țară- 
lungă (min. 90), iar Nestorovici 
(min. 88) pentru reșițeni

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CERCURILOR
ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI, EDIȚIA Xll-A, 1973

DINAMO — S.C. BACAU 
2—0 (2—0). Cele două goluri 
le-a marcat Dudu Georgescu 
(în min. 21 și min. 24).

(secția invățămint economic)
Ieri s-âu încheiat lucrările 

r cției de învățămînt econo- 
tfnic la care au participat 
studenți, cadre didactice și 
specialiști din București, Iași, 

și 
170 
ex- 
400 
di- 
din

Cluj, Timișoara, Craiova 
Galati. în legătură cu cele 
de lucrări prezentate și-au 
primat opinia în dezbateri 
de studenți, 140 de cadre 
dactice și 60- de specialiști 
producție. Luînd cuvîntul la 
adunarea festivă pentru decer
narea premiilor, prof. univ. 
dr. Gheorghe Dolgu. rectorul 
Academiei de Studii Econo
mice. a felicitat pe studenți 
pentru calitatea comunicărilor 
susținute și a adresat mulțu
miri cadrelor didactice și spe
cialiștilor pentru contribuția 
adusă, în calitate de conducă
tori și consultanți științifici, 
la succesul acestei manifestări 
studențești. „A fost o compe
tiție frățească, tovărășească, 
academică în urma căreia dacă 
unii studenți vor pleca cu di
plome ți mențiuni nu există 
nici un învins", a arătat vor
bitorul.

Au fost distinse cu premiul 
I următoarele lucrări :

— Politica veniturilor în an
samblul măsurilor monopolist 
statale. (Autor — G. 
A.S.E.-București).

— Analiza structurii 
miei naționale pe baza 
lului inputoutput; 
triangulării. (Al. 
A.S.E.-București).

— Analiza eficienței econo
mice a investițiilor oe exem
plul carierei „Vîrful II" (N. 
Dănilă, G. Radu, A.S.E.-Bucu
rești).

— Sondaje de opinie — in
strument de fundamentare în 
dezvoltarea rețelei comerciale 
în orașul Urziceni. (S. Gronsk.i, 
A.S.E.-București).

— Analiza psihosociologică 
a stilului de conducere și im- 
p<;catiile el în rezolvarea pro
blemelor economice. (I. 
grescu. N. Dragotoniu, I. 
goifă. G. Mateescu. I. 
deanu. A.S.E.-București).

— Organizarea transportului 
Intern la secția Il-a a între
prinderii Electromotor Timi
șoara. (E. S©menea, Universi
tatea Timișoara).

— Posibilități de prelucrare 
automată a datelor pe un cal
culator Felix. (E. Dumitrean, 
Universitatea Iași).

în cadrul celor 7 subiecții 
au fost acordate cîte un pre
miu I și II, cîte două premii 
III și cîte cinci mențiuni, pre
cum și mențiuni speciale din 
partea unor unități economice,

celor mai valoroase 
din punct de vedere 
și practic.

Participanții la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care printre 
altele se arată : „în spiritul 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973, pe baza 
indicațiilor dumneavoastră, ne 
angajăm, ca lucrînd în cadrul 
cercurilor științifice, sub di
recta îndrumare a cadrelor 
didactice, a specialiștilor, să 
ne însușim cunoștințe noi, să 
ne formăm dragostea și pa
siunea pentru muncă, pentru 
specialitatea pe care ne-am 
ales-o, adueîndu-ne astfel con
tribuția la eforturile întregu
lui popor pentru progresul 
științei și tehnicii în patria 
noastră socialistă. Sîntem ho- 
tărîți să participăm activ Ia 
opera de perfecționare conti
nuă a activității economico- 
socîale, de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră*.

lucrări 
teoretic

G. R.

GulSu,

econo- 
mode- 

metoda 
Tașnadi.

Ne- 
Ne- 

Ghiz-

CRONICA
U.T.C.

Sîmbătă seara a părăsit 
Capitala. îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Tineretului 
Democrat Unit (E.D.O.N.) 
din Cipru, condusă de Lam- 
bros Ioannou, membru al 
Comitetului Executiv a) 
E.D.O.N. care, la invitația 
C.C, al U.T.C.. a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Internațional București-Oto- 
penî, membrii delegației au 
fost salutați de Cseke Gabor, 
membru supleant al Birou
lui C.C. al U.T.C.. de acti
viști ai C.£. al U.T.C.

In cadrul programului rea
lizat, membrii delegației 
E.D.O.N. au vizitat unele 
obiective economice și so- 
cial-cul turale din județele 
Dolj, Caraș-Severin, Hune
doara. Alba ți din municipiul 
București, au purtat discu- 
tii cu reprezentanți ai U.T.C., 
J.A.S.C.R.. Centrului de cer

cetări pentru problemele ti
neretului. Oaspeții au fost, 
de asemenea, primiți la Con
siliul Central al U.G.S.R. ți 
Ministerul Educației și învă- 
țămintului.

In finalul vizitei în țara 
noastră, delegația E.D.O.N. a 
fost primită de către tova
rășul Nicolae Croitoru, se
cretar al C.C. al U.T.C.

„U“ CLUJ — Jiul 0—1 
(0—1). Unicul gol al partidei a 
fost semnat de Mulțescu (min. 
21).

F.C. ARGEȘ — U.T.A. 0—0.
POLI. IAȘI — STEAGUL 

ROȘU 1—0 (1—0). Lupulescu a 
marcat în min. 42.

A.S.A. TG. MUREȘ — SP. 
STUDENȚESC 2—» (0—0). Au 
marcat : Naghi (min. 47) și 
Mureșan (min. 67).

POLI. TIMIȘOARA — RA
PID 1—0 (1—0). Dașcu a în
scris în min. 9.

PETROLUL — F.C. CON
STANȚA 1—0 (1—0). Unicul 
gol l-a marcat Zamfir (min. 9).

STEAUA — C.F.R. CLUJ 
1—0 (0—0). A marcat Sătmă- 
reanu în min. 88.

ȘAH: O FINALĂ A MAEȘTRILOR

I
I
I
I
I

a Campionatu- 
șah a început 
București, re-

ETAPA
VIITOARE

(25 noiembrie)
Jiul — Steaua, F.C. Argeș — 

Universitatea Craiova. C.F.R. 
Cluj — Dinamo. F.C. Constan
ța — A.S.A. Tîrgu Mureș, 
U.T. Arad — ..Poli*.  Iași, S.C. 
Bacău — ..Poli". Timișoara. 
Steagul roșu — „U*  Cluj, 
Sportul studențesc — F.C. Plo
iești și Rapid — C.S.M. ” 
șița (prqgramat sîmbătă 
noiembrie).

Re-
24
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LOCURI DE ODIHNĂ ȘI TRATAMENT
- pentru lunile noiembrie și decembrie 1973 - 

Filiala de turism din București - b-dul Republicii nr. 4 și 68, 
oferă in condiții avantajoase, locuri de odihna și tratament, in 
urmâtoarele stațiuni : SINAIA, PREDEAL, 
BORSEC, SLANIC MOLDOVA, CALIMANEȘTI, 
NEȘTI, VATRA DORNEI, SOVATA, HERCULANE, BAZNA, PU
CIOASA.

Posesorii de bilete, beneficiază și de reducere la 1 
pe C.F.R. cu 50 %.

In stațiunile SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, BORSEC, se pot 
oferi bilete și pentru serii de odihnă, pe o durata mai scurtă 
de 12 zile. »

Informații suplimentare și rețineri de locuri, la filialele Intre- 
i de Turism, Hoteluri și Restaurante - București,

q
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GABRIEL FLORIA

mul loe. De menționat ei I.T.B., 
situată pe oiltimul loc !n clasa
mentul seriei I, nu a reușit să 
ciștige nici un set de la Începe
rea campionatului. Dinamovls- 
tele continuă să conducă în se
ria a 2-a. Ieri, au dispus. în de-

plasare, cu 8—8, de C.S.M. Sibiu. 
Tinerele voleibaliste de la Con
structorul București au termi
nat învingătoare, la Timișoara, 
3—1 cu Universitatea, care se 
prezintă sub așteptări în acest 
sezon.

așteptați să conducă, dar au 
pornit tare și după primele 3 
runde se află în fruntea cla
samentului. Un pluton compact 
de urmăritori se află în ime
diata apropiere. Se prevede o 
luptă interesantă în următoarele 
runde.

în ceea ce privește condițiile 
de joc — campionatul se des
fășoară în sala Institutului de 
petrol, gaze și geologie — nu 
sînt din cele mai bune, în 
sensul că vizibilitatea este 
destul de redusă și se pare că 
în ciuda faptului că turneul 
este destul de puternic s-a fă
cut o slabă propagandă : nu
mărul spectatorilor este extrem 
de mic, cîteva zeci doar. Prin 
anii ’60 sala era arhiplină. Să 
credem că popularitatea șahului 
cunoaște un ușor declin ?

A 37-a finală 
lui național de 
acum 3 zile în 
unind, probabil, cea mai puter
nică participare din ultimii ani. 
Două lucruri sînt de subliniat : 
în primul rînd acela că nu este 
nici un debutant în această fi
nală ; în al doilea rînd că nu 
este nici un jucător cu o clasi
ficare mai mică de maestru al 
sportului. Sînt 16 maeștri, 3 
maeștri internaționali și un mare 
maestru. Din foștii deținători 
participă la acest campionat 4 
jucători : Teodor Ghițescu, care 
a deținut titlul o dată. Caro] 
Bartoș, actualul '/ 
titlului, o dată, și Victor Cio- 
cîltea și Florin - Gheorghiu de 
cite 6 ori. Pînă în prezent con
duc în clasament doi outsideri: 
Aurel Urzică, care va participa 
lâ Campionatul european de 
juniori și Vasile Georgescu. 
Sînt doi jucători mai puțin

M. LERESCU

HANDBAL: ROMÂNIA
CEHOSLOVACIA 13 10

în cel de-al doilea meci sus
ținut, la Timișoara» de națio
nala noastră de handbal în 
compania reprezentativei R.S. 
Cehoslovace, victoria a reve
nit și de data aceasta echipei 
noastre. Ca și în partida pre
cedentă oaspeții încep puter
nic, se apără om la om și ata
că în forță. Rezultatul s-a re
flectat imediat pe tabela do 
marcaj. Prima reprimă, o sin
gură dată au condus tricolorii 
cu 2—1 pentru ca în final 
scorul să fie favorabil elevilor 
antrenorului Jiri Vicha cu 
5—4. Numărul mic de puncte 
se explică, pe de o parte, prin 
forma bună a celor .2 portari, 
iar pe de alta, pripelii în atac.

S-au acordat 11 lovituri 
la 7 m. Echipa României

de 
a 

fructificat una singură din 4, 
iar oaspeții 3 din 7. în cea 
de-a doua parte a reprizei se
cunde condiția fizică a oaspe
ților cedează, ultimele minute 
ale partidei fiind de-a drep
tul infernale. Echipa noastră 
atacă dezlănțuit, înscriind 3 
goluri la rînd, neprimind nici 
unul. Scor final. 13—10 pentru 
noi. Cei mai eficace jucători, 
Radu Voinea 5 goluri marcate 
și Beneș de la oaspeți, tot 5. 
Așadar, două victorii de 
prestigiu în fața vicecampi- 
oanei olimpice și un substan
țial suport moral pentru bă
tălia întru apărarea titlului de 
campioană mondială.

deținător al

CLASAMENT
U. Craiova 14 10 3 1 31-14 23
F.C. Constanța

14 8 2 4 24-14 18
Steaua 14 7 2 5 19-14 16
Dinamo 14 7 2 5 20-17 16
C.S.M. Reșița

14 5 5 4 23-19 15
F.C. Argeș 14 6 3 5 21-20 15
Jiul 14 6 2 6 18-14 14
„U" Cluj 14 6 2 '6 13-11 14
Poli. Tim. 14 5 4 5 12-13 14
A.S.A. Tg. Mureș

14 6 2 6 18-25 14
Sp. Stud. 14 6 1 7 20-17 13
St. Roșu 14 5 3 6 12-12 13
Poli. Iași 14 6 1 7 12-17 13
U.T.A. 14 5 2 7 13-19 12
C.F.R. Cluj 14 5 2 7 17-25 12
Rapid 14 4 3 7 14-18 11
Petrolul 14 4 2 8 13-20 10
S.C. Bacău 14 4 1 9 17-26 9

FLORIN GHEORGHIU

HOCHEI : ETERNUL DERBY...

REZULTATELE
DIVIZIEI B

SERIA I
Gloria Buzău — C.S.U. Ga

lati 4—1 : Delta Tulcea — Ce
luloza Călărași 2—0 : F.C. Ga
lati — Metalul Plo-peni _1—0 : 
Metalul Miia — •' 
va 1—0 : Viitorul 
Progresul Brăila 1—0 : 
Bacău — Constructorul 
3—1 : Otelul Galati — 
mânui Bușteni — 4—2 : 
hlăul P. Neamț — C.F.R. Paș
cani 3—1 : Petrolul Moinești — 
Victoria Roman 2—0.

Gaz Metan Medias 1—0 : 
tobuzul București — Metalul 
Drobeta Tr. Severin 1—2 : E- 
lectroputere Craiova — Metrom 
Brasov 2—0 : S.N. Oltenița — 
Metalul Bucure-ti 0—0.

C.S.M. Sucea- 
I Vaslui — 

Stiinta 
Galati 
Carai-

Cea-

SERIA a IlI-a
F.C.

SERIA a Il-a
Tractorul Brasov — C.S.*  Tîr- 

goviște 2—1 : Camati Brașov 
— Dinamo Slatina 2—2 : Dună
rea Giurgiu — Progresul Bucu
rești 0—1 : Flacăra Moroni

Minerul Baia Mare
Bihor 1—2 : Ind. Sîrmei C. 
Turzii — Textila Odorhei 3—3 : 
QlimDia Satu-Mare — C.F.R. 
Timisoara 3—1 : .
— Victoria Cărei
lurgistul Cusir — 
tila Lueoi 4—1 : 
dea — Minerul 
Mureșul Deva — 
ta 1-0 : _ ’
— Unirea Arad 1—0
mișoara Minerul

Ultima etapă a diviziei națio
nale de hochei a programat 
sîmbătă și duminică la Bucu
rești și Miercurea Ciuc, parti
dele Steaua — Dinamo și S.C 
Miercurea Ciuc — Dunărea Ga
lați. Așa după cum ne-am obiș
nuit și în cadrul altor ramuri de 
sport, eternele rivale Steaua și 
Dinamo, prin palmaresul rezul
tatelor lor bilaterale de pină , 
acum, aveau să furnizeze publi
cului marele1 derby. Dinamo. în 
fruntea grupei, cu 8 puncte din 
4 jocuri, cu un golaveraj mai 
bun (37—8 față de 24—10) por
nea ca favorită. Se miza pe me
dia de vîrstă mai, scăzută decît 
a steliștilor, pe presupusa nesin- 
cronizare a cuplurilor adverse 
de fundași. Pe gheața patinoa
rului artificial „23 August*  lu
crurile nu s-au petrecut așa. 
Steliștii, sfătuiți inteligent ca 
tactică de către experimentatul 
antrenor Zoltan Czaka, au cîș- 
tigat mai lesne decît și-ar fi în
chipuit oricine : 5—1 (1—0 ;
3—1 ; 1—0). Tactica acestora a 
fost jocul simplu, direct, com
binațiile de pase scurte. Jucăto
rii de la Dinamo, surprinși de 
atacul steliștilor au crezut în 
răsturnarea rezultatului

Nistor deschisese seria golurilor 
pentru echipa sa. în prima tre
ime a timpului de joc. Numai 
că, în ce privește eficacitatea, 
cei ce aveau să stăpînească mai 
bine pucul datorită, credem, 
unui patinaj superior, rămîn ju
cătorii Stelei. Ei înscriu în con
tinuare goluri prin Szabo (2), 
Sarosi, Gheorghiu.

Cuplurile de fundași s-au 
dovedit deosebit de dificil de 
trecut. Varga — Iustinian și To- 
niță — Sarosi au blocat perfect 
culoarele de pătrundere prin 
centru. .în afara lui Varga, un 
alt jucăto*  din „vechea gardă*,  
Geza Szabo, și-a făcut pe de
plin datoria, amîndoi ___ 1..J
un bun exemplu mai tinerilor 
lor coechipieri. Pentru dinamo- 
viști golul de onoare l-a înscris 
V, Huțanu.

în provincie, la Miercurea 
Ciuc, Sport Club a surclasat 
Dunărea Galați cu 8—4 (3—0 ;
2—2 ; 3—2). de asemenea, in po
fida așteptărilor. într-un joc 
decisiv pentru ocuparea locului 
3. Așadar în cele două meciuri 
favoriții calculului hîrtiel au 
trebuit să cedeze.

servind

Ne adresăm an
trenorului emerit 
Nicolae Nedef.

— între victo
rie și omogeniza
rea echipei, cărui 
factor i-ați acordat 
prioritate in aces
te douU confrun
tări?

— Nu se poate 
face această sepa
rare. Totdeauna o 
victorie înseam
nă o consolidare 
sufletească. Pe a- 
cest din urmă cîț-

tig se 
omogenizarea.

— La Trofeul 
„Carpați*  care în
cepe la Cluj în 
această săptămînă 
este invitată 
participe
handbalului mon
dial. Care 
par a fi 
serioase 
dent® la 
prem ?

— în 
numărul 
lor de
sensibil egală este

constituie

să 
elita

vi se 
cele mai 

preten- 
titlul su-

prezent 
echipe- 
valoare

o victorie

mult mai mare. 
Așa că surprizele, 
mai ales în serii, 
cînd o înfrlngere 
sau
poate deveni deci
sivă, își vor spune 
cuvîntul mai mult 
decît pînă acum. 
Notați, totuși, e- 
chipele care, după 
părerea mea, se 
vor clasifica prin
tre primele 4 : 
U.R.S.S., Iugosrla-

- ■ »lvia. România 
R.D. Germană.

ION DANCEA

RUGBI: SEMIETAPA

Satu-Mare
Ariesul Turda 

I 5_2 ; Meta- 
Vulturii Tex- 
OlimDia Ora- 
Anina 2—1 : 
Gloria Bistri- 

Corvinul Hunedoara 
: U.M. Ti- 

Cavnlc

după ce VIOREL RARA
DE DUMINICĂ

VOLEI: ÎN NOTA OBIȘNUITĂ...
volei a

cu

11
CEHOSLOVACIA — AUSTRA

LIA : 1—4
...DAR ȘI O MARE SURPRIZA!

Meciul de tenis Cehoslova
cia—Australia, (a doua semifi
nală a Cupei Davis — ediția 
1973), început cu o surpriză 
(înfrîngerea lui John Newcom
be de către tînărul jucător ce
hoslovac Jiri Hrebec), s-a în
cheiat ieri, la Melbourne, cu o 
victorie netă : 4-1 a echipei 
gazdă. în ultimele două parti
de de simplu, Rod Laver l-a 
învins cu 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4 
pe Jiri Hrebec, iar John New
combe l-a întrecut cu 6-2, 6-2, 
6-4 pe Jan Kodes. Peste 11 000 
de spectatori au asistat Ia par
tidele zilei a treia, în care te- 
nismanii australieni au forțat 
succesul jucînd la cea mai 
înaltă valoare a lor. Dacă pen
tru Newcombe partida cu Jan 
Kodes a fost o simplă forma
litate, in schimb Rod Laver a 
trebuit să dea întreaga măsură 
a talentului și rutinei sale pen
tru a-1 învinge pe Jiri Hrebec, 
un jucător cu mari perspective 
— transmit corespondenții a- 
gențiilor internaționale de pre- 

Laver și 
ore și 43 
publicului 
spectacol 

urma vic-

să. Partida dintre 
Hrebec durat două 
de minute oferind 
din Melbourne un 
sportiv remarcabil. în ___
toriei obținute în meciul de la 
Melbourne, echipa Australiei 
s-a calificat pentru finala „Cu
pei Davis*,  pe care o va dis
puta la Cleveland (30 noiem
brie—2 decembrie) cu reprezen
tativa S.U.A., deținătoarea tro
feului.
JEAN CLAUDE KILLY SUFE

RIND...
. • Fostul triplu campion olim

pic de schi, francezul Jean 
Claude Killy, a anunțat oficial 
că nu-și va putea apăra titlul 
de campion mondial al profe
sioniștilor, întrucît este 
rind. Medicii i-au 
Killy să participe 
concurs înainte de 
Primul slalom paralel din ca
drul campionatului mondial este 
programat în zilele de 24 si 25 
oiembrie la Aspen în Colorado. 
Killy este suferind de ulcer 
stomacal. El a fost internat 
timp de 12 zile la ipital.

sufe- 
interzis lui 
la vre-un 

20 ianuarie.

9 La Palermo, în cea de-a 
doua zi a semifinalelor Cupei 
campionilor europeni la polo pe 
apă s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Canottieri Nea- 
pole—Rapid București 7-5 ; Akk 
Stockholm—Steaua Roșie Kosi
ce 10-6.

o Președintele Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen, Willy Daume, 
a fost reales în unanimitate, 
pentru a patra oară din anul 
1961, în funcția de președinte 
al Comitetului olimpic din R.F. 
Germania. Willy Daume deține 
și postul de vicepreședinte al 
Comitetului internațional olim
pic.

• In campionatul mondial de 
gimnastică modernă de la Rot
terdam, pe primul loc s-au cla
sat Maria Gigova (Bulgaria) și 
Glima Șugurova (U.R.S.S.)'' cu 
cite 37,85 puncte fiecare. Locul 
trei a fost ocupat de Natalia 
Krașeninkova (U.R.S.S.) —
37,80 puncte.

Returul diviziei A de . 
început în nota obișnuită, 
jocuri de un slab nivel tehnic 
șl cu rezultate — în majorita
tea lor — scontate. Echipele 
fruntașe, Dinamo și Steaua, 
care ne vor reprezenta peste 
puțin timp în competițiile euro
pene, continuă să fie neînvinse 
și conduc cu autoritate în cele 
două serii ale campionatului. în 
partida susținută ieri, în Capi
tală, dinamoviștii au obținut o 
nouă victorie, intrecînd cu 3—1 
(15—13. 15—8, 6—15, 15—2) pe 
„Explorări*  Baia Mare, care a 
opus o rezistentă mai dîrză doar 
în primul set. în al doilea joc 
al cuplajului din sala Dinamo, 
voleibaliștii de la Steaua au 
cîștigat, mai ușor decît se aș
teptau. în fața Viitorului Bacău, 
cu scorul de StțO- Progresul 
București a înregistrat prima 
victorie din acest sezon, dispu- 
nînd, pe teren propriu, cu 3—0

(15—11, 15—8, 15—11) de Rapid, 
cu o formație „subțire*,  din 
care doar „veteranul*  giulește- 
nllor, Drăgan, poate fi remarcat 
Cu această victorie, Progresul a 
pasat „lanterna roșie*,  în seria 
I, echipei Rapid. C.S.U. Galați, 
care a întrecut, cu 3—2, p« 
Politehnica Timișoara, se men
ține pe locul secund în 
2-a.

După ce la începutul 
mînii trecute, formația 
nină Farul Constanța a 
meciul restanță, susținut 
București,’ cu Medicina ~ 
preluind „șefia*  în seria I, ieri, 
voleibalistele de pe litoral au 
cunoscut un eșec neașteptat, pe 
teren propriu. Au pierdut cu, 
0—3, meciul retur, cu Medicina. 
Astfel, voleibalistele de la 
Rapid, cîștigătoare cu 3—0 în 
fața noii promovate, I.T. Bucu
rești, au trecut din nou pe pri-

seria a

săptă- 
femi- 

cîștigat 
la 

(3-2).

Reluarea campionatului, du
pă întreruperea în vederea 
partidelor internaționale din 
aceet sezon, a programat o 
singură partidă în Capitală, 
cea dintre echipa metalurgis- 
tilor bucureșteni Gloria și 
C.S.M. Sibiu. încă din prime
le minute de joc, avînd șl a- 
vantajul vîntului, bucureștenii 
se instalează în" terenul de joc 
al oaspeților, dar sibienii se 
apără destul de bine. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, Briceag va 
fructifica o lovitură de pe
deapsă (3—0) și apoi va urma 
o lovitură de picior căzută re
alizată de Lazăr și... 6—0 pen
tru Gloria. în repriza a Il-a 
sibienii mizează pe jocul la 
mînă, dar fie că înaintarea 
greșește de puțin, fie că apă
rarea metalurgiștilor joacă a- 
tent, el nu pot realiza punc
tele necesare echilibrării jo
cului. Pînă la urmă cei care 
înscriu vor fi tot bucureștenii,

printr-o lovitură da pedeapsă 
realizată de Briceag : 9—0. 
Cu un minut înainte de fluie
rul final al partidei, la o fază 
discutabilă, sibianul Rișcanu 
reușește o încercare, astfel că 
partida la sfîrșit cu scorul de 
9—3. Arbitrajul prestat de 
G. Eftimescu — necorespun
zător : decizii greșite, care 
creează confuzie și prejudicia
ză calitatea jocului.

Alte două rezultate din ța
ră : Chimia Năvodari a reușit 
o victorie cu 6—3 învingînd 
echipa bucureșteană ■ Vulcan, 
iar Farul a terminat la egali
tate, 6—6 cu Grivița Roșie. 
Celelalte meciuri ale 
vor avea loc miercuri.

• Sîmbătă, 
niversitară de 
nici a învins 
R. C. Nlmes 
scor de 34—7.

etapei

Selecționata u- 
rugbi a RomA- 
echipa franceză 
cu categoricul

CÎT SPORT FAC TINERII DE LA SĂVINEȘTI
(Urmare din pag. I)

• Competiția internațională 
studențească de baschet, desfă- 

■ șurată la Brno, a fost cîștigată 
de formația Politehnika Kiev, 
în ultimul meci, baschetbaliștii 
sovietici au învins cu scorul de 
73-69 (43-38) echipa Tehnika 
Brno, care s-a clasat pe locul 
secund. Pe locul trei s-a situat 
echipa Universității din Leip
zig, învingătoare cu 68-65 (33- 
32) în partida susținută cu for
mația Institutului de Construc
ții. din Brno.

• Selecționata cluburilor de 
fotbal din U.R.S.S. se află de 
două zile în ’Mexic. Fotbaliștii 
sovietici' vor întîlni la 20 no
iembrie la Monterrey o echipă 
locală, urmînd să evolueze două 
zile mai tirziu în orașul Tor
reon. în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în Ameri
ca Latină, echipa sovietică va 
juca la San Salvador (25 no
iembrie), San Jose (27 noiem
brie), Caii (29 noiembrie), Me
dellin (2 decembrie), Quito (4 
decembrie), Guayaquil (6 de
cembrie), Lima (8 decembrie), 
Montevideo (10 decembrie) și 
Port of Spain (Trinidad) la 14 
decembrie.

Parcurgînd planul de activi
tăți al organizației U.T.C. din 
combinat, mi-am dat seama că 
sportul de masă e tratat cu prea 
multă indiferență. Obiectivul — 
unul singur — e general : „se 
vor organiza activități sporti
ve...*,  dar nu sînt concretizate 
acțiuni, inițiative proprii.

„La cererea tinerilor, am or
ganizat un „campionat de casă*
— ne spune tînărul maistru Ni
colae Marcu, secretar al comi
tetului U.T.C. de la Melana II
— la care au participat 16 e- 
chipe de fotbal. Meciurile aveau 
loc pe terenul din comuna Dum
brava Roșie, situată pe șosea, la 
3 km de combinat. Dar și aici 
am întâmpinat dificultăți. Tere
nul fiind neîmprejmuit, mingile 
ajungeau în șosea și agenții de 
circulație ni le confiscat!. Apoi 
deși în magazia asociației spor
tive există echipament, noi ti
nerii, nu putem beneficia de el*.

Ana Panțîru (Melana II) : 
„Deși sînt foarte ocupată — sînt 
soție, mamă și activistă a U.T.C.
— totuși, îmi fac timp și pen
tru sport : practic, din plăcere 
și convingere, handbalul, 
Ieiul și atletismul*.  
Borș (21 ani. laborantă, 
II) : „în școală am făcut 
bal, gimnastică, atletism, 
păcate aici, și eu și alți
— aș face sport însă nu e unde 
și nici nu se organizează, siste
matic, activități de mișcare pen
tru care să nu fie nevoie de a- 
menaj&ri speciale*.  Elena Al-

vo- 
Maria 
Fibre 
hand-

Din 
tineri

bert (23 ani, operator chi
mist) : „Dăm lunar, ci ți va lei 
pentru sport, dar in schimb nu 
ni se oferă nimic. Nici măcar 
gimnastică zilnică de producție 
nu se face*.  Victor Roibu 
(secție Lactamă, cu 400 de ute- 
ciști) : „Ceea ce facem și 
facem noi nu se poate i 
sport, mișcare. Cei mai 
țineri 
sport 
cîțiva 
ffea*.  
torul 
cu 70 
de fotbal : F.C. Amperul și A.S. 
Șurubelul. care odată pe lună 
organizează eîte un meci. Dar 
nu toți pot juca fotbal. Uni-s a- 
matori de tenis. Am pus mînă 
de la mînă și ne-am procurat o 
masă de tenis pe care, o cărăm 
de la unul la altul și în timpul 
liber practicăm acest sport. Dar 
nu-i nici aceasta o soluție*.

Așadar, nu poate fi pusă la 
îndoială adeziunea, dorința ti
nerilor pentru sport, pentru miș
care. Dar ele nu cunosc împli
nirea fie din cauze obiective — 
inexistența unei baze materiale 
corespunzătoare — dar mai ales 
din cauze subiective, între care și 
aceea că dacă nu avem com
plexe și stadioane nu putem face 
sport. Chiar ancheta noastră re
levă existența unor posibilități 
practice. Ele rezidă in inițiative, 
în acțiuni proprii. Dar acestea 
nu-s valorificate și de vină sînt 
factorii rare au atribuții stabi
lite prin lege în acest sens. Este 
vorba de Comitetul sindicatului, 
Comitetul U.T.C. și de Asocia-

cit 
numi 
mulți 

din secția noastră nu fac 
deloc. Din cînd in cînd 
ne adunăm să batem min- 

Dumitru Cozma (sec- 
A.T.M.) : „Secția noastră, 
de tineri, are două echipe

țla sportivă din Combinat. Ca 
face asociația sportivă „Raio
nul ?*.  „Nu avem deoît 140 000 le! 
pe un an întreg — se scuză se
cretarul asociației, I. Oristea. Din 
aceștia plătim chirii pentru te
renuri și săli de spori, cam 
50 000 pe an. Poate mai mult. 
Avem cîteva echipe (fotbal, 
handbal, volei etc.) In sistemul 
oompetițional al diviziilor B, C 
și campionatul județean. Cea 
mai mare parte a banilor îi chel
tuim pentru haremurile arbitri
lor, transportul și cazarea spor
tivilor...**.  Și-atunci, întrebăm 
noi, ce mai rămîne pentru spor
tul de masă ? Adevărul este că 
asociația dispune de un inven
tar de echipamente și materiale 
sportive, dar ele sînt refuzate 
„amatorilor*,  beneficiază de ele 
doar „sportivii de performanță" 
ai combinatului ( ? !). Credem 
că principala carență, deci și 
cauza, «este absența spiritului de 
inițiativă și de-aicl și de răs
pundere al factorilor investiți să 
se ocupe cum trebuie, de acest 
domeniu :

„După apariția Hotărîril ceva, 
ceva s-a făcut — ne’ spune to
varășul loan V&scu, secretarul 
Comitetului U.T.C. pe combinat. 
A fost o perioadă scurtă de e- 
mulație. Un „campionat de 
casă*  la fotbal, o spartachladă 
denumită „startul campionilor*,  
apoi campionatul de handbal, 
„Femina*...  S-au încercat, e 
dreot, multe, dar s-au reușit 
puține. Tinerii vor să facă sport, 
cer In adunările U.T.C... Lipsa 
de condiții, de spațiu, de tere
nuri, de materiale Insă...*  Lipsa

unei baze sportive este e reali
tate de care trebuie firește ți' 
nuf seama. Cu atât mai mult «a 
cit tinerii, organizațiile U.T.C. 
au cerut sprijinul să-și poată a- 
menaja baze sportive prin 
forțe proprii. Nu ii s-a dat. Te
renul de sport, amenajat de ei, 
în incinta Combinatului, n-a su
praviețuit șantierului de inves
tiții care-1 transforma, de înda
tă, în șanțuri, depozit de mate
riale, drum de trecere... Au ce
rut să dezvolte o bază sportivă 
complexă, acolo la Dumbrava 
Roșie, unde era terenul de fot
bal. Ar fi beneficiat șl tinerii 
din comunele învecinate. Dar 
nu i-a înțeleg nimeni. Ca să 
scape de insistențe, Consiliu] 
municipal Piatra Neamț le-a re
partizat un așa zis teren — 3 ha 
— la ieșirea din oraș, la Bîtoa 
Doamnei. Dar și alei tinerii au 
prestat degeaba ore de muncă 
patriotică pentru că terenul cu 
pricina era, de fapt, un loc unda 
s-au depozitat, de-a lungul ani
lor, gunoaie șl rumeguș, stratul 
ajungînd de cîțiva metri, și ar 
fi fost necesar mal întâi să se 
acționeze cu excavatoare, bul
dozere și rulouri — compresoa- 
re, apoi manual. S-a muncit o 
vară întreagă pentru amenaja
rea unul teren de volei. Pro
iectul de viitor, de a realiza aici 
un complex sportiv modem 
(stadion cu tribune, sală de 
sport, 12 terenuri de tenis, 8 de 
volei, 6 de handbal, apoi' spații 
de parcare o bază nautică etc.) 
este îndrăzneț, este mal mult 
decît promițător.

Dar pînă atunci ?

i



Oaspeți ai V.Ț.C. vorbesc „Scînteii tinerelului"

„ Vom adinei prietenia 
și cooperarea noastră"

— ne declară Hajime Saito, 
secretar al C.C. al Ligii Tineretului 

Socialist din Japonia
„Săptămîna pe care am petrecut-o în Româ

nia a fost extrem de folositoare" — ne-a de
clarat HAJIME SAITO, secretar al C.C. al Ligii 
Tineretului Socialist din Japonia, conducătorul 
organizației din districtul Tokio care, la invita
ția C.C. al U.T.C., a efectuat o vizită în țara 
noastră. Din delegație a mai făcut parte YASU- 
HIKO MATSUNAGĂ, președintele organizației 
din districtul Kanagawa a Ligii Tineretului So
cialist.

• Sînteți pentru prima 
oară în România. Ce im
portanță atribuiți acestei 
călătorii ?

- Organizația noastră apre
ciază drept deosebit de impor
tanta aceasta vizită. Ea ne-a 
oferit posibilitatea de a cunoaș
te tineretul român, activitatea sa 
consacrată construcției socia
liste și de a întări legăturile cu 
U.T.C. Apreciem foarte mult re
zultatele muncii tineretului Ro
mâniei și le vom face cunoscute 
tineretului japonez. De aseme
nea, apreciem dorința de a 
dezvolta legăturile dintre orga
nizațiile noastre, în spiritul prie
teniei româno-japoneze. Trăim 
în condiții sociale diferite, ac
ționam în moduri diferite, dar 
avem țeluri comune pentru rea
lizarea cărora avem datoria să 
ne unim eforturile.

• Care sînt probleme
le esențiale care preocu
pă pe tinerii socialiști fa- 
ponezi și organizația lor ?

— Liga Tineretului Socialist 
este o organizație de luptă îm
potriva capitalului monopolist și 
pentru o societate socialistă. 
Pentru a promova interesele ce
lor ce muncesc, trebuie să con
tribuim la organizarea și la a- 
firmarea revendicărilor lor. Din 
această concepție se degajă și 
metodele noastre de luptă și 
acțiune. Acordăm o mare im
portanță muncii în sindicate, 
astfel încît multe din secțiile 
de tineret ale unor sindicate 
puternice și influente sînt con
duse de tineri socialiști. Amin
tesc printre acestea cele din 
poștă și telecomunicații, învă- 
țămînt, administrație de stat

etc. Acțiunile noastre sînt diri
jate țontra raționalizării capi
taliste a muncii care tinde să 
intensifice exploatarea, pentru 
creșterea salariilor (salariile pe 
care le oferă patronii japonezi 
sînt extrem de reduse), pentru 
asigurarea locurilor de muncă 
etc.

• Problema salariilor 
afectează în mod deose
bit tineretul ?

- Evident. Salariile tinerilor 
sînt cele mai mici. Un munci
tor ajuns la 50 de ani primește 
un salariu de trei ori mai mare 
decît cel al unui ttnâr aflat la 
începutul profesiunii, chiar dacă 
prestează aceeași munca. în 
plus, pentru tineri condițiile sînt 
de obicei mai dificile, lor fiin- 
du-le încredințate muncile mai 
periculoase.;.

• Ce influență exer
cită organizația dumnea
voastră în rîndul tinere
tului japonez ?

- In principal membrii noștri 
sînt tineri muncitori. Avem 
25 000 de membri, dar rîndurile 
noastre cresc continuu. Nu este 
vorba, însă, numai de numărul 
membrilor. Influența noastră 
este incomparabil mai mare 
decît cifra membrilor, cu deo
sebire printre tinerii ce fac par
te din sindicate...

• Cu ce impresii pă
răsiți România ?

- Vom păstra o amintire de
osebit de plăcuta. Impresiile 
noastre sînt excelente. Tinerii 
muncitori din România au un 
entuziasm pe care îl poate ge
nera doar sentimentul ca efor
turile pe care le depun sînt spre

propriul lor folos, spre folosul 
întregului popor, sentimentul ca
re animă pe cei ce sînt stăpîni 
pe destinul lor.

• Despre care întâlni
re cu tinerii români vă 
veți aminti în mod deo
sebit ?

- Cea cu tinerii muncitori de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara. . M-au impresionat pu
ternic...

• Cum apreciați pers
pectivele legăturilor cu 
U.T.C. ?

- Cred că legăturile dintre 
Liga Tineretului Socialist din Ja
ponia și U.T.C. din România se 
vor dezvolta în continuare. A- 
vem aceeași părere cu tovarășii 
din U.T.C. : sîntem deciși să ac
ționăm pentru a adînci priete
nia și cooperarea noastră.

Declarații consemnate de
EUGENIU OBREA

de peste hotare
Conferința pentru

securitate și cooperare■

în Europa
or-

Activitatea 
diplomatică 

privind 
Orientul 
Apropiat

DAMASC - Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și mi
nistru de externe al Siriei, s-a 
reîntors La Damasc, venind de 
la Cairo, unde a întreprins o 
vizită oficială de două zile. In 
capitala egipteană, Khaddam a 
fost primit de președintele ță
rii gazdă, Anwar Sadat, căruia 
i-a inmînat un mesaj personal 
din partea șefului statului si
rian, Hafez Assad. Totodată, în 
cadrul întrevederii au fost a- 
bordate principalele aspecte le
gate de evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

într-o declarație făcută pre
sei înaintea plecării din Cairo, 
vicepremierul și ministrul de 
externe sirian a arătat că vizi
ta sa în R.A. Egipt i-a oferit 
prilejul de a examina, cu șeful 
diplomației egiptene, Ismail 
Fahmy, actuala situație din lu
mea arabă, precum și cele mai 
adecvate modalități de întărire 
a solidarității țărilor arabe.

RABAT — Omar Al Sakkaf, 
ministrul saudit de stat pentru 
probleme externe, a părăsit Ra
batul, la încheierea scurtei vi
zite întreprinse în Maroc — a- 
nunță agenția M.E.N., reluînd 
postul de radio Rabat.

în cadrul vizitei, șeful diplo
mației saudite a fost primit de 
regele Hassan al II-lea al Ma
rocului, cu care a conferit în le
gătură cu actuala situație din 
Orientul Apropiat.

R.P. POLONA. - Imagine de la Combinatul chimic din Plock.

Apel al partidelor politice din partea de nord 
a Coreei

Potrivit agenției A.C.T.C., partidele 'politice din partea de nord 
a Coreei — Partidul Muncii din Coreea, Partidul Democrat din 
Coreea și Partidul Tcheung-Ou al cultului Tcheundo — au 
adresat o scrisoare partidelor politice din Coreea de sud, în care 
le propun convocarea unei Mari Adunări Naționale, cu scopul 
creării condițiilor pentru reunificarea țării.

Marea Adunare Națională ar urma să fie formată din repre
zentanții diferitelor pături ale populației, partidelor politice și 
organizațiilor obștești din nordul și sudul țării,.

Subliniind că pentru convocarea Adunării este necesară o 
pregătire prealabilă, în cursul căreia să se desfășoare contacte 
bi și multilaterale’ între diversele partide politice din cele două 
părți ale Coreei, scrisoarea menționează că R.P.D. Coreeană este 
gata să procedeze la asemenea contacte,. oricînd și oriunde, cu 
reprezentanții diverselor partide din sudul Coreei.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• RECENT, Ia Titov Veleș, 
(R.S.F. Iugoslavia), a început 
să producă un important obiec
tiv industrial — topitoria de 
zinc și plumb, construită intr-un 
timp record de numai doi ani. 
înzestrată cu cele mai moderne 
utilaje, această unitate va rea
liza anual o producție de 65 000 
tone zinc, 35 000 tone plumb și 
145 000 tone acid sulfuric, fiind 
cel mai mare producător de zinc 
din țară și principalul obiectiv 
al metalurgiei neferoase din 
Macedonia.

„SKYLAB-3" PE ORBITA CIR- 
CUMTERESTRA

• ECHIPAJUL laboratorului 
spațial „Skylab-3" a fost trezit 
duminică, după programul deo-

dihnă. puțin după ora 6.00 (ora 
Houstonului) — 12,CJ GMT.
Primul schimb de cuvinte în
tre specialiștii N.A.S.A. și cei 
trei astronauți a fost de ordin 
tehnic, fără referiri la starea 
sănătății membrilor echipaju
lui. Simbătă seara, la Houston 
s-a aflat că, în orele care au 
urmat lansării echipajului de la 
Cape Canaveral. William Pogue 
a acuzat unele tulburări digesti
ve. Ulterior însă, starea genera
lă a lui Pogue a revenit la 
normal.

• CU PRILEJUL vizitei în 
Cuba a ministrului educației 
naționale din Finlanda, Ulf 
Sundgvist, la Havana a fost 
semnat un acord de colaborare 
bilaterală în domeniul învăță-

rhîntului șl culturii — infor
mează Prensa Latina.

• PREȘEDINTELE Franței, 
Georges Pompidou, s-a reîntors, 
simbătă seara, la Paris, după 
vizita oficială de două zile în
treprinsă în Marea Britanie. 
înainte de a părăsi Londra, șe
ful statului francez a avut o 
întrevedere cu regina Elisa- 
beta a Il-a.

ATENTATE IN IRLANDA DE 
NORD

• NOI ATENTATE organizate 
de elemente extremiste s-au 
produs simbătă în Irlanda de 
nord. Astfel, după o perioadă 
de cîteva zile ‘ în care în zona

După evaluările de __ 
din general, care au avut 
loc în Comitetul de Coor
donare, participanții la 
Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa au. trecut la desprin
derea unor concluzii con
crete în organele de lu
cru.

Astfel, paralel cu evidențierea 
unor progrese înregistrate în 
examinarea documentelor de lu
cru prezentate de diverse state, 
delegațiile au atras atenția și a- 
supra unor tendințe de tergiver
sare a lucrărilor sau ignorare a 
unor aspecte importante pe care 
le prezintă edificarea securității 
pe continent. O asemenea preo
cupare a fost exprimată cu deo
sebire în subcomisia pentru pro
blemele militare, în care se ma
nifestă tendințe de a reduce aria 
și importanța pe care aceste as
pecte le prezintă pentru realiza
rea obiectivului pe care și l-a 
propus Conferința, de a contri
bui la edificarea unui sistem 
nou de relații în Europa, în care 
popoarele să se poată dezvolta 
liber și nestingherit, conform 
intereselor lor. Ambasadorul 
D. Nincici, șeful delegației Iu
goslaviei, a remarcat, în acest 
sens, ca deosebit de îngrijoră
toare tendința manifestată de 
unele delegații de a reduce ho- 
tărîrile privind aspectele militare 
ale securității la una sau două 
prevederi. Aceeași îngrijorare au 
exprimat-o și delegații Belgiei, 
Austriei, Maltei și Angliei.

Delegația română, prezentînd 
poziția partidului și guvernului 
nostru, a acționat și acționează 
perseverent pentru îndeplinirea 
mandatului trasat celei de-a 
doua faze a Conferinței de că
tre reuniunea miniștrilor aface
rilor externe, pentru elaborarea 
unor măsuri concrete, care să 
deschidă perspectiva reală spre 
oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea unui program cuprin
zător de măsuri de dezangajare 
militară și dezarmare. Luînd cu- 
vîntul în această subcomisie, re
prezentantul român, Romulus 
Neagu, s-a pronunțat pentru 
examinarea cu seriozitate a pro
punerilor prezentate de diverse 
delegații la reuniune și conveni
rea unor măsuri concrete de în
tărire a încrederii

Același spirit activ s-a mani
festat în organul special de lu
cru împotriva unor tendințe de 
diminuare a măsurilor care să 
facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța, 
organ în cane s-a încheiat o 
nouă rundă a dezbaterilor asu
pra documentului românesc.

Ambasadorul V. Lipatti, șeful 
delegației române, a explicat p« 
larg sensul și importanța poli
tică a încheierii de instrumente 
bilaterale și multilaterale prin 
care să se precizeze și să se 
concretizeze obligația de a nu 
recurge la forță și la amenința
rea cu forța, precum și a exa
minării problemei încheierii unui 
tratat privind nerecurgerea la 
forță în Europa — măsuri pro
puse de țara noastră la Confe
rința pentru securitate și coope-

într-un discurs radio" 
televizat, președintele 
R. F. Germania, dr. 
Gustav Heinemann, își 
făcea cunoscută mi
ercuri hotărîrea de a 
nu-și mai prezenta, din 
motive de vîrstă, can
didatura la funcția de 
șef al statului la alege
rile de la jumătatea a- 
nului viitor.

A
propierea datei de 
30 iunie 1974, la 
care expiră man; 
datul de cinci ani 
al președintelui 
Heinemann, a sus
citat în ultima perioadă de timp 

preocupări firești în rîndul prin
cipalelor partide politice vest- 
germane privind titularul aces
tei înalte funcții. Avlnd în ve
dere vîrsta înaintată a actualu
lui președinte — 75 de ani anul 
viitor, 80 la sfîrșitul unui even
tual al doilea mandat — renun
țarea de către șeful statului la 
o nouă candidatură era nu nu
mai posibilă ci și de întrevăzut. 
Totuși, înainte de discursul pre
ședintelui, în toate cele trei 
partide reprezentate în Bundes
tag se opta, din motive diferite, 
pentru un al doilea mandat Hei
nemann. Creștin-democrații 
pentru că, datorită raportului

căii-ferate care leagă orașul 
Belfast, capitala nord-irlan- 
deză, de Dublin, capitala Repu
blicii Irlanda, a domnit acalmia, 
pe această arteră feroviară a 
fost plasat un autocamion care,’ 
lovit de un tren, a blocat circu
lația. Pe de altă parte, pe șo
seaua care leagă cele două ca
pitale irlandeze a fost declan
șată explozia unui autocamion 
furat și ulterior minat, inciden
tul avînd loc în apropierea pos
tului de frontieră Killeen. A- 
tentatul a determinat interzice
rea circulației rutiere pe mai 
multe șosele secundare din 
zonă, în vederea cercetării tu
turor automobilelor suspecte. 
Alte atentate cu încărcături ex
plozive, soldate cu răniți și 
daune materiale, s-au produs 
într-un local din centrul Bel- 
fastuluî și într-o cafenea din 
localitatea, învecinată Glen- 
gormley.

Intr-o știre transmisă din 
Lusaka, agenția T.A.S.S. re
latează că justiția rasistă 
sud-africană a condamnat pe 
membrii unui grup de tineri 
militanți ai mișcării pentru 
eliberarea Namibiei la cite 8 
ani de Închisoare pentru ac
tivitatea pe care au desfășu
rat-o Împotriva menținerii 
sub ocupație a țării lor de că
tre autoritățile Republicii 
Sud-Africane. Printre cel con
tra cărora a fost rostită a- 
ceastă sentință arbitrară se 
află și J. Ekandjo, fost pre
ședinte al Ligii de tineret a 
Organizației Poporului din 
Africa de sud-vest (Namibia) 
— S.W.A.P.O. Sentința a 
fost pronunțată in ciuda fap
tului că acuzații au argu
mentat incompetența tribu
nalului sud-african de a-I 
judeca, In condițiile in oare, 
conform rezoluțiilor adoptate 
la O.N.U., jurisdicția guver
nului sud-african nu poate 
fi extinsă asupra Namibiei.
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La Națiunile Unite se manifestă un viu interes față de punctai 
de pe ordi.nea de zi intitulat „Situația socială a tineretului lu
mii", înscris după cum se știe la inițiativa României pe agenda 
actualei sesiuni a O.N.U. Prezentăm citeva luări de cuvînt pe 
această temă în cadrul Comitetului pentru problemele sociale și 
umanitare ale Adunării Generale.

Problemele tinerei generații 
depășesc granițele naționale și. 
de aceea, guvernul AUSTRJEI 
apreciază că participarea Orga
nizației Națiunilor Unite și a 
agențiilor sale specializate la 
studierea^și analizarea lor apro
fundată, urmată de propuneri și 
soluții, ar fi extrem de valoroa
să și utilă, declara reprezentan
tul acestei țări. Buenther Bir- 
baum.

Reprezentantul REPUBLICII 
BURUNDI aprecia. în interven
ția să, că tineretul își . simte 
drepturile încălcate atunci cînd 
este confruntat cu injustiția, cu 
politica de apartheid, discrimi
narea rasială și opresiunea co
lonialistă.

Gerald van Oven din OLAN
DA sublinia, la rîndul său, că 
una dintre ideile esențiale ale 
raportului secretarului general 
este chemarea urgentă la înles
nirea participării tineretului la 
toate nivelurile activității so
ciale și politice a națiunilor, nu 
numai în faza execuției, ci și în 
luarea hotărîrilor.

Delegatul BAHREINULUI 
Yousuf Al-Khaia, a apreciat că 
atît O.N.U., agențiile sale spe
cializate, cit și statele indus
triale ale lumii își pot aduce o 
contribuție substanțială la ame
liorarea situației, tineretului din 
unele țări în curs de dezvoltare 
prin organizarea de programe 
de educație și formare de cadre, 
acordarea de burse, asistentă 
pe plan regional și intensifica
rea cooperării internaționale în 
domeniile care implică partici
parea tinerei generații.

Reprezentantul ORGANIZA
ȚIEI MONDIALE A SĂNĂTĂ
ȚII, S.A. Malafatopoulos. subli
nia că, deși consumul de. stupe
fiante este considerat în upele 
state drept o boală, el constituie, 
de fapt, simptomul unei boli 
care își are rădăcina în condi
țiile economice și sociale, în lo
cul neglijabil rezervat, în unele 
state, tineretului, în condițiile 
grele de luptă cu vitregiile vie
ții, cu nedreptățile sociale și 
discriminarea.

0 succesiune dificilă
de forțe existent, nu au nici o 
șansă de a putea impune un 
candidat propriu ; social-demo- 
crații deoarece ar dori să dețină 
în continuare această funcție și 
realegerea lui Heinemann ar fi 
fost soluția cea mai simplă ; iar 
liberalii fiindcă singurul lor 
candidat marcant, Walter Scheel, 
pare indispensabil la conduce
rea partidului.

Discursul din 14 noiembrie a 
fost lipsit de echivoc. Intr-ade- 
vâr, șeful statului vest-germau 
a declarat nu numai că este ex
clus să poată face față solici
tărilor funcției pînă la o vîrstă 
atît de înaintată, ci a respins și 
formuia de compromis care su
gera o reînnoire a mandatului 
său sub rezerva posibilității de 
a se retrage în orice moment. 
In această situație, P.S.D. și 
P.L.D. vor trebui să convină a- 
supra unui candidat care să în
trunească acordul ambelor par
tide — necesar pentru alegere 
— și nu este exclus ca această 
căutare să ducă la anumite fric
țiuni în cadrul coaliției sau al 
partidelor coaliției. Din partea 
social-democraților, în culise se 
avansează drept posibil candi
dați numele lui Walter Arendt, 
ministrul muncii, și al lui Georg 
Leber, ministrul apărării. La li
berali se vorbește de mai mult 
timp de intenția lui Walter 
Scheel, președintele partidului, 
de a schimba ministerul de ex
terne cu Vila Hammerschmidt. 
Lăsînd deoparte schimbarea la 
conducerea P.L.D. pe care ar 
implica-o alegerea lui Scheel ca 
președinte al R.F.G. și de rezis
tența pe care aceasta o trezește 
în anumite cercuri liberale, can
didatura sa ar putea suscita re
zerve și în rîndul stingii social- 
democrate, nemulțumită de rolul 
de „frînă" a unor reforme so
ciale mai adinei pe care și l-a

asumat unebri, P.L.D. în cadrul 
coaliției. Rezervele sînt determi
nate și de faptul că urmașul 
probabil al lui Walter Scheel la 
președinția P.L.D., ministrul de 
interne Genscher, este conside
rat adeptul unei eventuale -ali
anțe cu creștin-democrații în 
cursul viitoarei legislaturi. Con
gresul de Ia Wiesbaden al 
P.L.D., încheiat în aceeași zi în 
care Gustav Heinemann își fă
cea cunoscută hotărîrea de a 
nu-și .^reînnoi candidatura, nu a 
putut decît să întărească teme
rile social-democrate, liberalii 
evitind să se angajeze real să 
continuîe actuala coaliție, după 
alegerile generale din 1976. De 
altfel, după mai mulți ani de 
criză, de echilibristică la limita 
clauzei de 5 la sută din voturi 
— necesare pentru reprezenta
rea în Bundestag — liberalii au 
întrunit anul trecut 8,4 Ia sută 
din sufragii și și-au recăpătat 
încrederea în sine, sondajele de 
opinie publică efectuate în ulti
ma vreme situîndu-i chiar în 
jurul a 10 procente. Această 
nouă conștiință de sine a P.L.D. 
face dificilă desemnarea unui 
succesor social-democrat, cu atît 
mai mult cu cit liberalii sînt 
oarecum „Ia rînd“. După Heuss 
(P.L.D. 1949—1959). Lubke
(U.C.D.—U.C.S., 1959—1969) șl 
Heinemann (P.S.D., 1969—1974), 
alegerea lui Scheel ar introduce 
un fel de principiu al rotației 
partidelor Ia președenție. Fireș
te că determinantă în ultimă a- 
naliză va fi nu cronologia, ci 
considerentele politice, raportul 
de forțe în cadrul coaliției și 
grija de a menține cit mai in
tactă colaborarea și capacitatea 
de acțiune a guvernului. Succe
siunea Iui Gustav Heinemann 
incumbă, după cit se vede, sufi
ciente dificultăți.

BAZIL ȘTEFAN

• PLOILE torențiale căzute 
în ultimele două săptămîni în 
regiunile din centrul, vestul și 
nord-vestul Venezuelei au pro
vocat puternice inundații, sol
date cu moartea a opt persoane 
și daune evaluate de oficialită
țile Jării la cel puțin 10 mili
oane*  de dolari. Potrivit unui 
bilanț provizoriu neoficial, nu
mărul celor rămași fără adă
post trece de 50 000, cea mai a- 
fectată fiind regiunea orașului 
Carora, din statul Lara, inun
dată puternic în urma prăbuși
rii unui baraj. Specialiștii apre
ciază că precipitațiile căzute în 
zonele calamitate în ultima ju
mătate de lună sînt echivalente 
cu totalul precipitațiilor atmos
ferice pe durata unui an nor
mal. Autoritățile au lansat în

regiunile afectate o vastă acți
une de vaccinare a populației 
pentru a preîntîmpina izbucni
rea unor epidemii.

Inundații de amploare s-au 
produs, de asemenea, și în Co
lumbia.

RELAȚIILE ARGENTINEI CU 
BOLIVIA

• PREȘEDINTELE Boliviei, 
Hugo Banzer Suarez, și-a în
cheiat vizita oficială de patru 
zile pe care a întreprins-o în 
Argentina — anunță agenția 
Prensa Latina. Declarația co
mună, dată publicității la Bue
nos Aires, relevă că întrevede
rile sale cu președintele țării- 
gazdă, Juan Domingo Peron, au 
pus în evidență dorința ambelor

tn întreaga lume

PREOCUPĂRI PENTRU
ECONOMISIREA

ENERGIEII
, Telexurile agențiilor de presă interftâfio*  

nale continuă să transmită măsuri sau pre
ocupări privind economisirea resurselor 

: energetice, folosirea lor cît mai eficientă : 
1 • REPREZENTANȚI al ministerelor Japoneze >-an tatra-

nit la cabinetul primului ministru, într-o ședință d» lucru, 
pentru a discuta diferite propuneri în vederea economisirii 

, consumului de petrol și electricitate, in primul rind la nivel 
guvernamental.

Propunerile car» urmează «ă fie adoptate șl recomandate
I tuturor administrațiilor guvernamentale includ :

1. Scăderea temperaturi} de încălzire a birourilor de |a 
L temperatura obișnuită de 22,3° la 20° în localurile adnri- 
[ nistrației guvernamentale.
' 2. Suspendarea, în proporție de aproape 20 la sută a folo-
) sirii lifturilor în toate localurile administrației șl stingerea 

luminilor care nu sînt necesare.
j 3. Limitarea folosirii automobilelor guvernamentale.

4. Restricții în folosirea automobilelor de către funcționarii
> superiori guvernamentali și folosirea autobuzelor guverha- 
' mentale sau închiriate pentru transportarea lor la looul M 
. muncă sau în locurile de agrement.

• MINISTRUL francez pentru industrie șl dezvoltarea ști
ințifică, Jean Charbonncl, a adresat poporului fmneez o che-

’ mare in vederea unor economii benevole referitoare la con
sumul de combustibil utilizat pentru încălzire.

> • CONSILIUL național ai petrolului din Brazilia a anun
țat că, începind de la 15 noiembrie, prețul petrolului și al

1 combustibilului pentru avioane va fi mărit cu 10 la sută în 
întreaga țară. Cauza acestei creșteri este atribuită măririi 
prețurilor percepute de producătorii din țările arabe, care 
asigură în proporție de 80 la sută importurile Braziliei.

t Intr-un comunicat dat publicității de Consiliul național al 
petrolului se arată la 15 noiembrie că nu este exclusă o ra
ționalizare.

• DIN SURSE oficiale so relatează că Ministerul agricul-
tarii din 8.U.A. depune eforturi „energice" pentru a asiguri, o 
fermierilor cantitatea necesară de combustibil pentru mo
toare Diesel, astfel încît să-și poată încheia lucrările de

’ stringers a recoltei și de plantare a culturilor pentru anul 
viitor.

Surse din Congres și din agricultură au manifestat îngri- , 
jorare, deoarece există primejdia ca fermierii să nu-și poată 
strînge recolta. Există însă foarte puține șanse ca agricul- < 
tura să obțină o suplimentare cu 4 la sută a cantității de 
carburanți lichizi, necesari pentru obținerea unor recolte mai ( 
mari la principalele cereale alimentare.

• IN ANGLIA penuria de carburanți a determinat Camera
Comunelor să adopte în seara zilei de 15 noiembrie, cu 297 '
voturi contra 278, măsurile luate în virtutea stării de urgență . 
privind restricțiile consumului de energie electrică.

In același timp, în cursul unui interviu televizat, primul mi
nistru britanic Edward Heath, a explicat politica economică a I 
guvernului. El a făcut apel la mineri cerîndu-le să înceteze 
„greva orelor suplimentare" și să accepte ofertele de sporiri ( 
„foarte generoase" care le-au fost făcute. .

LENINGRAD. - Noul hol al aerogării.

ANKARA:
ÎN CĂUTAREA UNEI

i

SOLUȚII GUVERNAMENTALE
Liderul Partidului Dreptății, Suleiman Demirel, însărcinat, cu 

cîteva zile în urmă, de președintele Turciei, Fahri Koriitiirk, 
ou misiunea dc a forma un nou guvern, a eșuat in încercarea 
de a-și îndeplini mandatul.

El a anunțat, simbătă, în ca
drul unei conferințe de presă 
că, în urma consultărilor cu li
derii principalelor formațiuni, 
politice a constatat imposibili
tatea de a obține sprijinul ne
cesar pentru constituirea unui 
cabinet care să se bucure în 
Adunarea Națională (Medjlis) 
de majoritatea necesară.

Deși imediat după comunica
rea rezultatelor alegerilor de la 
14 octombrie a.c., Demirel pre
cizase că respinge ca inaccepta
bilă ideea participării la o mare

părți de a-și extinde participa
rea la cooperarea inter Jatino- 
americană. Cei doi șefi de stat 
s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru stabilirea unor relații 
economice mai strînse între 
Argentina și Bolivia.

Guvernele celor două state, 
se arată în declarație, consi
deră că lupta pentru realizarea 
unei dezvoltări independente — 
bazată pe interesele proprii și 
respectul reciproc — este cauza 
lor comună.

• COMITETUL Centrai al 
Uniunii Democraților pentru Re
publică — principala formațiune 
politică a coaliției guvernamen
tale din Franța — l-a reales, 
simbătă, pe Alexandre Sangui- 
netti în funcția de secretar ge
neral al U.D.R.

PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT

coaliție alături de Partidul Re
publican al Poporului, el a avut 
în ultimă instanță, sîmbătă, o 
întrevedere cu președintele a- 
cestui partid, Bulent Ecevit, în 
încercarea găsirii unei formule 
pentru ieșirea din actualul im
pas în care se află viața poli
tică a țării.

Agențiile de presă reamintesc 
că liderul P.R.P. — care a câș
tigat în alegerile generale de 
luna trecută un număr de 185 
de locuri în Medjlis (majorita
te relativă), a renunțat Ia 
mandatul de premier primit an
terior, toate partidele politice 
refuzîndu-i sprijinul.

în cercurile politice din An
kara, citate de agenția United 
Press International, se apre
ciază că președintele Koruturk 
l-ar putea însărcina, din nou, 
pe Bulent Ecevit cu misiunea 
de a forma guvernul. In această 
perspectivă se așteaptă ca șe
ful statului să îl convoace pe 
liderul Partidului Salvării Na
ționale (48 de mandate), Nejmud- 
din Erbakan, pentru a-i cere să 
coopereze, de această dată, cu 
Ecevit. Se subliniază că, în ca
zul în care această soluție va fi 
aplicată cele două partide — 
P.R.P. și P.S.N. vor dispune de 
o majoritate de 233 de voturi 
în Camera Inferioară a Parla
mentului care numără în total 
450 de deputați.

Observatorii politici, mențio
nează, totodată, printre soluți
ile la care s-ar putea recurge, 
organizarea de noi alegeri, ceea 
ce pare însă puțin probabil în- 
trucît dat fiind • timpul scurt 
care a trecut de la precedenta 
consultare lectorală, rezultatele 
ar fi, în linii generale, aceleași.
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