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COMEMORAREA
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vilceană
Cum se va asigura

A TREI DECENII DE LA
se înalță

noi

producția pieselor

PRĂBUȘIREA DOFTANEI obiective
de schimb auto

Intr-o atmosferă de emoțio- 
nantă omagiere a eroismului 
comuniștilor, luptători neînfri- 
cați pentru apărarea intereselor 
poporului muncitor, pentru eli
berarea oamenilor muncii de sub 
jugul exploatării și asupririi, 
pentru libertatea și independen
ța patriei, mii de cetățeni — 
muncitori din uzinele ploieștene, 
din schelele și rafinăriile Văii 
Prahovei, țărani din împreju
rimi, militari, elevi și studenți 
— s-au adunat ieri spre a co
memora treizeci de ani de la 
prăbușirea, în noaptea de 9—10 
noiembrie, a zidurilor închisorii 
„Doftana". sub ale cărei dărî- 
mături au fost uciși numeroși 
militant! revoluționari.

Este un moment solemn trăit 
eu intensitate de toți cei de față. 
Ei evocă drumul străbătut timp 
de cinci decenii de gloriosul nos
tru partid, drum presărat cu me
morabile fapte de eroism, cu ne
numărate sacrificii și jertfe ale 
celor care s-au Identificat cu 
cauza partidului și a poporului 
muncitor.

Impresionanta solemnitate des
fășurată sub zidurile cumplitei 
temnițe — devenită în anii 
noștri muzeu — a reprezentat 
prinosul adîncii recunoștințe a 
întregului nostru popor față de 
comuniștii, antifasciștii, patrioții 
revoluționari care, pe baricade
le marilor bătălii de clasă, în- 
fruntînd cu neînduplecată dîr- 
zenie teroarea sîngeroasă a apa
ratului de represiune burghezo- 
moșieresc, sacrificîndu-și chiar 
viața, au ținut mereu sus stea
gul luptei pentru sfărimarea 
rinduielilor nedrepte ale clase
lor exploatatoare, pentru edifi
carea socialismului și comunis
mului pe pămîntul României, 
în același timp, în manifes
tarea de Ieri și-au găsit 
încă o dată expresie voința 
de nezdruncinat a poporului 
nostru de a duce înainte 
bogatele tradiții revoluționare, 
hotărîrea sa de a stringe și mai 
puternic rîndurile în jurul parti
dului și al conducerii sale, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit și 
prețuit de întregul popor, de a 
înfăptui neabătut obiectivele sta
bilite de Congresul al X-lea al 
P.C.R., pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Este ora 9. Sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bodna- 
raș. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț. Sînt prezenți tova
rășii Maxim Bcrghianu, Florian 
Dănăîache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Stănescu.

Se află, de asemenea, prințre 
cei veniți la Doftana, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, foști 
deținuți la Doftana. veterani ai 
mișcării muncitorești, activiști 
de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri, membri ai familiilor celor 
căzuți sub zidurile închisorii.

Sosirea conducătorilor parti
dului și statului este întimpi- 
nată cu căldură de cei prezenți. 
O gardă de onoare, formată din 
militari ai forțelor noastre ar
mate, membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamentele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei prezintă onorul. Se into
nează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, trece in re
vistă garda de onoare.

Conducătorii partidului și 
statului pășesc apoi pe aleea 
ce coboară la Cimitirul „Trei 
pruni", unde se află mormintele

(Continuare în pag. a Il-a)

Moment solemn. Se depune o coroană de flori în memoria celor căzuti în lupta pentru liberir'o și dreptate, pen
tru victoria ideilor socialismului

Mitingul solemn
După solemnitatea depunerii coroa

nelor de flori, conducătorii partidului 
și statului au luat loc in tribuna a- 
menajată pe platoul din fața fostei 
închisori „Doftana" unde sînt adunați 
mii și mii de oameni ai muncii. Tri
buna este dominată de urarea 
„TRA’ASCA PARTIDUL COMUNIST 
ROMAN. FORȚA POLITICA CON
DUCĂTOARE A SOCIETĂȚII 
NOASTRE !“.

Deschizînd mitingul, tovarășul Ilie 
Cîșu. membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului’județean Pra
hova al P.C.R., președintele consi- 
liului popular județean, arată că e- 
vocarea acestor fapte constituie pen
tru comuniștii și oamenii muncii din 
județul Prahova, alături de cei din 
întreaga țară, prilejul reafirmării ho- 
tăririt nestrămutate de a înfăptui po

litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, de înflorire a 
României socialiste, de a sluji cu de
votament cauza socialismului și pă
cii în lume.

în numele Comitetului județean 
Prahova al Partidului Comunist Ro
mân.' al tuturor participanților la mi
ting, vorbitorul aduce un fierbinte sa
lut conducerii de partid și de stat, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Nicolae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului foș
tilor luptători antifasciști din Româ
nia, Andrei Oprea, maistru la Rafi
năria din Ploiești. (Cuvintările se pu
blică în pagina a Il-a).

Tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., vice

președinte al Consiliului de Stat, a 
rostit o cuvîntare, urmărită cu aten
ție de toți cei prezenți.

în încheierea mitingului, tovarășul 
Ilie Cîșu, a încredințat conducerea 
partidului și statului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu .personal, că oa
menii rriuriefi, fntt-eaga populație a 
județului Prahova vor munci fără 
preget, alături de întregul popor, pen
tru realizarea mărețului program de 
dezvoltare economică și culturală a 
patriei elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noastră.

în încheiere, puternic, din mii de 
piepturi, a răsunat „Internaționala" — 
imnul de luptă al comuniștilor, al 
clasei muncitoare.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
EMIL BODNARAȘStimați tovarăși,In omagiul pe care îl aducem astăzi în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român memoriei celor care, cu trei decenii în urmă, au plecat din rîndurile noastre, răpuși sub zidurile prăbușite ale Doftanei, vrem să dăm expresie înaltei cinstiri pe care partidul comunist, poporul nostru întreg o aduc tuturor acelor fii ai lor, luptători revoluționari, care și-au închinat viața cauzei celor ce muncesc, eliberării sociale a poporului muncitor, independenței și înălțării patriei, cauzei socialismului.Evocăm cu acest prilej o epocă plină de grele încercări și jertfe, epocă glorioasă din istoria mișcării revoluționare din România, din istoria Partidului Comunist Român.Aflat acum treizeci de ani în a- dîncă ilegalitate și supus celor mai aspre represiuni, partidul comunist își dovedise deja rolul de forță politică de avangardă a clasei muncitoare. El își validase capacitatea politică și organizatorică în ridicarea maselor muncitoare la mari confruntări de clasă cu reac- țiunea. Grevele de la Lupeni, bătăliile date de petroliști și ceferiști, alte importante acțiuni pen

tru apărarea democrației și a drepturilor celor ce muncesc, lupta împotriva fascizării țării stau mărturie în această privințăl Represiunea din partea burgheziei și moșierimii române împotriva comuniștilor și a antifasciștilor făcuse din închisori și lagăre instrumente de cea mai largă răs- pîndire în țară. Zadarnice măsuri însă în fața hotărîrii comuniștilor de a înfrunta pe dușman oriunde, de a-și face datoria revoluționară, de clasă, pînă la capăt!Experiența îndelungată a ilegalității a desăvîrșit activitatea constantă a partidului de legătură tot mai strînsă cu masele largi ale poporului și, în primul rînd, cu clasa muncitoare. Pînă și temnițele au fost transformate de comuniști în adevărate școli de educație politică, revoluționară. Aici, la Doftana, prin activitatea organizației de partid, a unor militanți de frunte ai partidului nostru, făclia marxism-leninismului a continuat să ardă, răspîndind lumina teoriei și a experienței revoluționare, a- jutînd la călirea a numeroase cadre care, mai tîrziu, fie în condițiile ilegalității, fie în procesul revoluției și al construcției socialiste, au îndeplinit sarcini de mare răspundere în conducerea partidului și a statului noii orînduiri.Aceste împrejurări deosebite au menținut permanent capacitatea combativă a cadrelor partidu

lui, legăturile partidului, cu clasa sa și. cu forțele progresiste ale țării și i-au permis, în plin război, folosind împrejurările favorabile create pe fronturi de strălucitele victorii ale Armatei Roșii; să devină principala forță politică în organizarea și conducerea insurecției armate din august 1944.Ieșit din ilegalitate, partidul comunist s-a afirmat repede ca forță centrală în gruparea celor mai valoroase energii ale poporului — clasa muncitoare, țărănimea muncitoare, intelectualitatea progresistă. în aceste condiții, și numai în acestea, a putut fi asigurată participarea României cu întregul ei potențial, alături de Uniunea Sovietică și ceilalți aliați, la războiul antihitlerist, creîndu-se simultan condițiile pentru realizarea comandamentelor majore ale dezvoltării procesului revoluționar : înfăptuirea unității politice și organizatorice a clasei muncitoare, cucerirea puterii politice de către oamenii, muncii, naționalizarea mijloacelor principale de producție, organizarea economiei pe baze socialiste, victoria definitivă a socialismului. Acestea sînt în linii mari jaloanele etapelor parcurse în acești treizeci de ani, care au demonstrat rolul fundamental, ho- tăritor pe care îl joacă în procesul revoluționar factorul subiectiv,
(Continuare în pag. a Il-a)
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RM. VlLCEA (coresponden
tul „Scînteii"). Nu do mult. In 
municipiul Rm. Vîlcea a înce
put construcția uzinei de so- 
dâ nr. 3, care urmează, si 
intre în luncțiune în
nul 1973. Instalațiile de mare 

■ randament vor fi furnizate în 
întregime de cdtre industria 
constructoare de mașini din 
țarâ. Tot aici continuă In ritm 
susținut lucrările de extindere 
— etapa a treia — de la uzi
na de sodă nr. 2. In ultimii 
10 ani, ca urmare a moderni
zărilor și îmbunătățirilor adu
se proceselor tehnologice și 
instalațiilor, capacitatea
producție a uzinei de sodă nr. 
2 a sporit cu 225 000 tone car
bonat de sodiu. Prin intrarea 
In funcțiune a capacităților 
aflata In construcție, produc
ția de sodă caustică și calci
nată se va dubla.

de

pentru anul viitor?
Articolul „Consecințele lipsei pie

selor de schimb auto“, din zia
rul „Scînteia" din 1 noiembrie a.c., 
6-a încheiat cu următoarea întreba
re : care va fi soarta producției de 
piese de schimb auto in anul viitor ?

Cel puțin trei considerente ne în
dreptățesc s-o adresăm acum orga
nelor de resort : in primul rind, pen
tru că, o dată cu creșterea rapidă a 
parcului de autovehicule, a devenit 
evidentă rămînerea în urmă de la an 
la an a producției de piese de schimb 
în raport cu necesitățile economici 
naționale, fenomen care s-a preci
pitat în lunile din urmă. Apoi, si
tuația tinde să ge înrăutățească și 
mai mult în viitor, dacă avem în ve
dere că necesarul de piese de schimb 
auto propus pentru anul 1971 de Mi
nisterul Transporturilor sporește cu 
peste 25 la sută, față de cantitățile 
contractate în acest an. La acestea 
se adaugă faptul că, In raport cu ce
rerile sporite de piese de schimb 
auto, se constată în prezent rămîne
rea accentuată în urmă a contractă
rilor. La sfîrșitul decadei a doua a 
lunii octombrie, de exemplu, aviză
rile pentru contractări comtto'cate de 
uzinele constructoare de mașini aco
pereau doar 75 la sută din cereri.

— Un inconvenient serios este și 
faptul că aceste avizări nu sînt asor
tate — ne-a spus tov. Constantin Ale- 
xandrescu, șeful serviciului piese de 
schimb auto din Ministerul Trans-

Excelenței Sale Domnului general-locotenenf 
JOSEPH DESIRE MOBUTU

Președintele Republicii Democratice CongoCu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Republicii Democratice Congo, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, transmit Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai buhe urări de pace și progres poporului congolez.Totodată, îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre Republica Socialistă România și R.D. Congo se vor dezvolta continuu în interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.Cu înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud
Președintele Consiliului Consultativ dl Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului arhitect HUYNH TAN PH AT

.Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de SudAm aflat cu profund regret despre inundațiile catastrofale din unele zone ale Vietnamului de sud care au provocat numeroase pierderi de vieți omenești și bunuri materiale. -In numele poporului român, al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Socialiste România, precum și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, întregii populații sud-vietnameze sentimentele noastre de adîncă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER■ Secretar general Președintele Consiliului de Miniștri
Partidului Comunist Român al Republicii Socialiste Româniaal

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaApreciind profund mesajul de bune urări pe care Excelența Voastră mi l-a transmis cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a încoronării mele, la rîndul meu vă adresez, Excelență, sincere urări de bine.
HAILE SELASSIE I

Împărat

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaFoarte mișcat de amabilul mesaj de felicitări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a Republicii Turcia, țin să vă exprim cele mai călduroase mulțumiri, precum și urările mele cele mai bune pentru fericirea dv. personală, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român prieten.
CEVDET SUNAY

Președintele Republicii Turcia

porturilor. Astfel, In timp ce uz: 
„Rulmentul" din Brașov a accep 
contractarea integrală a necesaru 
de cuzineți palieri și de bielă, Uz 
de autocamioane din aceeași locali 
te a avizat numai 78 la sută din i 
cesarul de biele, 66 la sută din cel 
arborilor cotiți, 78 la sută din arbe 
cu came și 59 la sută din blocuri 
cilindru pentru motoarele SR-211.

Dintr-o lungă listă care ne-a f 
prezentată spre consultare, am 1 
ținut că în situații similare 6e a 
alte 27 de uzine care participă la 
bricația pieselor de schimb auto, 
zina de mașini electrice din Bu< 
rești, de exemplu, a avizat pen' 
contractare numai 40 la sută din r 
cesarul solicitat, în vreme ce uzi 
nr. 2 Brașov a acceptat să inch' 
contracte pentru ceva mai mult : 
la sută. Semnificativ este și fap 
că la unele repere avizările peni 
1971 sînt chiar sub nivelul contrac 
în acest an, deși consumurile cr< 
corelat cu creșterea parcului auto 
a numărului de reparații capita 
Uzina „Electroprecizia" din Săce 
de pildă, a comunicat că acceptă pe 
tru contractare, din totalul de 50 ( 
de bucăți arbori distribuitori pent 
delco, numai 12 000 bucăți, adică 
1 000 bucăți mai puțin ca în 1970. ' 
tei "Stau lucrurile și cu regulatei 
pneumatic, sortiment la care s-au S 
ceptat pentru contractare cu 8 000 b 
căți mai puțin ca anul trecut. în as 
menea situații se află contractar 
altor 10 repere Importante.

. — Dificilă este contractarea ner 
sarului de piese de schimb și cu re 
tul producătorilor din afara rețe 
Ministerului Industriei Construcțiil 
de Mașini, cărora le-am prezeni 
circa 24 la sută din cererile noast 
— ne-a spus tov. Grigore Eftim 
director adjunct în Ministerul Tran 
porturilor. Deși aceștia dispun i 
capacități de producție și, în cons 
cință, au avizat contractarea can 
tăților solicitate pentru anul 1971_, 
prezent, respectivele întreprinderi 
află în situația de a reveni asup 
primei avizări, acceptînd doar 50— 
la sută din cererile noastre, sub m 
tivația că nu au asigurată baza m 
terială.

Toate aceste probleme au formul 
fondul unei ample discuții cu sp 
cialiștii din diverse compartimen 
ale Ministerului Industriei Con.stru 
țiilor de Mașini. Ing. Teodor Strat 
consilier în Direcția generală de i 
provizionare și desfacere, ne-a info 
mat că situația creată a impus into' 
rrdrea unui studiu — pe care, de al 
tel, interlocutorul nostru ni l-a și pr< 
zentat — privind necesarul de piei 
de schimb auto și resursele de asigt 
rare pe perioada 1971—1975. Conch 
zia generală este că cererile depi 
șese, în toți acești ani, cu mult r< 
sursele. Tot aici ni s-a spus că, 1 
ceea ce privește asigurarea pieseh 
de schimb pentru autovehicule 
scoase din fabricație — cum ar 
I.M.S. 57 și 59. SR 101 — Minister: 
Industriei Construcțiilor de Mașin 
s-a angajat, în baza cererii formulai 
de Ministerul Transporturilor, 6ă pr< 
ducă pe stoc în următorii doi ani ir 
tregul necesar pentru anii 1971—197

Că există un decalaj între cerere 
de piese de schimb și ofertă nu est 
o noutate. El s-a făcut simțit din pli 
în anii din urmă și, mai ales, în i

loan ERHAN

(Continuare în pag. a III-a)

Realizări
ale siderurgiștilor

hunedoreni
DEVA (corespondentul „Scîn

teii" Sabin Ionescu). — Side- 
rurgiștii hunedoreni au obținut 
un nou rezultat de prestigiu : 
îndeplinirea actualului plan cin
cinal la producția globală cu 55 
zile înainte de termen. Pînă in 
prezent, siderurgiștii hunedoreni 
au realizat peste prevederile 
sarcinilor de plan ale cincina
lului 368 009 tone fontă și a- 
proape 300 000 tone oțel-

Față de nivelul anului 1965, 
producția industrială a Combi
natului siderurgic Hunedoara a 
crescut in acest an cu 40,5 la 
sută. în timp ce productivitatea 
muncii, în comparație cu ace
lași an. este mai mare cu 152 000 
lei pe fiecare salariat. Se pre
conizează ca pînă la finele anu
lui 1970 să se obțină o produc
ție globală industrială peste pre
vederile cincinalului în valoare 
de circa un miliard și jumătate 
lei.
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COMEMORAREA A TREI DECENI
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DE LA PRĂBUȘIREA DOFTANEI

Imagine din timpul vizitării de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat a 
muzeului Doftana

CUViNTAREA OVARĂȘULUI
Urmare din pag. I)artidul. Această dovadă Partidul omunist Român a făcut-o fără ezmințire.Ne exprimăm bucuria și mîndria îgitimă că Partidul Comunist Ro- lân, care va sărbători în curînd larea sa aniversare : 50 de ani de xistență, constituie în prezent orța politică conducătoare â socie- ății noastre, cuprinde în rîndurile ale peste două milioane de mem- ri, este strîns unit ideologic și poli- ic, înconjurat cu dragoste și stimă e întregul popor.Poporul nostim este astăzi pe de- ilin stăpîn pe soarta sa și mîndru le realizările sale în construcția în ilină desfășurare a socialismului, lepublica Socialistă România se lezvoită neabătut către făurirea ocletății socialiste multilaterale, u un înalt grad al ritmului de reștere. Se dezvoltă susținut ști- nța, învățămîntul, are loc avîntul reației spirituale, al culturii socia- iste, bun comun al poporului. So- ialismul a dus națiunea noastră a o înflorire materială și spirituală ară precedent, a unit într-o strînsă comunitate de interese, de idealuri :i aspirații întregul popor, a ridicat pe trepte superioare unitatea jlasei muncitoare, a țărănimii, a ntelectualității. A devenit trainică, le nezdruncinat, frăția dintre po- >orul român și naționalitățile con- ocuitoare — maghiari, germani, irbi, de alte naționalități — clădită ?e bazele solide ale deplinei și efec- civei egalități de drept și de fapt, in creația comună pentru binele oatriei comune.Sîntem pe deplin convinși că ho- tărîrea cu care întregul popor înfăptuiește linia trasată de ultimul congres al partidului de dezvoltare în continuare a unei industrii outemice, de ridicare a agriculturii, politica activă de promovare a progresului științific și tehnic, înfăp

solemn
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Guină

EMIL BOMÂRAȘtuirea măsurilor de perfecționare a conducerii economiei, de pregătire a cadrelor în pas cu cerințele și exigențele științei și practicii actuale, vor asigura sporirea neîntreruptă a avuției naționale, punerea tot mai deplină în valoare a marilor posibilități de care dispunem în slujba prosperității națiunii noastre socialiste.Stimați tovarăși,Statutul internațional al țării noastre, în alte vremuri determinat de dominația capitalului străin sau de capriciile jocului dintre marile puteri imperialiste, este astăzi statornicit exclusiv de orientarea partidului nostru și de voința suverană a poporului, strîns unit și pe deplin solidar cu forța sa politică conducătoare — Partidul Comunist Român.Republica 'Socialistă România este o forță conștientă și activă ip cadrul tuturor țărilor socialiste, de care o leagă indestructibil comunitatea de orînduire și solidaritatea izvorîtă din principiile marxism- leninismului și ale internaționalismului proletar. .România socialistă este în același timp un membru activ al întregii comunități internaționale de state și popoare ale lumii.Secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei aniversări jubiliare a Organizației Națiunilor Unite, a exprimat într-o înaltă ținută poziția politică actuală a țării noastre, susținută cu hotărîre de întregul popor, constantele dezvoltării ei viitoare pe plan internațional.Egalitate în drepturi, independență, suveranitate, neamestec în treburile interne, respect și avantaj reciproc — acestea sînt bazele pe care partidul nostru, România socialistă dezvoltă relațiile sale 

de prietenie strînsă și cooperare cu toate țările socialiste și pe toate planurile : politic, economic, militar și cultural-științific. în a- celași timp, România socialistă, în concepția coexistenței pașnice, înțelege să dezvolte relații de colaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială.în conducerea operei de edificare a socialismului în România, partidul continuă și desăvîrșește bogatele tradiții internaționaliste ale comuniștilor români, ale clasei noastre muncitoare. Partidul Comunist Român militează neobosit pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe bazele marxism-leninis- mului, pentru unirea tuturor forțelor revoluționare și progresiste ale epocii noastre. Constituie o adîncă satisfacție pentru noi să constatăm că relațiile partidului nostru cu celelalte partide comuniste și muncitorești, cu alte partide și mișcări revoluționare și democratice se dezvoltă și se adîncesc. Pe această linie, partidul nostru este hotărît să acționeze consecvent și în viitor, în interesul cauzei progresului u- manității, al socialismului.Stimați tovarăși,Dînd astăzi întreaga cinstire înaintașilor noștri, faptelor lor vrednice de recunoștință, sîntem con- știenți că cel mai înalt omagiu pe care-1 putem aduce memoriei lor este continuarea neabătută a ceea ce am început, pentru necontenita înaintare a patriei, pentru ridicarea națiunii noastre socialiste pe noi trepte de civilizație și prosperitate, pentru luminoasele perspective pe care le deschide în fața României dezvoltarea pe calea socialismului, spre societatea comunistă.Trăiască Partidul ComunistRomân !Trăiască Republica SocialistăRomânia !

Cu un sentiment de profundă emoție — a spus tovarășul Nicolae Guină — ne-am întrunit aici la locul fostei „Bastilii românești" pentru a evoca lupta neînfricată a comuniștilor și celorlalți militanți pentru cauza libertății poporului nostru, pentru a cinsti memoria celor care și-au pierdut viața la Doftana, de la a cărei prăbușire se împlinesc 30 de ani. De-a lungul a peste patru decenii, în celulele Doftanei au fost Închiși militanți de frunte ai mișcării muncitorești și socialiste, țărani răscu- lați împotriva asupririi și împilării, organizatori ai detașamentelor de voluntari români pentru apărarea Puterii Sovietice, participanți la memorabila grevă generală din octombrie 1920, delegați la congresul de creare a Partidului Comunist Român, conducători ai luptelor muncitorești din ianuarie—februarie 1933, militanți ai luptei antifasciste, ai mișcărilor democratice, mulți luptători comuniști din ilegalitate.In sistemul temnițelor din România, Doftana a devenit un simbol al forței morale de nebiruit a comuniștilor. Este vie amintirea activității neîntrerupte, multilaterale, desfășurate atunci de organizația ilegală de partid pentru educarea și călirea revoluționară a membrilor partidului. Combativitatea și optimismul revoluționar al comuniștilor din închisoare creșteau ca urmare a legăturilor permanente cu partidul, a solidarității proletare și a sprijinului activ manifestat de masele largi muncitoare.Nouă, vechilor militanți revo

Cuvîntarea tovarășului 
Andrei Oprea

Solemnitatea la care am cinstea să particip în aceste clipe îmi umple sufletul de o puternică e- moție. Este emoția pe care o încearcă toți cei prezenți aici la gîn- dul de a avea în mijlocul nostru conducătorii partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este emoția și satisfacția de a ști că trăim aceste zile minunate ale împlinirii idealurilor nobile, pentru care au militat cei mai luminați fii ai poporului, revoluționari dîrji și neînfricați, căliți sub flamura Partidului Comunist Român.Pentru noi, cei din generațiile formate după eliberarea țării, comemorarea evenimentelor legate de istoria mișcării muncitorești, între care și a eroismului cu care comuniștii închiși la Doftana au înfruntat regimul detențiunii și urgia cutremurului din 1940, înseamnă o vibrantă și pilduitoare lecție de istorie, evocarea unora dintre cele mal tulburătoare momente din cronica luptelor pentru fericirea poporului.
Liberi și stăpîni pe soarta noas

luționari, care numărăm mai mulți ani de luptă și muncă în rîndurile partidului, ne-a fost dat să avem fericirea de a vedea împlinin- du-se idealurile pentru care am Înfruntat teroarea ilegalității, beciurile Siguranței și temnițele. Este un motiv de profundă mîn- drie și de mare satisfacție pentru noi toți faptul că, la o jumătate de veac de la înființarea Partidului Comunist Român, trăim într-o țară în care se dezvoltă viguros societatea socialistă, în care poporul nostru, liber și stăpîn pe destinele sale, se bucură tot mai mult de roadele civilizației. Avem în fruntea țării un conducător priceput, partidul nostru marxist-Ieninist, unit printr-o coeziune granitică în jurul conducerii sale încercate și călite în lupta -revoluționară, în vasta activitate pentru edificarea orînduirii noi pe pămîntul României.Vorbitorul a relevat, în continuare, înalta responsabilitate cu care conducerea partidului înfăptuiește politica de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, asigurînd creșterea puternică a forțelor de producție, progresul industriei, al agriculturii, al științei, învăță- mîntului și culturii, ridicarea neabătută a standardului de viață al poporului. De asemenea, a exprimat deosebita satisfacție față de vasta activitate desfășurată de partid, de conducerea sa, pe plan internațional pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și alianță cu toate țările socialiste, pentru extinderea relațiilor României cu toate statele lumii, fără deosebire 

tră, ne înălțăm astăzi tot mai sus patria, dînd viață politicii marxist- leniniste a Partidului Comunist Român de edificare a noii orîn- duiri, afirmîndu-ne ca un popor profund devotat cauzei socialismului și păcii, luptător activ pentru triumful ideilor de libertate și progres ale popoarelor. Aducem cu a- cest prilej prinosul profundei noastre recunoștințe Partidului Comunist Român — al cărui semicentenar îl sărbătorim cu cea mai mare dragoste —, militanților săi, tuturor acelor care au fost și ne sînt un minunat exemplu de slujire a idealurilor de libertate, progres social și pace ale clasei muncitoare, ale întregului popor.Trecerea în revistă a glorioaselor tradiții de luptă revoluționară din istoria patriei ne însuflețește și mai mult pe noi, muncitorii, întregul popor, în activitatea creatoare pentru dezvoltarea economică și culturală a patriei. Omagiul pe care noi, oamenii muncii, înțelegem să-l aducem înaintașilor, generoasei activități din trecut a comuniștilor și celorlalți militanți re

de orînduire socială, pentru soluționarea problemelor internaționale contemporane, activitate prin care se afirmă ca un factor activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al uriașelor forțe revoluționare, antiimperia- liste contemporane.Noi, cei mai în vîrstă, a spus tov. N. Guină, avem bucuria de a remarca prețuirea pe care conducerea de partid și de stat, personal secretarul general al partidului, o acordă generațiilor de activiști formați la școala aspră a luptei ilegale, consecvența cu care asigură îmbinarea activității cadrelor vîrstnice cu cea a cadrelor formate în anii socialismului.Fie-ne îngăduit să exprimăm și cu acest prilej sentimentele noastre de încredere, de stimă și înaltă prețuire tovarășului Nicolae Ceaușescu, figură strălucită de militant revoluționar, a cărui personalitate s-a afirmat încă din anii deținerii sale la Doftana, conducător comunist încercat, patriot și internaționalist înflăcărat, care-și dăruiește întreaga sa existență partidului, clasei muncitoare, poporului nostru, libertății patriei, cauzei socialismului și comunismului.Avem ferma convingere că, ur- mînd neabătut partidul, conducerea sa, vom obține noi victorii în înflorirea scumpei noastre patrii, aducînd prin aceasta cel mai înalt omagiu fiilor poporului român care s-au jertfit pentru cauza libertății, sporind tot mai mult contribuția țării noastre la întărirea sistemului socialist mondial, a forțelor păcii și socialismului.

voluționari este mobilizarea largă a energiilor și eforturilor noastre constructive pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea al partidului, asigurînd progresul vertiginos al forțelor de producție, înflorirea patriei noastre scumpe.Folosind prilejul ce mi s-a o- ferit de a lua cuvîntul la această emoționantă adunare, îngăduiți-mi, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigur de hotărîrea neclintită a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Prahova, în frunte cu zecile de mii de comuniști, de a consacra în continuare întreaga noastră putere de muncă, toată energia și tot elanul nostru înfăptuirii viitorului plan cincinal — program însuflețitor al întregului nostru popor, de a întîm- pina cu noi și însemnate realizări aniversarea unei jumătăți de secol de existență glorioasă a stegarului vieții noastre fericite — Partidul Comunist Român.

(Urmare din pag. I) 

celor căzuți la cutremur sub zi
durile închisorii. Foști deținuți 
politici la închisoarea Doftana 
fac de gardă.

In sunetele solemne ale Im
nului eroilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat depun o co
roană de flori din partea Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Se păstrează un minut 
de adîncă reculegere. Sînt depu
se apoi coroane de flori din par
tea Comitetului foștilor luptători 
antifasciști, Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor, Consiliului Național al 
Femeilor, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și Comitetului Executiv al Uniu
nii Asociațiilor Studențești, Co
mitetului județean-Prahova al 
P.C.R. și consiliului popular 
județean, Comitetului orășenesc 
Cimpina al P.C.R. și consiliului 
popular orășenesc, precum și din 
partea unor mari Întreprinderi 
și instituții din județul Pra
hova.

Depun jerbe de flori pionie
rii. Cinstind memoria eroilor 
clasei muncitoare, reprezentan
ții celei mai tinere generații, 
care nu cunosc decît din cărți 
și din exponatele muzeului con
dițiile de cruntă opresiune și 
teroare pe care le evocă Dofta
na, își exprimă — împreună cu 
miile de participanți la solem
nitate — dragostea nețărmurită 
pentru partidul nostru comunist 
care a creat viața nouă și liberă 
de astăzi a poporului nostru, 
pentru împlinirea idealurilor în 
numele cărora au luptat și s-au 
jertfit atîția luptători revolu
ționari.

In memoria eroilor clasei 
muncitoare, a căror jertfă va 
rămîne mereu vie în conștiința 
poporului român, cei prezenți 
păstrează un minut de adîncă 
reculegere.

Prezența atîtor veterani ai 
mișcării muncitorești la acest 
moment impresionant, alături de 
tinerii luptători pentru înfăptui
rea politicii Partidului Comunist 
Român, conferă ceremoniei un 
profund caracter simbolic, subli
niind forța și dinamismul parti
dului care înmănunchează în- 
tr-un unic șuvoi toate generațiile, 
sub steagul său larg desfășurat

Revărsați pe colinele din jur, 
participanții se perindă într-un 
pios pelerinaj prin fața mor
mintelor de la Cimitirul „Trei 
p.runi“. Marile jerbe ca și mo
destele buchete de flori ce sînt 
depuse pe aceste morminte, în
grijite cu dragoste, reprezintă 
emoționante mărturii ale senti
mentului de venerație al po
porului nostru pentru spiritul de 
sacrificiu, pentru uriașa forță 
morală a comuniștilor care au 
știut să înalțe un zid de voință 
omenească mai impunător decît 
groasele ziduri ale temniței. A 
urmat apoi mitingul solemn.

După miting, conducătorii par
tidului și statului, împreună cu 
vechi luptători ai mișcării mun
citorești, vizitează secțiile fostei 
închisori și sălile muzeului.

In fața vizitatorilor se des
chide o adevărată pagină de 
eroism legendar din istoria 
partidului. Din numeroasele ex
ponate se desprinde imaginea 
tăriei de nezdruncinat a comu
niștilor, a izvoarelor acestei 
tării — atașamentul față de 
partid, față de cauza poporului, 
legăturile trainice de solidari
tate care-i uneau pe cei întem
nițați cu mișcarea revoluționară 
din afară, cu masele largi ale 
poporului.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a scris în 
cartea de onoare :

„Am participat cu deosebită 
emoție la comemorarea a 30 de 
ani de Ia prăbușirea Doftanei, 
prilej de cinstire a glorioaselor 
lupte purtate de Partidul Comu
nist Român, de clasa muncitoa
re, de forțele cele mai înaintate 
ale poporului pentru libertate 
socială și națională, inlăturarea 
regimului asupritor burghezo- 
moșieresc, construirea orindui- 
rii noi, socialiste in țara noas
tră. Evocarea nobilelor tradiții 
revoluționare din trecut ne îm
bărbătează și mai mult, atit pe 
noi, cei care am fost închiși Ia 
Doftana, cit și generațiile mai 
tinere — în marea operă de pro
pășire economică și socială a 
poporului nostru, de înălțare a 
edificiului socialismului și co
munismului pe pămintul Româ
niei",

Din impresionanta manifes
tare de la Doftana s-a degajat 
sentimentul profund că lumi
noasele tradiții de luptă revolu
ționară ale partidului slnt duse 
azi cu cinste mai departe prin 
măreața operă de înălțare socia
listă a patriei ; că nimic nu e 
mai frumos și mai înălțător 
decît să-ți închini toate pu
terile, întreaga viață măreței 
cauze pentru care militează 
partidul, nostru comunist.

Ada GREGORIAN 
Ion MARGINEANU 
Victor BTRLADEANU
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La Combinatul chimic din orașul Victoria

DE DOUĂ ORI MAI MUL T, 
FĂRĂ INVESTIȚII!

Nu rareori întîlnim la u- 
nele cadre de specialiști din 
întreprinderi părerea că 
realizarea unor sporuri mai 
substanțiale de producție 
sau obținerea unor produse 
noi sînt posibile numai prin 
investiții. Evident. în multe 
cazuri asemenea argumente 
sînt pe deplin justificate. 
Dar nu mai puțin adevărat 
este faptul că. de multe ori, 
astfel de păreri își au rădă
cina în lipsa efortului de a 
folosi cu randament maxim 
mijloacele tehnice și supra
fețele de producție existen
te. Asemenea tendințe nu 
hu lipsit, într-o anumită 
perioadă, nici la une
le cadre ale Combinatu
lui chimie din orașul Vic
toria. Dar viața a infirmat 
asemenea concepții. Spre e- 
dificare, vom arăta că reali
zările obținute de acest co
lectiv în primele nouă luni, 
eind planul producției glo
bale a fost depășit cu 8.5 
milioane Iei, al producției 
marfă vîndută și încasată 
eu 7,2 milioane lei. cînd 
productivitatea muncii a 
sporit cu 1.4 la sută fată de 
prevederi, iar beneficiul su
plimentar s-a ridicat la 4.5 
milioane lei — sînt In bună 
măsură rezultatul utilizării 
mai eficiente a capacităților 
de producție și al creării cu 
forțe locale a unor noi ca
pacități.

— Prin lichidarea stran
gulărilor apărute la unele 
faze, raționalizarea anumi
tor fluxuri tehnologice și 
perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, am reușit să 
obținem la unele instalații 
sporuri de capacitate între 
100 la sută și 270 la sută, 
simultan cu lărgirea sorti
mentului de produse — ne-a 
relatat ing. Ovidiu Pantea, 
directorul tehnic al combi
natului.

Ce anume s-a întreprins 
In mod practic ? Să luăm 
cazul instalației de hidrat 
de hidrazină. care realizea
ză un produs extrem de 
căutat de termoenergetici- 
eni pentru tratarea apei de 
cazane și reducerea efec
tului coroziv al oxigenului 
aflat în apă. Pentru că ce
rerea creștea an de an, iar 
capacitatea proiectată a ins
talației fusese de mult a- 
tinsă, conducerea combina
tului a inițiat efectuarea 
de studii pentru fundamen
tarea rezervelor existente. 
Acestea au arătat că pro
cesul tehnologic înregis
trează multe locuri înguste. 
Prima intervenție a consti
tuit-o lichidarea stran
gulărilor. Cea mai efi
cientă măsură s-a dovedit 
însă executarea și monta
rea unei noi linii tehnolo
gice de distilare și a unui 
nou uscător. Lucrarea s-a 
executat din credite de

mică mecanizare. In urma 
acestor măsuri, capacitatea 
instalației a crescut de 2,7 
ori.

— Ceea ce se impune sub
liniat — a adăugat ing. An
ton Hipp, șeful serviciului 
tehnic — este că noi nu am 
efectuat asemenea „corec
tări" sau raționalizări ale 
fluxului tehnologic numai 
așa, de dragul de a obține 
oricum, în orice condiții o

care, evident, le-a și înlo
cuit. Pentru obținerea nou
lui produs, a fost utilizată 
instalația pe care se pro
duce vionit CS—2. adaptată 
noilor cerințe, utilizîndu-se 
în acest scop credite de 
mică mecanizare. In felul 
acesta s-a reușit nu numai 
să se Obțină un produs net 
superior, dar în urma ame
najărilor efectuate capaci
tatea instalației a-a dublat.

tribuna experienței înaintate

producție suplimentară, ci 
am urmărit din capul locu
lui ca asemenea lucrări să 
aibă o înaltă eficiență eco
nomică. Grăitor in acest 
sens este, printre altele, e- 
xemplul lucrărilor efectuate 
la instalația de hidrat de 
hidrazină. Costul lor a fost 
de circa 340 000 lei. Benefi
ciul net obținut a ajuns a- 
nul trecut la 1 200 000 lei. 
Reiese că fiecare leu chel
tuit a adus, chiar din primul 
an, un beneficiu net de 3.7 
lei. Valoarea lucrării s-a re
cuperat în numai trei luni.

Similar s-au petrecut lu
crurile și cu instalația de 
acid azotic. Și aici, capaci
tatea s-a dublat în ultimii 
doi ani. permițînd colecti
vului să asigure cantități 
sporite de materie primă 
pentru industria de lacuri și 
vopsele, ca și pentru cea de 
celuloid. Calea pe care s-a 
mers a constituit-o tot în
lăturarea locurilor înguste 
la unele faze. Sincronizarea 
procesului de producție s-a 
făcut prin montarea unor 
noi utilaje. Numai prin ast
fel de corectări, s-a reușit 
să se obțină o producție su
plimentară de 15 milioane 
lei și un beneficiu de 3 mi
lioane lei.

Cu aceeași inițiativă s-a 
acționat și pentru lărgirea 
gamei de produse fabricate, 
prin crearea unor sortimen
te cu proprietăți superioare. 
Domeniul în care s-a perse
verat cel maj mult este ccl 
al adezivilor ureoformal- 
dehidici, ca și al schimbăto
rilor de ioni, care au un 
cîmp larg de utilizare și 
sînt extrem de solicitate de 
economia națională. In ul
tima perioadă, a fost creat 
și lansat în fabricație un 
nou produs din familia ca- 
tioniților și anume ionit 
CS—3, utilizat la deduriza- 
rea și demineralizarea apei, 
a cărei capacitate de reți
nere este de patru ori mal 
mare decît a produselor 
realizate anterior : vionit 
CS—1 și vionit CS—2, pe

Producția suplimentară a- 
nuală este de aproape 9 
milioane lei, în timp ce va
loarea lucrărilor s-a ridicat 
la abia 300 000 lei.

Activitatea de punere în 
valoare a rezervelor de ca
pacitate. de obținere a unor 
noi produse continuă cu a- 
ceeași intensitate. In mo
mentul de fată, cercetătorii 
urmăresc — și rezultatele 
obținute pînă acum sînt 
mulțumitoare — lărgirea 
gamei de rășini ureoformal- 
dehidice. Dintre produsele

noi amintim pe cel destinat 
confecționării miezurilor de 
turnare, superior urelitului. 
El va asigura pieselor su
prafețe mai netede și va în
locui uleiul vegetal. Cu a- 
ceeași perseverență, cercetă
torii au în vedere obține
rea schimbătorilor de ioni 
macroporoși. utilizați în 
special la depoluarea apelor 
de substanțe organice, unde 
schimbătorii de ioni clasici 
sînt ineficienți. Se află în 
stadiul cercetării de pilot, 
urmlnd ca în 1971 să se 
treacă la faza industrială, 
mai multe tipuri de aseme
nea schimbători de ioni.

Nu încape îndoială că. în 
anul viitor, chimiștii din 
orașul Victoria vor reuși să 
sporească în continuare 
capacitatea instalațiilor teh
nologice. să diversifice și să 
ridice nivelul calitativ al 
produselor. în acest scop, 
ei dețin un „secret" de 
mare valoare : intensifica
rea cercetărilor, analiza 
continuă a mersului insta
lațiilor, punerea largă în 
valoare a rezervelor pro
ducției. Adică un „se
cret" la îndemîna oricărui 
colectiv de întreprindere.

Nicola» MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

prin lege au obligația de a verifica 
calitatea în toate momentele fabrica
ției, au „scăpat" unele produse neco
respunzătoare. Dar numai ei sînt, 
oare, vinoyați ? Nu cumva sînt vino- 
vați în egală măsură și ceilalți fac
tori participanți ? Ne referim la mun
citorii obligați — prin aceeași lege — 
de a executa lucrări și produse de 
înaltă calitate pe baza unui autocon
trol exigent ; Ia inginerii, tehnicienii, 
maiștrii, conducătorii compartimen
telor de producție și concepție care 
„au datoria să asigure condițiile or
ganizatorice și materiale, să acorde 
asistența tehnică necesară pentru 
realizarea produselor de înaltă cali
tate (...), răspund în cadrul atribu
țiilor ce le revin de respectarea nor
melor de calitate Ia fiecare operație 
tehnologică executată, la fiecare pro-

reprezentanții pe lingă producători 
pentru a-și exercita controlul atît pe 
faze de producție cît și la livrare. Ce 
se constată ? Controlul exigent, sever, 
pe care camercianții promiteau și 
erau obligați să-1 exercite este ine
xistent la Combinatul bucureștean de 
confecții. De ce ? „Noi am avut in
tr-o vreme delegați la C.C.T. Bucu
rești — ne declară Dumitru Iosif, di
rector adjunct al I.C.R.T.I.-Bucu
rești, dar la cererea conducerii aces
tuia — care a pretins că poate să li
vreze și fără controlul nostru mărfuri 
de calitate — am fost nevoiți să ne 
retragem delegații. Chiar în condițiile 
în car? recepția în fabrică ne-a fost 
refuzată, am înființat o brigadă care 
trebuia să efectueze, din cînd în cind, 
sondaje asupra mărfurilor ea urmau 
să ne fie livrate. Niciodată — în a-

(Urmare din pag. I)

ceastă toamnă. Pozitiv este faptul că 
s-a ajuns să se cunoască mărimea a- 
cestei disproporții, că se intenționea
ză remedierea neajunsului. în mod 
deosebit, ne-a interesat să cunoaștem 
modul în care vor fi puse de acord a- 
nul viitor necesitățile economiei na
ționale cu posibilitățile industriei con
structoare de mașini.

— Cererile de piese de schimb auto 
care privesc unitățile din Centrala 
Industrială pentru mecanica fină 
sînt anul viitor cu 43 la șută 
mai mari decît nivelul contracte
lor din 1970 — ne-a explicat ing. 
Dionisie Palade. director tehnic. în 
cazul unor unități, cum este, bunăoa
ră, Uzina mecanică Mija, cererea dj? 
piese de schimb a sporit cu 70 la sută. 
Personal, consider că este o situație 
anormală. De aceea, am solicitat Mi
nisterul Transporturilor să mai reva
dă calculele. Deocamdată nu ni s-au 
comunicat alte nivele. Dacă acest 
necesar sporit l-am fi cunoscut din 
vreme, puteam să îl prindem în re
centele studii de dezvoltare a unități
lor noastre. Oricum, vom face tot ce 
este posibil pentru a acoperi aceste 
cereri considerabil majorate.

Un răspuns asemănător am primit 
și din partea ing. Viorel Husea, di
rector general adjunct al Direcției ge
nerale de mașini și produse de serie 
din M.I.C.M. Folosindu-se de nume
roase date statistice, interlocutorul 
a susținut că nu se justifică în nici 
un fel această „explozie" a cererii de 
piese de schimb pentru 1971, de vre
me ce livrările de autovehicule au 
înregistrat an de an o creștere con
stantă. D-sa a apreciat că situația 
creată reflectă mai degrabă neajunsu
rile care stăruie in activitatea de în
treținere a parcului auto, ca și insu
ficienta preocuoare în uzinele de re
parații auto pentru recondiționarea a 
tot ceea ce poate fi recuperat.

Din discuția cu cei doi specialiști, 
am reținut că, în prezent, a fost lua
tă în studiu posibilitatea diminuării 
producției de autocamioane din anul 
viitor în favoarea producției de piese 
de schimb. Desigur, o asemenea ope
rație nu este așa de simplă pe cît 
pare la prima vedere, întrucît reașe
zarea nivelului producției fizice d" 
autocamioane generează implicații, 
nu ușor de soluționat, în alte capitole 
ale pianului. Se apreciază că, chiar

obiectivi- 
CONCLU- 

unul

ÎN UNITĂȚI ALE INDUSTRIEI DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE

Cînd controlul de calitate 
coase cu ață albă

NOI PRODUSE 
FITOFARMACEUTICE

BACĂU (corespondentul „Scînteii"). — Grupul 
industrial de petrochimie Borzești este cel mai 
mare producător de pesticide (produse fitofarma- 
ceutice) din țară. în prezent, se fabrică aici 8 
produse cu o largă utilizare, printre care se nu
mără : detoxanul, hexacloranul, criptodinul și al
tele. De curînd a început aici și fabricarea unor 
produse fitofarmaceutice cu caracteristici supe
rioare, destinate agriculturii. Este vorba, printre 
altele, și de produsul pinetox, insecticid folosit 
în pomicultură și legumicultura, caracterizat 
printr-o toxicitate mai redusă, ceea ce permite 
folosirea lui și în perioada de înflorire a plante
lor. Anual, se fabrică la Borzești o cantitate de 
circa 6 000 tone pinetox, substanță activă. A în
ceput și fabricarea foretoxului, un insecticid 
destinat silviculturii.

După cum ne-a informat inginerul dr. Teodor 
Crișan, șeful serviciului de cercetări, specialiștii 
din cadrul grupului sînt preocupați în prezent de 
lărgirea sortimentului de produse fitofarmaceutice. 
Ei urmăresc realizarea și introducerea în fabri
cație a unor produse cît mai active din punct de 
vedere biologic, cu toxicitate redusă, a căror apli
care să permită realizarea unei eficiențe econo
mice ridicate. în acest sens, se fac pregătiri pen
tru fabricarea unor ierbicide selective de mare e- 
ficiență, fungicide destinate combaterii dăunăto
rilor din pomicultură, silvicultură și legumicul- 
tură.

O ultimă noutate: cercetătorii din cadrul 
grupului au pus la punct, zilele acestea, tehnolo
gia ferotoxului, un insecticid care se caracteri
zează prin acțiune biologică intensă și economi
citate în aplicare.

■ ■DBBBBSBB
recurgîndu-se la o asemenea soluție, 
nu este posibilă acoperirea integra
lă de către uzinele constructoare de 
mașini a cererilor la absolut toate 
reperele solicitate.

Deci, uzind chiar de soluții extre
me, unitățile constructoare de mașini 
nu sînt în măsură să satisfacă exem
plar toate cererile de piese de schimb 
pentru anul viitor. Unanimă a fost 
părerea că o parte din necesarul de 
piese de schimb poate fi acoperit 
chiar de unitățile Ministerului Tran
sporturilor. Pe lingă cerința de a 
prelua o parte cît mai mare din pro-

Unele aspecte le-am abordat în de
taliu cu factorii de conducere ai U- 
zinei de reparații auto „Grivița" din 
București, unitate care dispune de un 
puternic sector pentru fabricația pie
selor de schimb. (Aici va fi fabricată 
30 la sută din producția proprie de 
piese de schimb a Ministerului Tran
sporturilor).

— Uzina noastră are sarcina să asi
mileze în fabricație anul viitor 102 
repere — ne-a 6pus tov. Ion Balint, 
inginerul șef care coordonează acest 
sector. în momentul de față, faza de 
proiectare este aproape încheiată, iar

ducția dc piese de schimb autohtonă, 
îndeosebi pentru mărcile care au ieșit 
din fabricația de serie, unitățile Mi
nisterului Transporturilor, în colabo
rare cu cele constructoare de mașini, 
au și sarcina expresă de a diminua 
la maximum posibil importurile de 
piese de schimb auto.

— Din cele 997 repere ce urmează 
să le asimilăm în viitorul cincinal, 
aproape 800 sînt cuprinse în planul 
anului viitor — a precizat ing. Ion 
Popescu, adjunctul șefului de serviciu 
piese de schimb auto din Ministerul 
Transporturilor. Lucrările de asimi
lare sînt în plină desfășurare. La 
peste 400 de repere au și fost întoe- 
mita desenele de execuție, iar la 50 
de repere s-a încheiat pregătirea fa
bricației.

— Cifrele în sine nu ne spun totul. 
O raportare a lor la prevederile gra
ficelor de asimilare ne-ar edifica mai 
bine asupra stadiului pregătirilor.

— Toate lucrările sînt în grafic.

elaborarea tehnologiei și asigurarea 
sculelor și dispozitivelor sînt foarte 
avansate. Sfîrșitul lui decembrie ne 
va găsi complet pregătiți pentru a În
cepe fabricația acestui volum sporit 
de piese de schimb. în afara sarci
nii amintite, ne-am propus, după o 
prealabilă selecție, să asimilăm tot 
în cursul anului viitor alte 70 de re
pere.

împreună cu ing. Ștefan Lech, di
rectorul uzinei, am urmărit la fața 
locului modul în care sînt asigurate 
condițiile materiale pentru înfăptui
rea acestor sarcini considerabil spo
rite. Constatări îmbucurătoare : au 
fost amenajate secții și atelie
re pentru electrodepUneri, trata
mente termice, cauciucărie. pen
tru prelucrarea maselor plastice, 
în curs de organizare se află 
matrițeria si sculăria. Deși s-a 
organizat și un atelier școală pentru 
pregătirea de noi muncitori, pnfble- 
ma critică la ora actuală o constituie

în magazia de produse finite a 
Combinatului de confecții și tricotaje 
București se aflau invitați de re
dacție ing. O. Petrea — reprezentan
tul Inspectoratului general de stat 
pentru controlul calității mărfurilor, 
Alexandru Chiș — recepționer la 
I.C.R.T.L-București, M. Marin — ad
junctul șefului de serviciu C.T.C. și 
I. Blană, adjunct de șef de secție la 
producție. Scopul intîlnirii nu era — 
după cum s-ar putea bănui — reali
zarea vreunui inventar și nici măcar 
o vizită oarecare, ci o întîlnire de 
lucru. De față fiind furnizorul și be
neficiarul, am propus invitaților noș
tri un test de calitate asupra unui 
lot de marfă — alas la întîmplare — 
ce urma să fie livrat comerțului. De
numirea produsului : costume fire 
fine ; prețul : 1 200—1 500 lei ; canti
tatea : 100 de bu
căți ; număr de 
costume exami
nate : 10.

Controlul cali
tății produselor 
alese s-a făcut — 
după aprecierile 
tuturor părților
— cu cea mai de
plină 
late.
ZIA : nici 
din costumele su
puse testului (10 
la sută) nu a co
respuns exigen
țelor, standarde- 
delor sau norme
lor interne. Deci 
lotul de marfă — 
oprit cu puțin
înainte de a fi expediat comerțului și 
avizat favorabil de membrii compar
timentului C.T.C. — trebuia respins. 
De ce ? Cîteva deficiențe de calitate 
consemnate pe loc sînt suficient de 
edificatoare : găici-betelie montate 
inoorect, nasturi cusuți asimetric, 
căptușeala hainei mai lungă decit 
fața, poala hainei strimbă, unul din 
umeri mai lung decît celălalt, buzu
nare mai mici decit prevederile nor
melor, materiale auxiliare folosite 
in cantități mai mici decît norma etc.

Cititorul neavizat ar putea crede 
ca sondajul nostru aplicat doar asu
pra a 10 costume este nesemnifica
tiv. Și n-ar greși prea mult. Vizitînd 
mai multe magazine din Capitală sau 
din țară am putut consemna nume
roase aprecieri pozitive ale cumpă
rătorilor pentru produsele C.C.T.- 
București. Intr-adevăr, multe dintre 
produsele furnizate de acest colos al 
industriei ușoare satisfac și cele mai 
severe exigențe. Dar, din păcate, nu 
despre toate mărfurile se poate spune 
același lucru. Sondajul nostru relevă 
in mod simbolic, exprimă sintetic de
ficiențele de calitate ale celor peste 
9 milioane de lei mărfuri „eșuate" — 
produse de fabricile combinatului, li
vrate și respinse de comerț — pe 
motive de calitate — numai în 
semestrul I al anului în curs ! Dacă 
mai adăugăm și mărfurile în valoare 
de peste 15 milioane de lei, refuzate 
din alte cauze, avem proporțiile reale 
ale fenomenului detectat de microson- 
dajul nostru. (Cifrele ne-au fost fur
nizate de I.C.R.T.I.-București).

Cum apucă asemenea mărfuri dru
mul comerțului, calea spre cumpără
tori 7 Toți interlocutorii noștri au dat 
un singur răspuns : datorită lipsei de 
exigență a controlorilor tehnici de ca
litate. „Asemenea deficiențe au 
scăpat atenției controlorilor, a 
căror unică menire este tocmai 
de a le depista" — precizează to
varășul M. Marin. Intr-adevăr, pro
dusele pregătite pentru a fi livrate 
purtau viza — aplicată cu ușurință și 
lipsă de răspundere — a controlului 
de calitate. Deși — dună cum aflăm
— s-au adus îmbunătățiri în organi
zarea și încadrarea compartimentului 
de contră tehnic, activitatea acestuia 
prezintă încă sinuozități, nu se ridică 
întotdeauna la nivelul cerut.

Existenta unor situații de genul ce
lor amintite demonstrează că mai sînt 
încă utilizați controlori cu o slabă 
pregătire profesională. Aceasta expli
că cum de au putut ieși ne poarta fa
bricii mărfuri cu caracteristici inferi
oare celor prestabilite, dar nu explică 
nicidecum geneza acestora. Enume
rarea de mai înainte a cîtorva din de
fectele constatate arată că, în proce
sul de producție, anumite faze și 
rațiuni au fost prost executate, 
desigur vina controlorilor care.

dus în parte și sînt obligați să anun
țe imediat compartimentul de cali
tate, conducerea unității, controlul 
tehnic asupra defectelor de calitate 
care apar în procesul de fabricație și 
asupra cărora nu pot acționa", (art. 
8 din Legea calității).

Am prezentat concluziile microson- 
dajului nostru directorului tehnic al 
combinatului. Iată ce ne-a răspuns : 
„Este desigur neplăcut pentru noi 
(dar mai ales pentru cumpărători I — 
n.n.) să poAstatăm asemenea situații ; 
înseamnă că măsurile luate pînă a- 
cum pe linia producției și calității 
sînt prea puțin eficiente". într-ade- 
văr, valoarea mare a refuzurilor do
vedește acest lucru cu prisosință. 
Trebuie să amintim însă că legea 
calității prevede obligația expresă și 
a directorilor și a celorlalți conducă
tori de a controla permanent 
activitatea compartimentelor 
trol tehnic de calitate și 
în care secțiile productive 
normele privind calitatea.

Prin noua lege a contractelor eco
nomice. contractul e conceput ca un 
factor menit să introducă mai multă 
ordine în desfășurarea vieții econo
mice și să mobilizeze atît industria 
cit și comerțul în asigurarea calită
ții produselor. Astfel, comerțul — ca 
beneficiar — este obligat să-și delege

și direct 
de con- 

modul 
respectă

proape doi ani — această brigadă n-a 
reușit să execute vreun sondaj. „Să 
faceți control acasă la voi, aici facem 
noi" — se obișnuia sâ nl se spună. 
Acum sîntem in tratative și, cu aju
torul ministerului, sperăm să ne pu
tem exercita drepturile și, totodată, 
Obligațiile ce ne revin prin lege".

Orice comentariu este de prisos. 
Legea e clară : „Beneficiarii au dato
ria să controleze, pe parcursul fabri
cației și la livrare, în condițiile sta
bilite prin contract, modul în care se 
îndeplinesc obligațiile asumate de 
furnizori cu privire la calitatea pro
duselor contractate". Mai puțin clare 
sînt motivele care determină tergi
versarea de către ambele părți a nu
mirii în unele fabrici a delegaților 
comerțului, tendința de ocolire a pre
vederilor legii. Trebuie să 
pentru toți — beneficiari și 
— că atît legea calități cît 
contractelor economice sînt 
rii, și nu facultative.

La Inspectoratul general

mitetului județean de partid cuprin- 
zînd și specialiști din cadrul direcție 
teritoriale I.G.S. și ai Combinatulu: 
au analizat — timp de aproape dout 
săptămîni — cauzele care au genera 
abaterile de la normele și standar
dele în vigoare. S-au constatat — ci 
acest prilej — deficiențe în pregăti
rea fabricației, nerespectarea grafice
lor de curățare și întreținere a utila
jelor, lipsa unor piese de schimb, fo
losirea unor dispozitive defecte, ne
respectarea unor faze din procesu' 
tehnologic, insuficienta exigență s 
cadrelor de control, lipsa unor in
strumente de măsură, absența con
trolului din partea unor cadre care 
supraveghează producția etc. O dată 
depistate cauzele deficiențelor, acțiu
nea nu s-a încheiat ; toți cei vino- 
vați au fost sancționați contravențio

nal, indiferent de 
calitatea și func
ția deținută ; i 
fost întocmit un 
plan de măsuri 
detaliat pe locuri 
de muncă, oa
meni, răspunderi 
și termene.

Desigur, e bine 
că s-a făcut o a- 
semenea analiză, 
că s-au întreprins 
măsuri energice ; 
care este situația 
după o lună de la 
această acțiune ? 
Pentru a putea 
răspunde la a- 
ceastă întrebare 
am organizat un 
sondaj asemănă- 
la C.C.T.-Bucu- 
dintr-un lot de

ope- 
Este 
deși

asigurarea cu cadre calificate îndeo
sebi pentru întreținere, domeniu 
care stînjenește in prezent buna des
fășurare a activității de producție, 
tilizarea capacităților productive, 
ceastă carență se anunță la fel 
critică ți în anul viitor.

Situația contractării pieselor 
schimb ar fi în prezent cu mult mai 
bună dacă s-ar folo6i intens posibili
tățile de care dispun unitățile indus
triei locale și cooperației meșteșugă
rești. Deși dețin capacități de pro
ducție pentru numeroase repere la 
nivelul cerințelor anului viitor, cereri 
pe care marea industrie nu le poate 
aooperi în cantitățile necesare, aces
te unități nu se pot angaja prin con
tracte întrucît întîrzie să li se asigu
re baza de materii prime. în această 
situație se află, bunăoară, întreprin
derea de industrie locală „Electrome- 
tal" din Arad, căreia, din 29 de tone 
de sîrmă de bobinaj nu i-au fost 
acceptate la contractare pentru anul 
viitor decît 2 tone. într-o situație si
milară se află și cooperativele „Elcc- 
trobobinajul" din București și „Elec- 
trometal" din Oradea. în aceste ca
zuri, nu numai că nu există condiții 
pentru folosirea capacităților la nive
lul cerințelor, ci se pune chiar pro
blema renunțării la fabricația unor 
repere recent asimilate și revenirea 
la importul lor.

Desigur, ar putea ti luate în discu
ție și unele aspecte de detaliu care 
condiționează în prezent ritmul con
tractărilor pieselor de schimb auto 
pentru anul viitor. Dincolo de ele e 
insă vizibil interesul specialiștilor din 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, din Ministerul Transportu
rilor și din uzine de a găsi posibi
lități de lărgire a fabricației pieselor 
de schimb. în ciuda acestor preocu
pări, după cum s-a văzut, soarta pro
ducției de piese de schimb în anul 
viitor e departe de a fi lămurită. Iată 
de ce e necesar ca în scurtul timp 
rămas pînă la sfîrșitul anului să se 
abandoneze polemica ce dăinuie încă 
în relațiile dintre specialiștii celor 
două ministere și, în strînsă colabo
rare, să se ia, in 6fîrșit, măsuri fer
me care să faciliteze valorificarea tu
turor rezervelor de creștere a produc
ției pieselor de schimb, atît In pro
priile unități, cît și în cele ale indus
triei locale și cooperației meșteșugă
rești, sectoare ce dispun de mari re
zerve productive.

u- 
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fie clar 
furnizori 
și cea a 
obligato-

La Inspectoratul general de stat 
sîntem informați că deficientele de 
calitate nu apar numai în sectorul 
de confecții, ci și în cel de țesături. 
Pentru o mai completă edificare ni 
se dă și un exemplu : refuzurile be
neficiarilor interni au însumat la 
Combinatul textil Constanța peste 
40 milioane de lei I O brigadă a co-

tor celui de 
rești. Rezultatul 
marfă (stofe) pregătit pentru livra
re, am supus sondajului tot un eșan
tion de 10 la sută ; toate baloturile 
au corespuns standardelor in vigoare, 
deci viza favorabilă acordată de 
C.T.C. era justificată. Reprezentanții 
comerțului și ai inspectoratului au 
fost unanimi în a aprecia calitatea 
produselor, incomparabil mai bună 
decît cu o lună în urmă. A fost sub
liniată ca un fapt pozitiv și stimula
tor colaborarea dintre beneficiari, 
furnizori și inspectorat. Este evident 
că, acolo unde importanța respectării 
și îmbunătățirii calității produselor a 
fost recunoscută, unde s-au elaborat 
măsuri severe și eficiente de lichi
dare a lipsurilor — în producție, con
trol și conducere — s-a obținut în
tr-o singură lună ce nu s-a realizat 
într-un an. Este, de fapt, rezultatul 
înțelegerii unei chestiuni esențiale: 
asigurarea calității constituie un pro
ces care incepe din faza primă, a 
lansării produsului in fabricație, se 
desfășoară de-a lungul întregului 
proces de producție și se incheie prin 
verificarea comportării la consu
mator.

George POPESCU

Porumb sub
cerul liber

Judecind după situațiile sta
tistice, în cooperativele agricole 
de producție din județul Cons
tanța, recoltatul porumbului s-a 
făcut pe 90 la sută din supra
fețe. Din păcate, soarta recoltei 
de pe aproape 20 000 hectare cu 
porumb de mult culese este ne
sigură. Mai mult de 54 000 tone 
porumb se află pe cîmp in gră
mezi mici, supuse deprecierii, 
pierderilor de tot felul. La Olti- 
na. de exemplu, mai mult de 
1 300 tone porumb stau culese pe 
cîmp de două săptămini. La 
Tuzla, Negrești și la Comana, 
printre grămezile de porumb, de 
nimeni supravegheate, pasc tur
mele de oi. Mari cantități de 
porumb cules se află, de aseme
nea, pe cîmp la Chirnogeni, Ni- 
colae Bălcescu, Adamclisi, Mi
hail Kogălniceanu și în alte coo
perative agricole.

De ce sînt tolerate asemenea 
situații inadmisibile ? Mijloace 
de transport există in toate co
operativele amintite. Dar nu sint 
folosite la întreaga lor capa
citate. De altfel, nici bazele de 
recepție nu pot prelua rapid po
rumbul fiind supraaglomerate. 
S-a stabilit pe plan central să se 
transfere în alte județe circa 
100 000 tone porumb, dar C.F.R.- 
ul nu pune la dispoziție decît o 
treime din numărul de vagoane 
cerute. Așa se face că la bazele 
de recepție din Ciocîrlla^Cogea- 
lac, Nlcolae 
Medgidia și

tone porumb se află depozitat 
în condiții necorespunzătoare, 
sub cerul liber. Erau previzibile . 
aceste neajunsuri ? Se înțelege 
că da. La bazele de recepție N. 
Bălcescu, Ciocîrlia și altele s-au 
construit în ultimii doi ani si
lozuri de mare capacitate, care 
stau acum în cea mai mare parte 
goale. Ele n-au fost prevăzute cu 
instalații corespunzătoare de ba
tere și uscare a porumbului. 
Multe cooperative agricole de 
producție, ca acelea din Comana, 
Negru Vodă. Chirnogeni, Ne
grești și altele, dispun de spații 
de depozitare, care, de asemenea, 
sînt nefolosite. Se așteaptă mai 
întîi livrarea cantităților de po
rumb contractate și a celorlalte 
obligații față de stat. Cum bazele 
de recepție sînt supraaglomerate, 
porumbul este lăsat pe cîmp.

Trebuie întreprinse măsuri ur
gente pentru ca recolta de po
rumb să fie pusă la adăpost în 
timpul cel mai scurt.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

de... murături

Bălcescu. Cobadin. 
altele, peste 47 000

In unele unități agricole se mai 
găsesc însemnate cantități de le
gume pe care, deși sînt contracta
te și au grafice de livrare, între
prinderile de valorificare nu le 
ridică. întreprinderea agricolă de 
stat Giurgiu din județul Ilfov a 
cultivat 
legume

în acest an 1 100 ha cu 
din diferite sortimente

f- .î-j» - '' a. V

Munți de gogoșari stricați. Este numai una din numeroasele fotogra
fii realizate, vineri dupâ-amiază, la I.A.S. Giurgiu. Le putem oferi în

treprinderilor contractante care trebuiau sâ ridice aceste legume.
Foto : M. Cioc

*

u.

și a stabilit să realizeze o pro
ducție globală de 10 500 tone, pe 
care a contractat-o din vreme. 
Cu toate condițiile climatice ne
favorabile din acest an, la multe 
sortimente s-a realizat și depășit 
producția planificată. Pînă acum, 
întreprinderea a valorificat? 6 500 
tone de legume și mai are în 
cîmp însemnate cantități, care, 
deși au fost contractate, nu sint 
ridicate de beneficiar. Beneficia
rii legumelor respective sînt 
I.L.F., magazinele Gostat și fa
bricile de conserve ale M.I.A. 
Numai că acești beneficiari care 
nu vor să... beneficieze de pro
ducția bună de legume ca-re există 
la I.A.S. Giurgiu, ridică, în me
die, 15 tone de legume pe zi. 
Dacă se va merge în acest ritm 
ar mai trebui peste 260 dc zile 
pentru livrarea tuturor produse
lor. Din 670 tone de varză con
tractate, I.L.F. a ridicat doar cîte
va tone. Magazinele Gostat, din 
cantitatea de 150 tone sfeclă roșie, 
au ridicat doar două tone. De a- 
ceea, conducerea I.A.S. Giurgiu 
a trimis delegați în țară pentru 
a-și valorifica produsele dispo
nibile : 400 tone sfeclă roșie, 300 
tone țelină, 500 tone varză roșie, 
1 500 tone varză albă. 150 tone 
ardei gras, 30 tone vinete. 250 
tone gogoșari, 200 tone praz, 150 
tone roșii și alte produse totali- 
zînd circa 4 000 tone.

Este un exemplu singular 7 
Nicidecum. Sîntem sesizați de 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județele Ilfov, Ia
lomița și Teleorman că mai au 
legume care se strică din cauză 
că nu sînt ridicate la termenele 
sta'bilite.

Am urmărit la unitățile con
tractante de ce nu se ridică 
gumele de la I.A.S. Giurgiu. 
I.L.F. București se afirma 
n-au cunoștință că în cîmp 
exista asemenea stocuri de 
gume. Ba chiar se motiva că la 
I.A.S. Giurgiu s-au trimis odată 
6 camioane grele pentru a în
cărca varză și o parte din ele 
au plecat goale. De ce șase o 
dată, iar săptămîni în șir nici 
unul ? Ca să încarci o dată 6 ca
mioane nu-1 un lucru ușor. După 
cum relata tov. Hiotu, directo
rul I.A.S. Giurgiu, există grafi
ce de livrare care prevăd pre
cis cantitățile care să fie pre
luate de I.L.F. Or, aceste gra
fice nu Se respectă și le
gumele zac în grămezi supuse 
deprecierii. Nu se preiau nici ro
șiile care sînt mult solicitate în 
această perioadă. Beneficiarul — 
magazinele Gostat — au găsit 
o scuză : vînzătorii „le confun
dă" cu cele de seră și le vind 
deci la un preț mai mare. Așa. 
mai bine le lasă să se strice în 
cîmp. Cită lipsă de răspundere 
pentru produse care au fost ob
ținute cu mari cheltuieli' mate
riale și dc muncă I întreprinde
rile pentru valorificarea legume
lor si fructelor, cît și celelalte 
unități amintite să ia măsuri ur
gente pentru preluarea întregii 
cantități de legume care există 
în unitățile agricole. Nu se poa
te admite ca în timp ce Ia pia
ță unele legume nu se găsesc 
în cantități suficiente, pe cîmp 
legumele să se deprecieze.

le- 
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Florea CEAUȘESCU
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o importantă admtate

Convorbire cu ing. Vasile UNGUREANU
consilier C.N.C.S.

Necesitatea materializării imediate a unor rezultate, în vederea verificării 
lor experimentale, precum și intenția de a înlătura, cu mijloace aflate la in- 
demină, unele carențe în dotarea materială, au determinat o parte din unitățile 
de cercetare științifică să creeze și să dezvolte capacități proprii de proiec
ție. La o scară relativ restrinsă sînt realizate, deci, anumite materiale, 
substanțe chimice, dispozitive, aparate, instalații destinate uneori și altor 
unități de cercetare sau chiar de producție. Pentru a afla care sint proble
mele stringente ale acestei activități specifice, ne-am adresat ing. Vasile 
UNGUREANU, consilier la Consiliul Național al Cercetării Științifice.

— Am dori să vă referiți, tn 
primul rind, la avantajele care 
ou făcut ca microproducția să se 
extindă intr-un număr destul de 
mare de unități de cercetare ști
ințifică.

— Să începem cu faptul că ea fa
cilitează evidențierea performantelor 
roilor produse, introducindu-le anti
cipat în circuitul economic. In felul 
acesta se poate asigura realizarea 
lor in cantități reduse, pentru care 
nu ar fi rentabilă organizarea unei 
producții industriale. Observația este 
valabilă și în ceea ce privește apli
carea unor tehnologii noi. destinate 
obținerii de produse cu un înalt grad 
de tehnicitate. Pe de altă parte, exe
cutarea unor instalații complexe, ca
pabile de performanțe similare celor 
solicitate ia import, poate duce la e- 
liberarea unor fonduri valutare, utili
zabile pentru procurarea altor pro
duse și aparate, neasimilate în țară. 
Se ajunge, totodată, la o folosire ma
ximă a capacităților de care dispun 
unitățile de cercetare, prin desfășu
rarea continuă și rațională a preocu
părilor de cercetare, proiectare, asi
milare și finalizare a soluțiilor de 
creare a unor noi materiale și apa
rate.

Caracteristicile superioare ale unora 
dintre realizările microproducției au 
impus trecerea lor in producția de 
serie. Așa s-a întimplat în cazul ve
rificatoarelor pneumatice (Institutul 
de cercetări tehnologice pentru con
strucții de mașini) care, anul acesta, 
au intrat în producție la Uzina de 
mecanică fină. Aliajul antiseîntei 
(Institutul de cercetări metalurgice) 
a fost preluat de uzinele Laromet și 
Uzina de reparat utilaj petrolier Te- 
leajen. Uzina de ceramică din Plo
iești s-a arătat interesată în reali
zarea pieselor mineralo-ceramice 
(Institutul de cercetări pentru mate
riale de construcții). Și exemplele pot 
fi multiplicate. De altfel, necesitatea 
microproducției. influenta ei pozitivă 
asupra activității de cercetare pot fi 
demonstrate chiar și de faptul că 
numai in 1969, peste 30 la sută din 
volumul valoric realizat a fost desti
nat autodotării unităților de cer
cetare.

— Apreciind ca un bilanț po
ziție cele 120 de aparate și alte 
produse realizate anul trecut, 
ne-ar interesa să aflăm ce ac
țiuni au fost întreprinse pentru 
valorificarea acestei experiențe.

— Un prim rezultat îl constituie 
extinderea activității de microproduc-

ție de Ia 12 unități de cercetare în 
1969, la 32 in 1970. Ele vor realiza, 
pînă la sfirșitul anului, peste 225 apa
rate. instalații și materiale. Totodată, 
s-a conturat mai limpede cadrul ge
neral al dezvoltării acestei activități 
în perioada 1971—1975, putîndu-se ast
fel aprecia orientativ, pe domenii de 
activitate, volumul microproducției.

Trebuie spus că analiza efectuată a 
scos la iveală și resurse valorificate 
insuficient. Numai in 20 de unități de 
cercetare acestea pot fi concretizate 
în volume suplimentare de aparate și 
alte produse, reprezentînd o creștere 
de peste 32 la sută. Desigur că. în 
unele cazuri, această creștere este 
condiționată de atitudinea ministere
lor de resort care ar trebui să înles
nească unităților de cercetare unele 
completări de utilaje si materiale. In 
general, organele competente ar tre
bui să analizeze activitatea de micro- 
producțic și să o sprijine mai eficient. 
Slaba popularizare făcută de unele 
ministere produselor realizate de 
propriile lor unități a determinat 
lansarea unui volum de comenzi sub 
nivelul prevăzut. Pentru remedierea 
situației C.N.C.S. își propune să spri
jine activitatea de popularizare, ini
țiind editarea, în anul 1971, a unui 
catalog cuprinzînd produsele și servi
ciile pe care le pot oferi diferitele 
unități de cercetare științifică.

F, necesar să menționăm că. dato
rită caracteristicilor și performanțelor 
lor. însușirile microproducției sînt, 
de cele mai multe ori. competitive, 
înlocuind produse si anarate similare 
obținute din import. Mă gîndesc. de 
pildă, la unele produse eitostatiCe 
(Institutul oncologic), semiconductor! 
(Institutul de fizică), produse chimice 
și farmaceutice (Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice). aparate și 
instalații (Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria electro
tehnică. sau Institutul de metrologie). 
Acestea și altele, obținute în același 
mod, permit ca o parte a fondurilor 
valutare destinate acestui sector să 
fie orientate spre achiziționarea unor 
aparate și produse neasimilate. Tată 
de ce ar fi indicată măsură ca o par
te din valuta obținută din exportul 
unor produse ale microproducției să 
revină unităților de cercetare, pen
tru dotări suplimentare.

— Cele relatate pledează pen
tru utilizarea intensivă a resur
selor interne in activitatea de 
microproducție. Cum apreciau 
situația existentă, din acest 
punct de vedere ?

— Voi răspunde dînd două exem
ple. Institutul de cercetări metalurgi

ce, avînd o experiență mai îndelun
gată, a reușit să organizeze activita
tea de microproducție astfel îneît ea 
constituie în prezent un teren fertil 
de aplicații pentru cercetare si. în 
același timp, o sursă însemnată de 
beneficii. Merită remarcat în acest 
sens sprijinul eficient primit din par
tea forului tutelar. Ministerul In
dustriei Metalurgice.

în schimb. Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice sau Institutul 
oncologic, ca și alte institute a căror 
activitate de microproducție — con
cretizată în produse valoroase — este 
de dată mai recentă, sînt încă defici
tare la capitolul organizare. Intensifi
carea utilizării resurselor interne, ca 
și sprijinul mai viguros al forurilor 
tutelare respective (Ministerul In
dustriei Chimice, Ministerul Sănă
tății) vor duce, fără îndoială, la îm
bunătățirea stării de lucruri.

Este evident faptul că activitatea 
de microproducție se află, în momen
tul de față. într-o etapă de perfecțio
nare caracterizată de prezența unor 
căutări continue, pentru o organizare 
mai eficientă. Depășirea acestui sta
diu nu poate fi lăsată numai, pe sea
ma unităților de cercetare. Se cere, 
deci, ca ministerele respective, prin 
organele lor de specialitate, să-și spo
rească aportul Ia dezvoltarea acestui 
important sector, veghind totodată 
la păstrarea unui raport optim între 
activitatea de cercetare și micro- 
producție.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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PROGRAMUL I

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. 9,00 Matineu 
duminical pentru copii și școlari. 
10,00 Viața satului. 11,30 Amfiteatru 
muzical. 12,00 De strajă patriei
• Acasă la prof. univ. Constan
tin Giurescu; • Sergentul post
mortem Ioan Oroș (film docu
mentar) ; • Soliști instrumentiști 
ai Școlii militare de muzică. 12,30 
In reluare, la cererea telespecta
torilor : • Film artistic : „Golful 
Paradisului" — producție a stu
diourilor engleze. 14,00 • Selec- 
țiuni din Festivalul de muzică u- 
șoară „Gondola de aur" — Vene
ția 1970. • 14.30 „Alină-te dor. ali
nă". își dau concursul: Maria Bu- 
taciu. Viorica Flintașu, Gh. Palcu, 
Mihai Vasilescu și orchestra condu
să de Nelu Stan. 15,00 Emisiune 
în limba maghiară. 16,30 Stu
dioul ,,N“. Din sumar : • In
vitatul emisiunii : Aurel Ba- 
ranga — opinii despre... succes;
• „O dimineață la Floren
ța" — scurt itinerar avînd drept 
ghid pe Ada Brumaru și 
Pino Marchi ; • Michel 
tr-un interviu acordat 
sivitate 
tradiții 
fontă ; 
ului — 
pe un
• Improvizații coregrafice cu Doi
na și Cornel Patriciii. 18,00 Cîntare 
patriei. Concurs coral interjude- 
țean. Participă județele Bistrița- 
Năsăud, Cluj și Mureș. Emisiune 
de Petre Manzur și Ion Babeș. 
Regia de emisie Marius Sitoianu 
și Alexandru Câpușneac. 19,20 
Desene animate. 19,30 Telejurna
lul de seară. 20,00, „România în 
1000 de imagini". „Un oraș greu 
încercat — un oraș în plină re
construcție: Satu-Mare". Emisiu
ne de Florin Brătescu. 20,20 Bun 
îi vinul ghiurghiuliu. 22,20 Tele
jurnalul de noapte. 22,35 Dumi
nică sportivă. 23,00 închiderea 
emisiunii programului I.

operatorul 
Piccoll în- 
în exclu- 

; • Vechi 
dantele în

Studioului ,,N“ 
de artă rusă :
• Poem dedicat ,,Bues“- 
variațiuni cinematografice 

motto de Memphis Slim ;

PROGRAMUL II

adnotări • adnotări • a<

„Igaz Szo
lui Bela

Sărbătorit de întreaga 
lume, pe care a părăsit-o 
acum un sfert de veac, 
departe de patria sa, în 
America, într-o tragică 
exilare pe care a fost silit 
s-o aleagă în 1940 în fața 
pericolului dezlănțuit al 
fascismului, Bela Bartok- 
omul este omagiat azi în 
plenitudinea recunoaște
rii universalității operei 
sale de profundă umani
tate, cu adinei rădăcini în 
muzica populară. Spirit 
larg, animat de ideea no
bilă a cunoașterii și prie
teniei dintre popoare, 
Bela Bartdk a fost 
dintre personalitățile ar
tistice universale 
mai apropiate de spiritua
litatea poporului român, 
pe care a cunoscut-o 
mijlocit și căreia i-a de
dicat ani îndelungi 
cercetări concretizate 
corurile, rapsodiile pentru 
pian și orchestră, dansu
rile românești, piesele 
pentru pian și prelucră
rile după folclorul mu
zical românesc.

închinat în întregime 
eminentului muzician, nu
mărul 9 al revistei „Igaz 
Sz6“, revistă care apare 
la Tîrgu-Mureș, înmă
nunchează o seamă de ar
ticole, amintiri, versuri o- 
magiale, studii semnate 
de prestigioase personali
tăți culturale din țara 
noastră și din străinătate. 
Universalitatea și carac
terul adine umanist al 
creației bartokiene, ca și 
activitatea de cercetător 
al folclorului muzical ma
ghiar, român, slovac, 
aîrb, turc sau arab 
sînt subliniate atît in 
editorialul semnat de 
Hajdu Gyozfl (Cîntul nou 
al timpurilor noi), cit și 
în substanțialele articole 
ale compozitorilor și mu-

una
cele

ne-
de 
în

zicologilor Doru Popovici 
(Cel mai frumos cer), Si
gismund Toduțâ (Izvor 
curat), Constantin Bu- 
geanu (Cel ce mi-a lumi
nat drumul), în articolul 
istoricului muzical buda- 
pestan Szabolcsi Bence 
(Afară din beznă, spre 
lumină...) și in cel al 
muzicianului belgian De- 
nijs Dille (Prima întîlnire 
dintre Barlok și Kodăly). 
Intervenții de strictă spe
cialitate, nu numai de na
tură documentară, ci și in
terpretativă, mai cu sca
mă în legătură cu te
zaurul folcloric românesc 
cules de Bela Bartok, dc-a 
lungul multor ani, în spe
cial din Bihor și Mara
mureș, semnează prof, 
univ. Ioan R. Nicola (Ne 
amintim de el cu recu
noștință...), Alexits Gyorgy 
(Colaborind cu Bartok) și 
Faragd Jâzsef (Colecția de 
colinde românești). Trai
nicelor prietenii și legă
turi de colaborare ale lui 
Bartok cu Ion Busiță, 
D.K. Kiriak, Constantin 
Brăiloiu, Ion Bianu și al
ții. alimentate de intere
sul pe care savantul mu
zician maghiar îl arăta 
muzicii populare româ
nești — interes concretizat 
în florilegiile editate par
țial, în România, întrunind 
selecții din cele peste trei 
mii de cîntece culese de 
Bartdk din folclorul ro
mânesc — le sînt consa
crate numeroase pagini de 
istoriografie și de memo
rialistică (cum sînt amin
tirile primei soții a com
pozitorului, Ziegler Mar
ta, ale biografei salo din 
Cluj, Szego Julia — Fluie- 
rașul din 
ș.a.).

Numărul 
se întregește 
pagini închinate

Dragomirești

comemorativ 
cu vibrante 

memo-
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20,00 Film pentru copii și tine
ret : „Antrenorul*4 — o produc
ție a studiourilor sovietice. 21,25 
Buletin de știri. Carnet bucureș- 
tean. 21,40 Recital George Dan- 
ciu : balade, canțonete și arii
din operete. Regia : Al. Bocăneț. 
21,55 Reluarea serialului de 
bătă seara. 22,45 închiderea 
siunli programului II.

r

**

*

țI

J

*
<

I
• Departe de lumea dezlănțuită
(ambele serii) : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,15, FEROVIAR — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA 
13; 16,15; 19,30.
O Medicul de la asigurări : LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 15, 
18; 20,15.
• Cadavrul viu : CAPITOL — 9,30, 
12,30; 16,30; 20.
• Sechestru de persoană: BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30ț 
16,45; 19; 21,15.
O Ultimul mohican : FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Valea păpușilor : VICTORIA — 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15.
• In arșița nopții : CENTRAL — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GRI- 
VIȚA - 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• In umbra coltului : LUMINA — 
9—16 în continuare; 18,15; 20,30.
• Tom și Geri : DOINA — 9; 
10,15; 11,30; 12,45; 14.
• Anul trecut la Marienbad : DOI
NA — 16; 18.15; 20,30.
• Un american la Paris : CINE
MATECA (sala Union) 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
e Renașterea, Vera Kirova, 
cheta de argint, Spre soare 
răm, Minivolei, Triunghiul 
formanței : TIMPURI NOI — 
în continuare.
• De 
SIOR 
20,45, 
15,45; 
13,30;
• Mayerling (ambele serii) : DA
CIA — 8,45—20 în continuare.
• Petrecerea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17.45: 20.
• Greșeala regelui : BUZEȘTI — 
15,30: 18; 20.30.
• 100 de carabine : BUCEGI — 10; 
15,30; 18: 20,30, ARTA — 10; 15,30; 
18: 20.15.
O Dragoste și viteză : UNIREA
- 15.30: 18; 20.
• La nord prin nord-vest : LIRA
— 16.
• Impostor» : LIRA — 20.
« Dreptul de a te naște : DRU
MUL SĂRII — ' “ *
m Tntîînirea :
15.30: 17,45: 20,
15.30: 18: 20.15. 
a Hibernatus : 
15.30: 18: 20.30, 
12,15: 15: 17.30: 
a Jandarmul se însoară : 
TROCENT — 15.30: 17.45:
POPULAR — 15.30: 18: 20.15. 
a Sentința : FLOREASCA
15.30: 18: 20.30, FLAMURA - 
18.15: 30.30. 
a Agonie 
15.30: in. 
a Tigrul :
20.
a Această 
11: 15.30! 18: 
a PatriHa si 
— ’6- 1R: 20. 
rs întoarcerea 
FLACĂRA —

șapte ori șapte : E 
— 9: 11,15; 13,30; 16; 
AURORA — 9: 11,15; 
18: 20,15, TOMIS — 9 
15.45; 18,15; 20.30.

9,45;

Ra- 
zbu- 
per- 
9—21

15.30: 18: 20 30. 
FERENTARI

CRÎNGAȘI

GIULFSTI 
MIORIȚA - 
20.

10:

co-
20.

16

și extaz : VOLGA

VIITORUL 16: 18

femele : MOȘILOR
20.15. 
muzica MUNCA

• Vlnătorul de căprioare : VI-
TAN — 15,30; 18; 20,15.
• Virsta ingrată ; RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
• Păsările : PROGRESUL —
15,30; 18.
• Hei, tu ! : PROGRESUL — 20.
• Aurul : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Sub semnul Iui Monte Cristo : 
PACEA — 15,45; 18; 20.
O Degetul de fier s COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

teatre

dorfortibiî
15.30: IR:

Mabuse:
20.15.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Pala
tului) : Recital de pian susținut 
de Dmitrii Alexeev (U.R.S.S.) — 
20.
• Opera Română : Coppelia — 
11; Bărbierul din Sevilla — 19,30.
• Teatrul de operetă : Rosema
rie — 10,30; Suzana — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
10,30; 15,30; Becket — 20; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 10,30; 
20; Moartea ultimului golan —
15.30.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Nicnic — 20.
• Teatru] „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire
— 10,30; Victimele datoriei — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Vi
raj periculos — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un ba
lansoar — 10,30; Primarul Lunii 
și iubita sa — 16 ; Dansul ser
gentului Musgrave — premieră
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Sus pe acoperiș ... In 
sac — 15,30; Crimă și pedeapsă
— 19,30; (sala Studio) : O lună 
la țară — 10,30; Năzdrăvanul Oc
cidentului — 16; Cînd luna e al
bastră — 20.
• Teatrul Giulesti : Tango la 
Nisa — 10; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 11: (sala din str. 
Academiei : Strop de Rouă-bro- 
tăcelul — 11.
A Teatrul evreiesc de stat : Spec
tacol închinat sărbătoririi a 130 
de ani de Ia nașterea lui Avram 
Goldfaden — 11: Golem — 19.30. 
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caragiale ... dar nu tea
tru — 10.
• Teatrul de Nord — Satu-Mare
— secția română (în sala Tea
trului ,,Ton Vasilescu"! : Millo
director ; Trenul de Adjud — 16; 
Spectacol Caragiale — 20.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savov) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Sonatul 
Lunii — 19.30.
• Teatrul de revistă si comedie
„Ion Vasilescu" (la Sala Palatu
lui) : Revista la volan — 16;
19.30.
a Ansamblul artistic ..Ran^odia 
română" (str. Lipscani 53) : Spec
tacol de cînfece și dansuri ro
mânești — 20.

„CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRANIULUI MEU"
Producție a studiourilor din R.P. Ungară 

Scenariul și regia : Gyorgy Revesz

cu : Zoltan Latinovits, Eva Ruttkay, Mari Toroksik, Imre Latinovits, 
Sandor Pecsi
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A aparul nr. 11 (noiem
brie 1970) al revistei

MAGAZIN 
ISTORIC

DIN CUPRINS :
• Fir neîntrerupt de existen

tă românească, • Sub semnul 
unității și frăției. • Un transil
vănean prieten cu Benjamin 
Franklin. • Misterul unor fres
ce. • Ultimele zece minute ale 
crucișătorului Indianopolis. • 
Pledoarie pentru libertate. • De 
ce au învins dorienil ? • Dele
gați români la primul Congres 
internațional antifascist. • Pro
cesul de la NUrnbcrg. • Furia 
pietrelor de la Arnota. • Sfîr- 
șitul lui Ioan Nicoară Potcoavă. 
• A. C. Cuza a țintit și Cor- 
neliu Codreanu a tras. • File 
dintr-un întunecat capitol : dic
tatura legionară. • Moartea pur
ta cămașă verde. • YR-LEE nu 
a mai aterizat. « Evocări sem
nate de Miron Nicolescu, Miha- 
Iache Lungu, Mihai Beniuc, Gh. 
Grădinaru.

■ 74 J
Q

riei marelui 
maghiar, prieten 
porului nostru, 
de scriitorii Geo 
Szekely Jănos,
Fercnc,
Lăszloffy Aladăr, Fodor 
Andrăs.
Horvnth Imre. Szâsz 
nos, Veronica Porumbacu, 
Toth Istvân, Elteto Jozsef 
ș.a. Un bogat material 
ilustrativ și iconografic, 
din care se detașează re
producerile după sculptu
rile lui 
(Prințul

Mihai

muzician 
al po- 
semnate 

Bogza, 
Szemler 
Beniuc,

Nina Cassian.
Jâ-

Jeno 
cioplit în

Szervatius
lemn,

Mandarinul miraculos. 
Prințul Barbă Albastră), 
Ion Jalea (Bustul muzi
cianului). ilustrațiile lui 
Alexandru Plugor la Co
linde, Cseh Gusztav („As- 
cultîndu-1 pe Bartdk"), 
Arkossy Istvăn. Ambrus 
Imbre, contribuie la rea
lizarea unui frumos și su
gestiv volum omagial, 
impunînd încă o dată a- 
tenției preocupările ma
jore ale revistei din Tg. 
Mureș.

Constantin OLAR1U

& merituos
esf de cultură

o arie de circu-Avînd 
la'ție extrem de restrinsă, 
primele manifestări ale 
creației muzicale româ
nești au cunoscut — mai 
mult decît oricare alt act 
de cultură — un proces, 
să-i spunem, de tezauri
zare. Numeroase cărți au 
fost depozitate de-a lun
gul secolelor în biblioteci 
și arhive, departe de o- 
chiul iscoditor al cercetă
torului. Iată de ce se cere 
relevată inițiativa luată 
de Muzeul culturii româ
nești din Scheii Brașovu
lui (prin cercetările pro
fesorului Constantin ~ 
trina, vicepreședinte 
comitetului județean pen
tru cultură și artă, și ale 
muzeografului Mihai Ma- 
nolache) de a valorifica 
bogatul fond muzical 
existent în arhiva biseri
cii Sf. Nicolae din Bra; 
șov — prin crearea unei 
biblioteci alcătuite exclu
siv din creații muzicale.

Sînt cunoscute aici rare 
și timide încercări de ca
talogare și inventariere a ---- i —u:.„ s_ care 

erau 
alte 

Astfel,

Ca-
al

întregii arhive, în 
lucrările muzicale 
menționate printre 
tomuri existente, 
protocolul din 1688, com
pletat în 1750, 1759'și 1813, 
oferă vagi referințe des-

FAPTUL
DIVERS
Peste 1OOOO

Ilie Gheorghe din comuna 
Vorniceni s-a prezentat, într-una 
din zilele trecute, la centrul de 
recoltare și conservare a singe- 
lul din Botoșani, Ținea să fie 
înregistrat și el printre cei ce 
împrospătează neîncetat „rezer
voarele" de viață cu ajutorul 
cărora sînt salvați atîția pa- 
cienți. Și a fost înregistrat. Al 
10 000-lea donator de singe din 
acest an. N-a trecut însă mult 
și, in registrul respectiv, au a- 
părut alte nume dincolo de acest 
„prag". Datorită lor, obișnuitele 
flacoane de numai cîțiva centi
metri cubi devin, intr-adevăr, 
inepuizabile.

...și nicovala
a explodat
Acum un an, cineva din fami

lia lui Constantin Beldiman din 
Mărășești (Vrancea) a găsit, pe 
malul Șiretului, un proiectil ră
mas de pe vremea celui de-al 
doilea război mondial. In loc 
să-l predea organelor de miliție, 
Constantin Beldiman a păstrat 
proiectilul în casă, folosindu-1 
ca... nicovală ! De atunci, timp 
de un an de zile, întreaga fami
lie a trăit in preajma morții. în- 
tr-una din zilele trecute însă, 
după ce a fost așezată lingă foc, 
ghiuleaua a explodat, provo- 
cînd moartea tatălui și a unui 
copil și rănirea gravă a altor trei 
copii.

Controlorii
„datori"
la casierie

Nu demult, în casieria autoba
zei de călători din Cluj s-a con
statat o lipsă de peste 70 000 lei. 
Cercetările întreprinse au stabi
lit că banii respectivi au fost în
sușiți de mai multe casiere care 
întocmeau situații de casă false. 
De ce n-au putut fi descoperite 
din timp ? Doar Gheorghe Mora- 
ru, contabil-șef, Constantin Bu- 
zuloiu și Coroiu Mateiaș, revizori 
de gestiune, efectuaseră cu regu
laritate verificările încasărilor și 
operațiunea de depunere a ba
nilor la' bancă'! Erau falsurile 
chiar atit de greu de depistat 7 
Dimpotrivă. Unele puteau fi con
statate cu ușurință. Atunci 
de ce n-au avut dumnealor 
ochi să le vadă ? Explicația este 
simplă. Foarte adesea ,,se îm
prumutau" și ei din sumele sus
trase de casiere, bineînțeles „ui- 
tind“ pe loc că sînt datori. In 
curînd se vor convinge că ast
fel de „datorii" nu se sting ni
ciodată de la sine. Le vor plăti, 
deci, cu virf și îndesat.

Chilipirgii... 
păgubași

pre existența citorva ase
menea cărți. Utile pentru 
cercetările actuale sînt și 
încercările de organizare 
științifică a bibliotecii, 
făcute de Vasile 
(1789—1842), loan 
de Lemeny (1858), 
Barac sau Vasile 
riu. Prima 
documentară certă despre 
o carte exclusiv muzicală 
existentă aici o găsim în 
testamentul ’ ~ *
Tempea IV, 
moștenitorilor (în 
printre altele, o „Carte de 
cîntări cu note". în pro
tocolul nr. 113 din 
se consemnează de 
meni o interesantă 
a cărților, date spre 
sință cîntărețului Gheor- 
ghe Ucenescu (elevul și 
principalul biograf al lui 
Anton Pann, autorul me
lodiei la „Deșteaptă-te, 
române !“). Sînt citate

Pop
Bran 
Iosif

Gloda- 
informație

lui 
care

Radu 
lasă 

1781),
pro- 
1862 
ase- 
listă 
folo-

Erată la

printre altele, irmologhio- 
nul și teoreticonul lui Ma- 
carie, „Bazul teoretic și 
practic al muzicii biseri
cești", al lui Anton Pann. 
Alt valoros punct de ple
care in cercetările actuale 
il mai constituie „Catalo
gul cărților aflătoare in 
biblioteca bisericii Sf. Ni
colae din Brașov" (1904), 
alcătuit de Constantin La- 
cea, care făcea pentru 
prima dată o timidă or
ganizare pe secțiuni a ar
hivei (istorică, geografică, 
muzicală etc.). în catalo
gul său apăreau, alături 
de cele mai sus mențio
nate, și lucrări muzicale 
de Gheorghe Ucenescu, 
Nicolae Brătescu, Timotei 
Popovici, și insfîrșit, par
titura originală a primei 
operete românești — 
„Crai nou" — semnată de 
Ciprian Porumbescu, ope
retă care răsunase pentru 
prima dată în sala de fes
tivități a gimnaziului ro
mân din Brașov, în seara 
zilei de 27 februarie 1882.

întreg acest fond muzi
cal existent în arhiva bra- 
șoveană. și mărit consi
derabil în ultimul timp 
prin donații (Tiberiu Bre- 
diceanu. Lelia Popovici, 
Dr. Nistor Pompiliu și 
Dr. loan Garoiu) este în 
prezent identificat și ca
talogat, reprezentînd o 
viitoare bibliotecă mu
zicală. Prin valorificarea 
acestui inestimabil tezaur 
cultural — punîndu-1 la 
dispoziția muzicologilor 
noștri — colectivul de cer
cetători brașoveni este pe 
cale de a realiza un au
tentic și meritoriu act de 
cultură.

Corneliu MERLAU

un volum
de valoare

Chiar dacă pentru a 
caracteriza epoca noastră, 
RENfi HUYGHE propu
ne înlocuirea termenului

de „civilizația cărții'1 cu 
cel de „civilizația imagi
nii", trebuia să acceptăm 
că suma cunoștințelor teo-

rețice necesare existenței 
sociale sau individuale se 
însușește tot din cărți. 
Deci, creditul acordat căr
ții ca sursă de informare 
nu a scăzut și de aceea 
locul principal în economia 
textului îl ocupă în mod 
firesc valoarea, dar și co
rectitudinea. O greșeală 
de tipar poate denatura 
sensul unui termen, a- 
cesta la rîndul său poate 
influența valoarea comu
nicării. în acest sens, cre
dem că este nimerit să 
se dea mai multă atenție 
corecturii textelor, pen
tru a nu avea surprize de 
genul celor întilnite în 
recenta apariție de o in
discutabilă valoare a tex
tului și a prezentării gra
fice „IMPRESIONISMUL" 
datorate regretatului Eu
gen Schileru. Astfel, la 
pagina 13, citatul 
LEYMARIE vorbește 
pre „culorile pure 
spectrului acordate 
contrastate" (s.n.) iar 
„contractate" (!) cum 
pare tipărit, după 
inventatorul puștii 
grafice este MAREY și nu 
MANET (pagina 17). Ce
lebrul tablou al lui MA
NET „LE BON 
cu care pictorul a cunos
cut succesul la salonul d>n 
1873, este numit greșit 
„Bunul BICK" (!). De 
fapt este vorba despre 
portretul lui BELLOT, 
iar „bock" înseamnă pa
har de bere, halbă, deci 
„Halba cea bună". Cu a- 
tit mai mult cu cît titlul 
tabloului „LA SERVEU- 
SE DE BOKS". tot 
lui MANET, nu este tra
dus românește, cum 
fi fost firesc. Tot la MA
NET, în succinta prezen
tare, tabloul lui, GOYA 
„DOS DE MAYO" („Ziua 
de 2 Mai", în care au fost 
atacați soldații Iui Napo
leon în Spania) este nu
mit „LOS DE MAYO". 
Aflăm apoi din prezen
tarea lui CEZANNE că 
impresioniștii ar fi expus 
în 1870 la fotograful NA
DAR. deci în plin război.

cînd grupul era împrăș
tiat, iar nu în 1874, 
este corect. Iată 
greșeli care pot 
neplăcute surprize 
care le iau drept 
ca și formulări de 
„tinere spartiate" 
traducerea titlului 
tablou de DEGAS, 
condițiile în care în lim
ba română avea echi
valentul corect „sparta
ne". Aceste traduceri „ad 
litteram" ne amintesc de 
explicația dată în volumul 
„Farmecul Parisului" al 
lui FRANCIS CARCO, 
termenului de „bateau-
lavoir", substantiv deve
nit celebru în istoria ar-

cum 
cîteva 

provoca 
celor 

bune, 
tipul 

(s.n.), 
unul 

in

tei prin faima artiștilor 
care au locuit acea ■ pito
rească clădire : „vas spe
cial amenajat pentru a 
servi drept lavoar", dar 
care înseamnă de fapt, în 
mod curent, vas pentru 
curățat pietrișul riurilor, 
deci dragă fluvială, am
barcațiune care i-a suge
rat, prin asemănare, ter
menul acesta lui MAX 
JACOB. Sînt observații 
care considerăm util a fi 
avute mai atent în vede
re. Ele nu își propun să 
diminueze cu nimic valoa
rea cărții amintite și nici 
lăudabilele, de altfel, efor
turi ale editorilor săi.

Virgil MOCANU

In orașul Bacău au poposit nu 
de mult doi turiști străini. Adu
seseră cu ei o cantitate aprecia
bilă de bijuterii și erau in cău
tare de mușterii. Se pare, însă, 
că nu le-a fost prea greu să-i 
găsească. In scurt timp, Gheor
ghe Popescu, Alexandru Vrabie, 
Constantin SCarlat, Elisabeta Re
begea, Elena Logofătu, contabi
lul Dumitru Herlea, inginera 
Irina Viliman, Gheorghe Carp, 
Viorica Munteanu și alți aproa
pe 60 de iubitori de po
doabe au cumpărat ghiuluri, veri
ghete și cercei din aur. Vindut 
insă in acest mod, aurul este 
deosebit de sunător. In cele din 
urmă, negustorii și mușteriii lor 
au fost prinși asupra faptului și 
s-a întrerupt vinzarea. Atit unii 
cit și alții au fost nevoiți să pre
dea bijuteriile. Deocamdată, 
ciștigul s-a intors pentru toți 
in pagubă. Dar 'afacerea nu se 
încheie aici. Pentru că va fi con
fruntată și cu prevederile legii.

din 
des- 
ale 
sau 
nu 
a- 

cum 
foto-

BOCK“,

al
ar

JJ
în articolele publicate 

în paginile ziarului nostru 
cu privire la activitatea 
revistelor literare și de 
cultură ce apar in prin
cipalele centre urbane 
din țară a fost adesea 
subliniat rolul important 
ce revine acestor publi
cații în dezvoltarea vie
ții culturale, în valorifi
carea tuturor, resurselor 
umane și spirituale de 
care pot dispune, în de
pistarea și încurajarea 
unor tinere talente. în
cercări de a răspunde u- 
nui asemenea deziderat 
s-au făcut in forme di
verse, în numerele mul
tora dintre reviste, numai 
că ele nu se concretizea
ză întotdeauna cu aceeași 
consecvență și, mai ales, 
eficiență. Tocmai de a- 
ceea, perseverența cu care 
in ultimele luni revista 
clujeană „Tribuna" găz
duiește în coloanele sale 
— în cadrul rubricii inti
tulate „Tribuna Ia..." —
grupaje de versuri și 
proză scurtă aparținînd 
unor autori din diverse 
orașe, cu precădere tran
silvănene, ni se 
a constitui o 
tivă redacțională meri
torie ce se cuvine ase

Tribuna la...

pare 
lniția-

st Pentru că
fi apreciată ca atare. Pa
ginile publicate dovedesc 
de altfel elocvent că și în 
orașele „vizitate" pînă a- 
cum — Sibiu, Alba Iulia, 
Tîrgu-Mureș, Suceava, 
Mediaș, Tumu-Severin, 
Lupeni, Zalău sau Reșița 
— există fructuoase preo
cupări creatoare, că și aici 
există condiții reale de 
dezvoltare a artei și lite
raturii originale. Imaginea 
pe care o configurează 
aceste pagini ar putea fi 
de bună seamă completa
tă în mai mare măsură 
prin articole care să pri
vească dintr-un unghi a- 
nalitic diversele manifes
tări concrete ale fenome
nului cultural, orientîn- 
du-le și stimulîndu-le 
într-un sens pozitiv des
fășurarea. Oricum, ini
țiativa „Tribunei" se cu- 

a 
atit 
ea reprezintă, 

în mod implicit,

vine 
cu 
cit 
odată, i ___ __,___ ,
o invitație adresată celor
lalte publicații similare 
de a acorda o mai mare 
atenție celor ce, în diver
se localități ale țării, se 
apropie cu pasiune de u- 
niversul de frumuseți al 
artei și literaturii.

Gh. DAN

fi continuată, 
mai mult cu 

tot-

și-au pierdut
direcția

E noapte. Pe drumurile pu
blice din județul Brăila a înce
put un control inopinat. Sînt o- 
prite, rînd pe rind, zeci de auto
camioane. Conducătorii auto sînt 
invitați să răspundă (bineînțe
les, cu ajutorul „jurnalului de 
bord") la cea mai simplă între
bare cu putință : „încotro mer
geți ?“ Rezultatul a fost mai 
mult decît surprinzător. Nu mai 
puțin de 111 dintre cei intero- 
gați susțineau că și-au pierdut... 
direcția ! Și pentru a nu se ră
tăci și mai mult, umblînd „în 
gol" de colo pînă colo, tuturor 
li s-a dat o direcție precisă. 
Toate autocamioanele respective 
au fost îndrumate spre coopera
tivele agricole de producție din 
Romanu, Rîmnicelu, Gropeni, 
Mihai Bravu, însurăței ș.a. Au 
fost transportate 232 tone de po
rumb și 15 tone de șroturi că
tre bazele de recepție și alte 
locuri de depozitare. Sperăm că 
„lecția" a fost eficientă. Pentru... 
drumurile viitoare !

Rubrică redactata de :
Dumitru TIRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 53-A ANIVERSĂRI 

A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Cronica ziâei

RECEPȚIE LA AMBASADA
UNIUNII SOVIETICE

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Măr.escu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministru
lui afacerilor externe turc, Ihsan 
Sabri Caglayangil, pentru felicitările 
transmise 
aniversări

Raportul Comitetului Central la cel de-al V-lea

Cu prilejul celei de-a 53-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste dtp 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A.V. Basov, a o- 
ferit, simbătă la amiază, o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Virgil Tro- 
fin, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Mihai Marinescu, 
Vasile Vlad, șeful secției de relații 
externe a C.C, al P.C.R., Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat, ai gu
vernului.

Erau prezenți, de asemenea, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, activiști de partid, 
membri ai Consiliului General

A.R.L.U.S., oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai cultelor, ziariști ro
mâni și străini.

Au participat membri ai delegației 
Asociației de prietenie sovleto-româ- 
nă, condusă de V. I, Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., pre- 
ședintelb asociației, care se află în 
țara noastră pentru a lua parte la 
manifestările organizate cu prilejul 
celei de-a 53-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

cu ocazia celei de-a 47-a 
a Republicii Turcia.

★
s-a înapoiat în Capitală, 
Ia Budapesta, Ion Iliescu,

Congres al Partidului Muncii din Coreea,

*
Cosmonautul sovietic Boris Valen- 

tinovici Volînov, comandantul navei 
„Soiuz-5“ și conducătorul primei 
stații orbitale cu oameni la bord, 
membru al delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, care ne vi
zitează țara cu prilejul aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, s-a intilnit simbătă cu oa
meni de știință, specialiști și ziariști 
din Capitală.

La întîlnirea organizată de Univer
sitatea populară-București au partici
pat acad. Remus Răduleț, rectorul 
Universității populare, acad. Elie Ca- 
rafoli, președintele Federației inter
naționale de astronautlcft. prof. univ. 
Florin Ciorăscu, directorul Institutu
lui de fizică-București, prof. univ. dr. 
docent Constantin Drimbă, directorul 
Observatorului astronomic, dr. Cos- 
tică Țurcanu, director adjunct științi
fic al Institutului pentru mecanica 
fluidelor și construcții aerospațiale.

Cu acest prilej, acad. Remus Ră
duleț a făcut o prezentare a preocu
părilor oamenilor de știință și spe
cialiștilor români în domeniul astro, 
nauticii. în continuare, acad. Elie 
Carafoli a vorbit despre activitatea 
Federației internaționale de astro- 
nautică. subliniind, printre altele, că 
oamenii de știință din întreaga lume 
salută realizările remarcabile dobîn- 
dite în cucerirea spațiului cosmic, 
dorința întregii umanități ca aceste 
realizări uimitoare să fie consacrate 
progresului și civilizației mondiale.

A vorbit apoi cosmonautul Boris 
Volînov. După ce s-a referit la suc
cesele Uniunii Sovietice în realizarea 

rogramelor cosmice, oaspetele a 
.•ansmis salutul oamenilor de știin

ță și specialiștilor sovietici în pro
bleme de astronautică adresat cole
gilor lor români. Cosmonautul a e- 
vocat apoi momente din activitatea 
sa de pregătire profesională și din

★
zborul cosmic pe care l-a efectuat. 
Vorbitorul a arătat totodată că ne 
cunoaște țara Încă de anul trecut, 
cind, din înălțimile spațiale, i-a pu
tut admira îmbinarea armonioasă a 
reliefului geografic, subliniind că 
vizita făcută acum în România i-a 
dat prilejul să constate marile reali
zări înfăptuite de poporul nostru in 
edificarea socialismului.

în încheiere, B. V. Volînov a răs
puns numeroaselor întrebări adresate 
de cei prezenți.

*
Simbătă a avut loc la Craiova o 

seară culturală cu tema „Poeții lumii 
cintă Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie", manifestare la care și-au 
dat concursul actori ai Teatrului Na
țional din localitate.

în aceeași zi, la Casa de cultură 
din Tr. Severin, numeroși locuitori ai 
municipiului s-au întilnit cu profeso
rul emerit Dumitru Săvoiu, care a 
vorbit despre însemnătatea celei de-a 
53-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

★
Numeroase manifestări consacrate 

zilei de 7 Noiembrie au avut loc și 
in județul Tulcea. Astfel. în localită
țile Greci. Jurilovca și Sarichioi au 
fost organizate simpozioane, în cadrul 
cărora s-a vorbit despre legăturile 
mișcării muncitorești din România cu 
Revoluția Socialistă din Octombrie, 
în comuna Horia a fost organizată o 
seară literară, al cărei subiect l-a 
constituit ecoul Revoluției Socialiste 
din Octombrie în literatura română. 
Numeroși locuitori din Mahmudia și 
Luncavita au luat parte la o manifes
tare intitulată „Călătorie prin centrele 
industriale ale primului stat socialist".

La Izvoarele, Nalbant și Cerna a 
fost organizat ciclul de filme docu
mentare „U.R.S.S. ieri și azi".

(Agerpres)

Sîmbătă 
venind de . .
prim-secretar al Comitetului Centrai 
al Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
care a participat Ia festivitățile con
sacrate celei de-a 25-a aniversări a 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Pe aeroportul Otopeni 
erau prezenți membri ai Secretaria
tului Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, activiști ai C.C. 
al U.T.C.

La plecarea din Budapesta, pe ae
roportul Ferihegyi, au fost de față 
Horvath Istvan, prim-secretar al 
C.C. al K.I.S.Z., alți membri ai con
ducerii organizației, precum și Ioan 
Boehls, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Budapesta.

★
în cadrul unei festivități organi

zate la Palatul pionierilor din Capi
tală, simbătă au fost decernate di
plome unor pionieri români premiați 
la concursul internațional de deseno 
ale copiilor pe tema „Eu văd lumea", 
organizat de gazeta „Pionerskaia 
Pravda" cu prilejul centenarului naș
terii lui V. I. Lenin.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. (Agerpres)

Lucrările Conferinței
naționale de drumuri

în Capitală a luat ființă

Vineri și sîmbătă, la Sinaia s-au 
desfășurat lucrările celei de-a doua 
Conferințe naționale de drumuri, or
ganizată de Consiliul național a.l in
ginerilor și tehnicienilor și Minis
terul Transporturilor.

în lumina obiectivelor stabilite de 
cel de-al X-lea Congres al partidu
lui, cei peste 250 de specialiști din 
domeniul cercetării, proiectării, exe
cuției și întreținerii, din învățămîn- 
tul superior și din cadrul consiliilor 
populare județene, au examinat solu
țiile tehnice care să asigure scurta
rea duratei de execuție, reducerea 
consumului de materiale, concomi
tent cu creșterea gradului de sigu
ranță în exploatarea drumurilor. Au 
fost prezentate numeroase referate 
relevînd contribuția originală la Îm
bunătățirea calității lucrărilor, ridi
carea viabilității drumurilor, utiliza
rea de noi materiale în condițiile asi
gurării unei eficiente economice spo
rite.

în încheiere, participanții la con
ferință au adoptat în unanimitate 
textul unei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care își exprimă 
hotărirea de a-și aduce contribuția 
la îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce revin întregului nostru popor 
în viitorul cincinal. (Agerpres)

a cadrelor din industria hotelieră și turism

prezentat de tovarășul Kim Ir Sen
prescurtat

La București a luat ființă Centrul 
de formare și perfecționare a cadre
lor din industria hotelieră și turism. 
Organizat de Oficiul Național de Tu
rism, în vederea pregătirii persona
lului din activitatea turistică la ni
velul exigențelor turismului interna
țional, centrul își propune, printre 
altele, să contribuie la formarea pro
fesională a cadrelor operative de 
conducere și a personalului calificat 
de nivel superior și mediu, la perfec
ționarea profesională a cadrelor teh- 
nico-administrative de specialitate, 
precum și să efectueze studii, cerce
tări și experimentări în vederea in
troducerii tehnicilor noi în activitatea 
turistică, in organizarea și raționali
zarea procesului de deservire turis-

tică, valorificarea patrimoniului tu
ristic national.

în cadrul centrului vor funcționa 
peste 40 de cursuri, la care vor ex
pune prelegeri specialiști români și 
străini. în primul an de activitate vor 
fi școlarizate 2 500 cadre : bucătari, 
chelneri, hotelieri, ghizi, recepționeri 
de hotel, șefi de sală etc. Cursurile se 
vor desfășura inițial în complexele 
O.N.T. de la Sinaia, Posada și Snagov 
— în principal — pe baza programe- 
lor-tip elaborate de Biroul internațio
nal al muncii și Uniunea internațio
nală a organismelor oficiale de tu
rism (U.I.O.O.T.). asigurindu-se ast
fel o pregătire unitară a personalului 
la nivelul exigențelor internaționale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9, 10 și 11 noiembrie. în Iară : Vre
me în general rece. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea precipitații slabe, 
izolate. Vint potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
7 grade și plus 3 grade, izolat mat 
coborite în depresiunile din estul 
Transilvaniei, iar maximele vor os
cila între 3—13 grade. Local ceață, 
în București : Vreme relativ rece. 
Cerul va fi schimbător. Vint potrivit. 
Temperatura va crește ușor la sfir- 
șitul intervalului.

Amănunte privind 
noua formulă tehnică 

la tragerea excepțională 
1010în legătură cu tragerea excepțională Loto din 10 noiembrie, administrația „Loto- Pronosport" ne-a furnizat o serie de amănunte privind „noua formulă tehnică" a a- cestei trageri. Se vor efectua 4 extrageri, în 3 faze, totali- zînd 26 de numere câștigătoare din 90. Se atribuie 7 categorii de premii: autoturisme „Dacia 1300", „Mosk- vici 408“ cu caroserie 412 sau „Fiat 850“ plus 11 900 lei, precum și excursii în Austria, cu avionul (8 zile), și in R. D. Germană (12 zile). Alți „norocoși" pot să se asigure de pe acum de petrecerea Revelionului 1971, atribuindu-se bilete de cîte 2 locuri la Mangalia, timp de 5 zile. De asemenea, se vor atribui numeroase premii în bani. Tragerea va avea loc în București, în ziua de 10 noiembrie.

/n premieră 
la teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra"TEATRUL „Lucia Sturdza Bulandra"; sala Studio (Grădina Icoanei), prezintă premiera piesei românești GLU

GA PE OCHI (întunericul) de Iosif Naghiu.Interprețl: Toma Caragiu," Virgil Ogășanu, Marius Pepi- no, Cornel Coman, Valeria Marian, Ion Colomieț.Regia : Valeriu Moisescu.Primele reprezentații vor a- vea loc marți 17 noiembrie, joi 19, duminică 22 noiembrie, ora 20.

**

î 
I
I 
I
*

î

*
î
I

*

economisire avantajos

Casa de Economii și Con- semnațiuni face cunoscut că, în primele zece zile ale fiecărei luni, obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se procură la valoarea lor nominală, de la oricare unitate C.E.C. sau unitate poștală din țară. Procurarea sau vinderea obligațiunilor C.E.C. se face cu multă ușurință, neîndeplinindu-se în a- cest scop nici o formalitate.La sfîrșitul fiecărei luni, Casa de Economii și Consem- națiuni acordă depunătorilor pe obligațiuni C.E.C., prin trageri la sorți, cîte 2 887 cîs- tiguri în bani cu valori de 100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 lei, 25 000 lei, 10 000 lei, 5 000 . lei și alte cîștiguri în valoare ț totală de peste 2,8 milioane lei.
!

Tragerea la sorti lunară a o- bligațiunilor C.E.C. din 30 noiembrie a.c. va avea loc în Capitală. La această tragere participă toate obligațiunile C.E.C. procurate pînă la data de sîmbătă 28 noiembrie a.c.
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PHENIAN. — Agenția Centrală Te
legrafică Coreeana a transmis Ra
portul de activitate al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea la cel de-al V-lea 
Congres al partidului, prezentat, la 
2 noiembrie, de tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central. în introducerea raportului 
se arată că, datorită conducerii clar
văzătoare a Partidului Muncii, au 
fost înregistrate mari victorii și rea
lizări pe toate fronturile construcției 
socialiste, baza revoluționară pe care 
o constituie jumătatea de nord a re
publicii s-a consolidat cu o fermi
tate de monolit. In cursul luptei 
sale indîrjite pentru revoluție și 
construcție, Partidul Muncii și-a lăr
git rindurile și s-a consolidat, de
venind un partid combativ, capabil 
să meargă înainte infruntind orice 
împotriviri, un partid revoluțio
nar invincibil, în care toți mi- 
litanții s-au unit cu fermitate, 
pe baza unei singure ideologii și 
unei singure voințe, în jurul Co
mitetului Central, partid legat trup 
și suflet cu masele populare.

In primul capitol, consacrat bilan
țului realizărilor în perioada ce s-a 
scurs de la congresul precedent, ra
portul subliniază : Congresul al 
IV-lea al Partidului Muncii, întoc
mind bilanțul victoriei istorice re
purtate în construirea bazei socia
lismului. a adoptat mârețul program 
al planului septenal, ale cărui obiec
tive principale erau de a făuri, bi-' 
zuindu-se pe regimul socialist sta
tornicit, reconstrucția tehnică gene
rală, revoluția culturală și îm
bunătățirea radicală a vieții poporu
lui ; congresul a chemat cu energie 
întregul popor la luptă pentru rea
lizarea acestui program. Arătind că 
membrii partidului și toți oamenii 
muncii, angajîndu-se in această lup
tă, au îndeplinit sarcinile in econo
mie, în raport se spune : „Cu 
toate acestea, în ultimii ani, mari 
obstacole și dificultăți au apă
rut în fața revoluției și construc
ției noastre din pricina manevrelor 
agresive ale. imperialiștilor americani, 
care au căpătat un caracter fățiș, 
precum și in urma situației compli
cate create în sinul mișcării comu
niste internaționale". în aceste con
diții, Partidul Muncii a ținut „con
ferința istorică din octombrie 1966, 
care a adoptat măsuri pantry a în
tări temeinic rindurile noastre revo
luționare pe plan politic și ideologic 
și pentru a reorganiza întreaga acti
vitate a construcției socialiste în 
conformitate cu cerințele situației 
existente. El a injțiat o nouă linie - „ », , .-
revoluționară constind in desfășura- tk reac|iur\1.1
reacoi^c^grtițentă a. construcției eco- 
riotiirce și âpărărir, in ridicarea in 
mod intens a capacității dd apărare 
a țării pentru a face față manevre
lor agresive intensificate ale inami
cului. și de aceea a hotărît să amine 
cu trei ani îndeplinirea planului sep
tenal. Evoluția ulterioară a arătat 
limpede că măsurile adoptate de. 
partid erau pe deplin conforme cu 
interesele fundamentale ale revolu
ției noastre".

Datorită realizării cu succes a pla
nului septenal in domeniul industriei 
— se arată mai departe în raport — 
anul acesta, producția industrială 
globală va crește de 11,6 ori in com
parație cu 1956 ; de 13,3 ori in ce 
privește producția de mijloace de 
producție și de 9,3 ori in ce privește 
bunurile de larg consum. Aceasta 
înseamnă că în cursul întregii pe
rioade de industrializare, din 1957 
pînă în 1970, 'producția industrială a 
crescut în ritmul înalt de 19,1 
la sută în medie anual. Dato
rită eforturilor desfășurate de 
partid în perioada planului septenal 
pentru dezvoltarea industriei con
strucțiilor de mașini, in partea de 
nord a Coreei, unde înainte de eli
berare nu se puteau produce nici 
măcar unelte agricole simple, s-a 
ajuns acum la situația de a produce 
mașini de mare volum, ca, de pildă, 
prese de 6 000 de tone, camioane 
grele, tractoare mari, excavatoare 
mari, buldozere mari, locomotive 
Diesel și electrice, nave de 5 000 de 
tone, precum și instrumente de pre
cizie ; se produc nu numai piese se
parate de mașini și utilaje, ei și a- 
gregate complete pentru fabrici 
moderne.

Relevînd însemnătatea operei de 
industrializare, raportul subliniază : 
„Industria noastră grea, cu pivotul 
său industria constructoare de ma
șini, constituie garanția independentei 
politice și economice a țării și baza 
materială solidă a unei dezvoltări
mai rapide a economiei naționale,
favorizînd considerabil dezvoltarea 
industriei ușoare și a economiei ru
rale, sporirea capacității de apărare 
a țării. Toate acestea 
că sarcina istorică a 
zării socialiste a fost

demonstrează 
industriali- 

realizată in

mod strălucit în țara noastră și că, 
dintr-o țară colonială agricolă, de
parte de civilizație, cum era în trecut, 
ea a devenit un stat socialist indus
trial, înzestrat cu o industrie moder
nă și o economie rurală dezvoltată".

Raportul relevă că în desfășurarea 
revoluției culturale partidul a acor
dat o importanță primordială învă- 
țămintului public și pregătirii de ca
dre naționale. Cel mai mare suoces 
realizat în domeniu! învățămîntului 
public în perioada analizată a fost 
introducerea invâțămintului tehnic 
universal Și obligatoriu de 9 ani, 
Totodată, finind seama de cerințele 
construcției socialiste în rapidă dez
voltare, Partidul Muncii a continuat 
să desfășoare mari eforturi penitru 
formarea de tehnicieni și specialiști, 
înregistrînd și în acest domeniu 
multe succese.

în continuare, în raport se arată că, 
în cursul perioadei analizate, au fost 
înregistrate succese remarcabile în 
dezvoltarea științei potrivit orientă
rii partidului, oamenii de știință și-au 
concentrat eforturile asupra muncii 
de cercetare menită să consolideze și 
mai mult independența economiei 
naționale.

Referindu-se în continuare la 
schimbările intervenite în structura 
socială, raportul arată că rindurile 
clasei muncitoare, numericește puțin 
importantă in trecut, după eliberare 
au crescut brusc într-un răstimp 
scurt, în raport cu dezvoltarea impe
tuoasă a industriei, integrînd în sinul 
ei numeroși țărani, mici comercianți, 
meșteșugari, precum și oameni din 
noua generație. Țărănimea, ca a- 
liată a clasei muncitoare și con
structor autentic al socialismului, 
se situează astăzi ferm pe pozi
țiile socialiste în agricultură. Astăzi, 
intelectualii, ca oameni ai muncii 
intelectuale cu convingeri socialiste, 
urmează cu Încredere drumul indicat 
de partid și muncesc cu lealitate pen
tru revoluție și construcție. Raportul 
conchide la acest capitol arătind că 
unitatea clasei muncitoare, a țărani
lor cooperatori și a oamenilor muncii 
intelectuale s-a consolidat și mai 
mult. întreaga societate s-a unit cu 
fermitate pe plan politic și ideologic 
pentru a se transforma într-o mare 
familie comunistă, unde domnește 
spiritul întrajutorării, iar rindurile 
revoluționare s-au consolidat atit de 
mult incit au devenit invincibile.

Referindu-se în continuare la pro
blemele apărării, în raport se afir
mă : „Pentru noi, care construim 
socialismul făcînd față. în mod direct 
agresorilor imperialiști din S.U.A., 

y,„*..i mondiale, 
W'tmpwȚara este divizată, întă
rirea capacității defensive a țării s-a 
pus ca o problemă deosebit de im
portantă. Din acest motiv, partidul 
nostru a acordat întotdeauna o mare 
atenție apărării naționale și a stabi
lit îmbinarea judicioasă a promovă
rii construcției economice cu cea a 
apărării naționale". Raportul citea
ză, ca unul din succesele cele mai 
importante obținute în cursul peri
oadei luate în considerare în întă
rirea puterii defensive a țării, înar
marea întregului popor și fortifica
rea întregii țări, „în țara noastră — 
a subliniat Kim Ir Sen — întreg po
porul știe să tragă și intreg poporul 
poartă armă. în plus, am construit 
în toate regiunile țării lucrări de a- 
părare invulnerabile și am fortificat 
și toate instalațiile de producție im
portante. Se realizează astfel siste
mul de apărare, cel mai puternic, 
cum poate fi înfăptuit numai intr-o 
societate socialistă ca a noastră, care 
a asigurat unitatea politico-ideolo- 
gicâ monolită a întregului popor și 
a instaurat un solid sistem econo
mic independent". Mai departe se a- 
rată că s-a înregistrat un mare pro
gres și în dezvoltarea industriei de 
apărare națională. „La drept vor
bind, cheltuielile pentru apărarea 
națională au constituit o po
vară prea grea, finind seama 
de suprafața redusă a țării noastre 
și de populația ei puțin numeroasă. 
Dacă am fi redus fie și numai în par
te cheltuielile consacrate apărării na
ționale in favoarea construcției eco
nomice, economia noastră națională 
ar fi cunoscut o dezvoltare mai 
rapidă și nivelul de trai al poporu
lui nostru ar fi crescut considerabil. 
Dar situația nu ne-a permis cîtuși 
de puțin să acționăm astfel".

Ocupîndu-se pe larg de proble
mele perfecționării conducerii econo
miei, raportul relevă că Partidul 
Muncii a luat măsuri radicale pentru 
a instaura sistemul muncii colec
tive în conducerea industriei. „Parti
dul nostru a pus capăt conducerii 
unipersonale de către director, mod 
învechit de conducere a întreprinde
rii". în raport se arată că a fost sta
bilit un sistem unificat de planificare, 
care coordonează planificarea econo
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Meci de verificare a echipei
naționale

9
Echipa de fotbal a tării noastre, 

care urmează să întilnească miercuri 
la Cardiff formația Țării Galilor in 
campionatul european, a susținut 
ieri la Brașov o partidă de verifi
care cu echipa Steagul roșu. Me
ciul s-a terminat cu scorul de 2—1 
(2—0) in favoarea reprezentativei.

de fotbal
Au marcat Neagu (2), respectiv Du- 
mitriu II.

Reprezentativa a folosit următorul 
Iot : Răducanu, Sătmăreanu (Vigu), 
Lupescu. Dinu (Hălmăgeanu), Moca- 
nu. Anca, Radu Nunweiller (Dinu), 
Neagu, Dobrin, Dumitrache, Florian 
Dumitrescu.

în cîteva rînduri
POLO. în cadrul „Cupei campioni

lor europeni" la polo pe apă, in gru
pa de lă Marsilia, echipa Dinamo 
București a întilnit formația maghia
ră O.S.C. Budapesta, de care a fost 
învinsă eu scorul de 7—5 (0—0, 3—1,
2— 2. 2—2). într-un alt joc. Dinamo
Moscova a dispus cu f _ ~ '
3— 1, 3—0) de formația N. 
silia.

RUGBI. — Selecționata 
(XIII) a Australiei și-a

ilt joc. Dina
6—3 (0-—1, 0—* 

‘ C. Mar

de rugbi 
păstrat

titlul de campioană mondială, in- 
vingind (la Leeds) cu scorul de 12—7 
(â—4) echipa Angliei.

TENIS DE MASA. — Aseară, la 
Subotița, in campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Iugoslaviei, 
reprezentantele României. Maria A- 
lexandru și Eleonora Mihalca. au 
cîștigat proba de dublu femei, între- 
cind în finală cu 3—0 (21—11, 21—19, 
21—8) cuplul Ilona Vostova, Alisa 
Grafova (Cehoslovacia).

Succese ale automobilelor

//ARO"
După succesul repurtat de un 

autoturism de teren „ARO“. produs 
al Uzinei mecanice Muscel-Cîmpu- 
lung, in raliul pădurilor, disputat la 
Ayawaille-Belgla, o altă competiție 
— raliul smîrcurilor. desfășurat în 
zona localității belgiene Dison — a- 
duce din nou confirmarea pe plan in
ternațional a calităților acestei mașini 
românești. La capătul unui traseu 
extrem de dificil, cele două echipaje 
care au pilotat automobile „ARO — 
M-4ei" pentru firma belgiană „S. A. 
Bossimpex N.V.“ s-au clasat pe 
locurile 2 și 3 la grupa automobilelor 
de teren cu o capacitate cilindrică de 
peste 1 000 cmc, învingînd în acest al 
doilea dificil examen internațional 
autoturisme de prestigiu ca Volkswa
gen, Citroen. Land-Rover și Jeep.

într-o scrisoare adresată întreprin
derii „Autotractor“-București de 
către firma belgiană „S. A. Bossimpex 
N. V.“ se elogiază calitățile remarca
bile ale autoturismelor românești. 
..Cele două „ARO“, se arată în text, 
n-au fost învinse decît de un vehi
cul special bimotor „Muschang" de 
120 CP. la o greutate de 700 kg. con
ceput special pentru competiții „tot- 
teren" și care nu poate transporta de- 
cit pilotul și navigatorul. în aceste 
condiții, succesul obținut de auto
mobilele „ARO" este cu atît mai 
remarcabil, cu cit ele nu au fost pre
parate special pentru competiții, ci 
sînt mașini de serie, realmente utili
tare".

(Agerpres)

miei naționale de la centru pînă la 
localități, fabrici și întreprinderi.

Ocupindu-se în continuare de sar
cinile de viitor, raportul precizează 
că astăzi, în fața partidului și po
porului se află sarcina urgentă de 
consolidare și dezvoltare ulterioară a 
orînduirii socialiste și de accelerare 
a victoriei totale a socialismului, pe 
baza realizărilor obținute în revolu
ție și construcție.

Cu privire la construcția econo
mică, raportul arată că trebuie mai 
bine utilată industria și întărită și 
mai mult independența ei, creind ast
fel cîmp liber potențialului indus
triei moderne construite în R.P.D. 
Coreeană, trebuie dezvoltate și mai 
rapid forțele de producție ale țării 
prin introducerea progresului tehnic 
permanent in toate domeniile eco
nomiei naționale.

în domeniul activității educative, 
raportul pune sarcina de a întări 
educația oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului socialist. Patriotismul 
socialist este spiritul dragostei față 
de patria socialistă, unde s-a stabi
lit puterea dictaturii proletariatului, 
față de regimul socialist și economia 
independentă, față de realizările re
voluției. Oamenii muncii nu pot să 
lupte cu hotărire pentru prosperita
tea și dezvoltarea patriei și victoria 
revoluției decit dacă sint înarmați 
cu spiritul patriotismului socialist. 
Subliniind importanța muncii de e- 
dueație în spiritul tradițiilor revolu
ționare, raportul arată că revoluția 
continuă și generațiile apar fără În
cetare, Numai educind generațiile 
care se ridică în spiritul tradițiilor 
revoluționare pot fi formați continua
torii autentici ai revoluției și revolu
ția poate să continue din generație în 
generație.

In același context, raportul subli
niază cerința de a intensifica munca 
de educație destinată să lichideze nor
mele morale depășite, care mai sub
zistă în rindurile oamenilor muncii, 
iar pe de altă parte să creeze prin; 
tr-o mișcare socială modele ale vieții 
morale noi, unul după celălalt, pentru 
a le generaliza apoi și a perfecționa 
treptat normele morale comuniste.

In domeniul întăririi capacității de 
apărare, raportul stabilește sarcina 
ca întregul popor să se inițieze în 
problemele militare și să participe cu 
și mai multă pasiune la exercițiile 
militare, Cind tot poporul este înar
mat, cind întregul popor urăște pe 
dușmani și se ridică ca un singur om 
pentru a lupta împotriva agresorilor, 
el poate să învingă orice dușman. Ra
portul subliniază necesitatea perfec
ționării tacticii de luptă corespunză
tor realităților geografice din țară, 
subliniind că „dacă vom imbina răz
boiul dus de. forțele regulata cu cel 
al forțelor de guerilă, vom fi deplin 
capabili să înfrîngem orice dușman, 
chiar dacă este înarmat pînă în dinți 
cu tehnică militară ultramodernă. O 
dovadă este experiența războiului re
cent de eliberare a patriei din țara 
noastră, precum și experiența actuală 
a războiului din Vietnam". în con
cluzie la acest capitol, se subliniază : 
„Forțele noastre de apărare naționa
lă au un caracter defensiv și sirit 
destinate apărării securității patriei 
și poporului nostru împotriva agre
siunii imperialiste. Nu vrem să ame
nințăm pe nimeni și nu intenționăm 
să comitem vreo agresiune împotriva 
cuiva. Țara noastră este o țară socia
listă, iubitoare de pace, și poporul 
nostru este un popor care iubește 
fierbinte pacea. Noi luptăm pentru 
a împiedica războiul, dar nu ne este 
frică de el".

în continuare, în raportul Comite
tului Central al Partidului Muncii se 
subliniază că creșterea sistematică 
a bunăstării poporului este princi
piul suprem al activității partidului. 
In condițiile existente, „noi — a 
arătat vorbitorul — nu ne putem 
permite o viață de lux și trebuie 
să ducem in continuare o viață sobră, 
o viață demnă de oameni care tră
iesc în epoca in care se înfăptuiește 
revoluția".

în capitolul consacrat problemelor 
unificării patriei, raportul arată : 
„Ocuparea Coreei de sud de către 
imperialismul S.U.A. și regimul lui 
colonial es-te principala cauză a tutu
ror mizeriilor și suferințelor poporu
lui sud-coreean. Dacă agresorii im
perialiști din S.U.A. nu sint izgo
niți din Coreea de suci și regimul 
lor colonial nu este zdrobiți, poporul 
sud-coreean nu poate scăpatele sufe
rințele lui de azi. Astăzi, revoluțio
narii sud-coreeni, consolidind orga
nizațiile Partidului Revoluționar pen
tru Reuniticare, unesc strîns poporul 
patriot în jurul acestuia și, acționind 
in ilegalitate, in munți, in închisori 
și în fața spînzurătorii, duc o eroi
că luptă anti-S.U.A., de salvare na
țională".

Subliniind că unificarea patriei di
vizate este sarcina națională supre
mă a întregului popor ebreean, in 
raport se afirmă : „Linia de conduită 
a partidului nostru în vederea uni
ficării patriei este de pe acum bine 
cunoscută în lume. Noi am arătat, 
în repetate rînduri, că sîntem dis
puși să începem, oriunde și în ori
ce moment, tratative în problema 
unificării pașnice a patriei, cu per
sonalități democratice animate de 
conștiință națională, care s-ar afla 
la putere în Coreea de sud, cu con
diția ca ele să preconizeze retrage
rea trupelor americane, să pună în 
libertate pe deținuții politici și să 
asigure libertățile democratice". în 
continuare au fost evocate propune
rile repetate ale R.P.D. Coreene pen
tru reglementarea unor probleme vi
tale pentru întreaga națiune și pre
gătirea reunificării — propuneri pe 
care guvernanții Coreei de sud le-au 
ignorat de fiecare dată.

în continuare, tovarășul Kim Ir 
Sen s-a ocupat de probleme ale vie
ții internaționale actuale și ale miș
cării comuniste, arătind că politica 
externă a Partidului Muncii, politică 
independentă și principială, se 
bucură de sprijinul multor partide 
frățești și al multor țări ale lumii, 
a numeroase organizații revoluțio
nare și popoare ale lumii ; ea a con
solidat și mai mult poziția interna
țională a Republicii Populare De
mocrate Coreene. Făcînd o analiză 
a situației internaționale, raportul 
apreciază că tendința generală de 
dezvoltare evoluează într-un sens 
favorabil popoarelor care luptă pen
tru pace, democrație, independență 
națională și socialism și intr-un sens 
defavorabil Imperialismului și forțe
lor reacțiunii.

în continuare, raportul. referin- 
du-se la extinderea de către impe
rialiștii americani a războiului din 
Vietnam la întreaga regiune a In- 
dochinei, la intensificarea actelor lor 
de agresiune în întreaga Asie, a che
mat la stăvilirea și dejucarea politi
cii de război și a manevrelor agre
sive ale imperialismului american. 
„Astăzi, agresiunea imperialismului 
american face ca toate țările Asiei, 
care fac revoluția să se unească in
tr-un front comun împotriva impe
rialismului american. Popoarele tu
turor țărilor revoluționare din Asia, 
in primul rînd Coreea, China, Viet
nam, Laos și Cambodgia, supuse a- 
gresiunii directe a imperialismului 
american, trebuie să consolideze și 
mai mult acest front".

„Asia de astăzi — se arată mai 
departe in raport — nu este Asia 
înapoiată de ieri. Au trecut timpu
rile cind imperialiștii se purtau ca 
stăpini in Asia, Sute de milioane de 
oameni din Asia, asupriți și jefuiți 
multă vreme de Imperialism, s-au 
ridicat energic pentru a se afirma 
pe arena istoriei. Puterea politică, 
economică și militară a Republicii 
Populare Democrate Coreene și cea 
a Republicii Populare Chineze s-au 
întărit incomparabil ; flăcările pu
ternice ale luptei de eliberare a po
poarelor Indochinei, a eroicului po- , 
por vietnamez în primul rînd, ard 
cu o forță irezistibilă ; dacă și con
știința revoluționară a poporului ja
ponez se va trezi tot mai mult, jlici 
o forță imperialistă nu va putea' să 
subjuge popoarele Asiei și nici .să 
zdrobească forțele lor' unite". .

în încheierea acestui capitol, vor
bitorul declară : „Partidul Muncii 
din Coreea șl poporul coreeârț vor 
continua să lupte in viitor, cu ă- 
ceeași dirzenie ca și in trecut, îm
potriva imperialismului S.U.A.' și a 
militarismului japonez, pentru trium
ful cauzei păcii, democrației, inde
pendenței naționale, socialismului și 
comunismului, finind sus steagul 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, steagul revo-, 
luționar al luptei antiimperialis- 
te și antiamericane, unindu-se cu 
popoarele țărilor socialiste, unin
du-se cu partidele oomuniste și mun
citorești, unindu-se cu clasa munci
toare internațională, unindu-se cu 
popoareje Asiei, Africii și Americii 
Latine in luptă, unindu-se cu toate 
popoarele iubitoare de pace din 
lume".

în capitolul consacrat muncii ■■ de 
partid, raportul relevă că ceea ce 
constituie esența ideologiei unice a 
partidului^ ideile revoluționare ' 
Partidului Mupcji, „sint ideile mâi; 
xisț-lepinjște . despre juche. iu; ---xisț-lepiniște despre juche. iar sis- ’ 
temui icicolpgîei. pnice a partidului 
este sistemul RlMblofelc al juchw în- " 
staurarea liniei juche înseamnă ♦ 
„menținerea pe o poziție indepen
dentă care constă în a respinge obi
ceiul de a conta pe alții și a gindi 
cu capul propriu, in a avea încredere 
in forțele proprii și a valorifica spi
ritul revoluționar de bizuire pe 
propriile forțe și a rezolva alt
fel propriile probleme avi nd în
totdeauna răspundere proprie. A- 
ceasta înseamnă, de asemenea, ade
rarea la poziția creatoare care con
stă in împotrivirea față de dogma
tism și în aplicarea principiilor uni
versale ale marxism-leninismului și 
a experiențelor altor țări, conform 
condițiilor istorice și caracteristicilor 
naționale ale țării. Fără extirparea 
din rădăcină a servilismului față de 
marile puteri și a dogmatismului 
din conștiința oamenilor și fără în
locuirea lor cu linia juche nu ar ti 
fost posibil să ducem cu succes lupta 
revoluționară și opera de construcție, '■ 
sprijinindu-se in mod ferm pe prin
cipiile revoluționare ale marxism-le
ninismului. Principiile suveranității 
in politică, ale independenței în eco
nomie și ale autoapărării in doime- , 
niiil apărării naționale, principii pe 
care partidul nostru le respectă <u 
strictețe, constituie materializarea 
ideilor juche in toate domeniile".

Subliniind însemnătatea muncii 
ideologice, în raport se arată eă 
„existența unei ideologii și a unei 
voințe unice determină însăși viața 
unui partid marxist-leninist și repre
zintă un factor hotăritor in obținerea 
tuturor victoriilor. Dacă se permite 
pătrunderea, chiar in cea mai mică 
măsură, in interiorul partidului a 
vreunei idei străine, incompatibile 
eu ideologia unitară a partidului, 
sau dacă nu se asigură unitatea de 
acțiune a acestuia, un asemenea par
tid nici nu mai poate fi considerat 
în realitate ca atare".

Relevind că principiul fundamental 
al muncii de partid este munca cu 
oamenii, raportul cere să fie combă
tute toate devierile care ar reduce 
munca de partid la o activitate teh
nică și administrativă.

„Revoluția este cauza poporului, 
cauza maselor populare — se subli
niază in raport. Fără organizarea și 
mobilizarea maselor largi, revoluția 
nu poate ieși victorioasă ; dacă vom 
fi sau nu in stare să atragem mase 
mari, aceasta constituie in ultimă 
instanță o problemă fundamentală 
care decide victoria și succesul in re
voluție și in construcție".

Relevindu-se în mod deosebit rolul 
conducător al partidului pe toate 
planurile, în raport se afirmă : ..Par
tidul nostru este statul major al re
voluției coreene și conducătorul po
litic al poporului nostru. El poartă 
întreaga răspundere pentru revoluție 
și pentru opera de construcție din 
țara noastră. pentru destinele po
porului nostru ; fără conducerea de 
către partid nu pot înainta nici cu 
un pas lupta noastră revoluționară și 
opera de construcție și nici nu poate 
li așteptat un viitor luminos pentru 
poporul nostru". Raportul subliniază 
necesitatea creșterii continue a ro
lului ' “'
toate 
miei 
rării, 
cind 
congresul 
dus în viață, ______  ______
jumătatea de nord a republicii

cx>nducător al partidului in 
domeniile construcției econo- 

socialiste și în domeniul apă- 
în raport se arată că atunci 
mărețul program trasat de 

partidului va fi tra- 
sistemul socialist in ’ 

. „.l'l.i va 
fi consolidat și mai mult, vor fi rea
lizate progrese epocale in lupta po
porului nostru pentru socialism și 
comunism. Materializarea acestui 
program va inspira și încuraja mai 
departe poporul sud-coreean in lupta 
sa revoluționară împotriva Imperia
liștilor S.U.A. și a marionetelor lor ; 
el va deschide o etapă hotărîtoare 
in accelerarea victoriei revoluției 
coreene la scara întregii națiuni.



viața internațională
ir—.. .......... ibiiiiib........ . . ...........i........i..... .............................    mi......... ■uium—hi .... i i iiiiiih 11 jiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i...mu iii i iii i "ii iiiiiiih ...... .... iiiiiiiiiiriwniwwirri i""i

Problema dezarmării în discuția
Comitetului politic al 0. N. U.

Convorbirile Întrevederile tovarășului

Proiect de rezoluție prezentat de un grup 
de 34 de state, printre care și România

vest-germane

NEW Y ORK 7. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Atenția delegațiilor la O.N.U. este 
concentrată de cîteva zile asupra lu
crărilor Comitetului politic al Adu
nării Generale, in care smt în 
curs de dezbatere problemele dezar
mării. Pe agenda discuțiilor se află 
raportul conferinței Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva, precum 
și problema consecințelor economice 
și sociale ale cursei înarmărilor, a e- 
fectelor sale profund dăunătoare asu
pra păcii și securității lumii, propusă 
spre dezbatere de România.

Un grup de 34 de state, printre care 
România. Uniunea Sovietică, Statele 
Unite, Anglia. R.A.U., Iugoslavia, 
Finlanda, Nigeria, Canada și Ceho
slovacia, au prezentat un proiect de 
rezoluție în legătură cu proiectul de 
tratat privitor la interzicerea ampla
sării de arme nucleare și alte arme 
de distrugere în masă pe fundul mă
rilor și oceanelor. Proiectul de rezo
luție propune ca „Adunarea Generală, 
apreciind că prevederile tratatului 
servesc interesele menținerii păcii în 
lume, reducerii încordării internațio
nale și întăririi relațiilor prietenești 
dintre state, recunoscînd interesele 
comune ale omenirii în domeniul ex
plorării și folosirii teritoriului sub
marin în scopuri pașnice și convinsă 
fiind că acest tratat va facilita promo
varea scopurilor și principiilor Cartei 
Națiunilor Unite", să-1 recomande și 
să ceară statelor să-1 semneze și să-1 
ratifice, exprimîndu-și speranța că 
va întruni o largă adeziune din par
tea statelor.

în cadrul dezbaterilor din principa
lul comitet al Adunării Generale, nu
meroși vorbitori au subliniat multipli
carea pericolelor care amenință pa
cea și securitatea omenirii ca ur
mare a goanei cursei înarmărilor și 
au insistat asupra imperativului a- 
doptării unui program eficient de 
dezarmare generală și totală.

Ambasadorul Iugoslaviei la O.N.U., 
Mijsov, a subliniat deosebita impor
tanță a punctului aflat pe agenda Co
mitetului politic intitulat „Consecin
țele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund

păcii și securită-dăunătoare asupra
ții lumii", punct inițiat de România. 
„Considerăm, a spus vorbitorul, că 
este de importanță vitală ca efortu
rile pe linia intensificării muncii in 
domeniul dezarmării să fie cit mai 
larg cunoscute de opinia publică. De 
aceea, sprijinim inițiativa României, 
menită să arunce lumina și să concen
treze atenția lumii asupra avantaje
lor ce pot fi obținute prin dezar
mare".

Reprezentanta 
dai, a subliniat, 
tervenția sa că 
lanță majorarea 
tivă a stocurilor de arme din arse
nalele militare, pe de o parte, și mă
surile pentru dezarmare, pe de altă 
parte, acestea din urmă vor ieși mult 
deficitare, întrucit în ultimii 25 de ani 
a avut loc o spectaculoasă creștere a- 
tit a costului armamentelor, cit și a 
numărului tipurilor de arme. A. Myr- 
dal a criticat tendința de a se cana
liza eforturile spre controlul înarmă
rilor și nu al dezarmărilor.

Reprezentantul Italiei, Piero Vinci, 
a subliniat că dezarmarea trebuie să 
rămînă țelul primordial al statelor. 
Rezumindu-se numai la măsuri 
marginale, nelegate direct de reduce
rea stocurilor de armamente, statele 
ar crea un imens pericol pentru pacea 
lumii. Aceasta ar însemna, totodată, 
să acceptăm ca tolerabilă cursa înar
mărilor, renunțînd, astfel, la idealul 
de pace și înlocuindu-1 cu o stare 
permanentă de conflict și tensiune.

La dezbaterile de vineri din cadrul 
Comitetului au mai luat cuvîntul re
prezentanții Etiopiei, Belgiei și Nige
riei.

Suediei, Alva Myr- 
printre altele, în in- 
dacă se pun în 'ba- 
calitativă și cantita-

VARȘOVIA 7. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Simbătă, în cea de-a cincea zi a tra
tativelor oficiale polono—vest-ger- 
mane, în capitala poloneză și-a con
tinuat lucrările grupul mixt de ex- 
perți în cadrul căruia sînt discutate 
detaliat probleme legate de procesul 
de normalizare a relațiilor dintre 
R. P. Polonă și R. F. a Germaniei. 
Convorbirile se desfășoară — după 
cum relevă surse poloneze — într-o 
atmosferă deschisă, de lucru, ce pre
figurează succesul lor.

După-amiază. ministrul vest-ger- 
man al afacerilor externe, W. Scheel, 
a sosit la Cracovia într-o vizită de 
două zile. Printre altele, el urmează 
să viziteze locul fostului lagăr de 
concentrare și exterminare în masă 
de la Qswiecim, unde va depune o 
coroană de flori. Walter Scheel este 
însoțit de J. Winiewicz, adjunct al 
ministrului de externe polonez.

ITALIA

R.F. A GERMANIEI

ALEGE»

★
Comitetul pentru problemele eco

nomice și financiare al Adunării Ge
nerale examinează în prezent rapor
tul Consiliului pentru Comerț și Dez
voltare al U.N.C.T.A.D., prezentat de 
Manuel Guerrero, secretar general al 
U.N.C.T.A.D. Luînd cuvîntul, dele
gatul țării noastre in acest comitet 
a arătat că soluții trainice, sănă
toase, pentru gravele probleme ale 
subdezvoltării pot fi găsite numai pe 
terenul fertil ai promovării între sta
te a unor raporturi normale, înteme
iate pe respectarea principiilor su
veranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne. Recunoașterea 
și aplicarea unanimă a principiilor 
înscrise în documentele U.N.C.T.A.D. 
constituie condițiile de bază pentru 
crearea unui mecanism comercial și 
financiar internațional echitabil,
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Gheorghe Rădulescu 
la Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). De la trimisul special, Eugen 
Pop : La 6 noiembrie, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită la C.C. al Partidului Comu
nist din Chile. EI a fost primit de 
LUIS CORVALAN, secretar general 
ai C.C. al P.C. din Chile, Oscar As- 
tudillo, secretar general adjunct, și 
de alți membri ai conducerii partidu
lui. Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a transmis din partea C.C. al P.C.R. 
și, personal, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, feli
citări pentru victoria electorală și 
urări de noi succese Partidului Co
munist din Chile, în lupta pentru 
consolidarea acestei victorii și reali
zarea programului de guvernămînt 
al Unității Populare.

Tovarășul Luis Corvalan a expri
mat mulțumiri călduroase secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

RELAȚIILOR DIPLOMATICE CU R. P. CHINEZĂ
ROMA 7. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Stabili
rea relațiilor diplomatice normale 
între Italia și Republica Populară 
Chineză a trezit un larg ecou pozitiv 
în cercurile politice și parlamentare, 
în rîndurile opiniei publice italiene. 
Se scoate în evidență, îndeosebi, fap
tul că, adoptînd o astfel de măsură, 
guvernul italian a dat curs unui larg 
curent de opinie ce s-a manifestat 
constant in această țară de mai mulți 
ani. într-o telegramă a Comitetului 
Central al P.C.I., adresată C.C. al 
P. C. Chinez, se spune : „Cu prile
jul recunoașterii Republicii Popu
lare Chineze de către guvernul ita
lian — obiectiv pentru care comu
niștii și forțele de stînga au luptat 
constant în acești 21 de ani — dorim 
să vă transmitem, împreună cu pro
funda noastră satisfacție, angaja
mentul nostru de a continua lupta 
pentru a se restitui Republicii Popu
lare Chineze drepturile ce-i-revin in

cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
urările pentru o mai amplă și fruc
tuoasă dezvoltare a relațiilor de prie
tenie dintre țările și popoarele noas
tre".

Intr-un mesaj adresat P.C. Chinez, 
Tullio Vecchietti, secretar general al 
P.S.I.U.P., a făcut cunoscut că 
P.S.I.U.P. va continua lupta pentru 
ca Italia să sprijine restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.

Fiorentino Sullo, lider al Partidu
lui democrat-creștln, a declarat, în
tre altele : „Este pozitiv faptul că 
Italia recunoaște Republica Populară 
Chineză. Aceasta înseamnă că am ie
șit dintr-un complex care adesea ne-a 
împins să acționăm numai cînd con
venea altora... Trebuie să continuăm 
să mergem pe această cale". El a ex
primat părerea că Italia ar putea în
cepe un dialog similar și cu alte țări, 
printre care R. D. Germană și R. D. 
Vietnam.

și C.C. al P.C.R. pentru mesajul de 
felicitări și urările adresate.

între tovarășii Gheorghe Rădulescu 
și Luis Corvalan a avut loc o con
vorbire cordială. în cadrul căreia de 
ambele părți s-a exprimat dorința 
ca bunele relații existente între cele 
două partide, contactele și vizitele 
reciproce să se dezvolte și mai mult 
în viitor.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
avut o întrevedere și cu secretarul 
general al Partidului Socialist din 
Chile, ANICETO RODRIGUEZ. Cu 
acest prilej, tovarășul Gheorghe Ră
dulescu a transmis din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
felicitări pentru succesul politic ob
ținut de coaliția partidelor de stînga 
și urări de succese noului guvern al 
Unității Populare, pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare eco
nomică a țării, pentru consolidarea 
independenței și suveranității națio
nale. Din partea sa și a conducerii 
Partidului socialist, Aniceto Rodri- 
guez a exprimat mulțumiri călduroa
se C.C. al P.C.R., secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român 
pentru felicitările și urările adresate.

între Gheorghe Rădulescu și Ani
ceto Rodriguez a avut loc o convor
bire cordială, în care ambele părți 
și-au exprimat dorința de dezvoltare 
a relațiilor prietenești existente în
tre cele două partide.

De asemenea. Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al României, a avut o între
vedere cu CLODOMIRO ALMEYDA 
MEDINA, ministrul relațiilor exter
ne al Republicii Chile. Cu 

s-a procedat 
cu privire 
prietenești

prilejul 
la un 
la dez- 

dintre 
politic, 

pre- 
domeniul consultărilor
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întrevederii 
schimb de vederi 
voltarea relațiilor . 
cele două țări în domeniile 
economic și cultural-științific, 
cum și în 
dintre cele două ministere de exter
ne asupra problemelor de interes co
mun, in vederea dezvoltării coope
rării în cadrul O.N.U. și a altor or
ganizații internaționale, în interesul 
consolidării păcii și al cooperării 
mondiale.

La convorbire, care s-a 
într-o atmosferă cordială, 
cipat George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Vasile Dumitrescu, ambasado
rul României la Santiago de Chile.

In cursul șederii sale la Santiago 
de Chile, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a avut o întrevedere și cu 
ORLANDO CANTUARIAS, minis
trul minelor, în cadrul căreia au fost 
examinate perspectivele de dezvol
tare a relațiilor de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică existen
te intre

desfășurat 
au parti-

FESTIVITĂȚILE
W PIAȚA ROȘIE

La Moscova a avut 
loc sîmbătă tradiționala 
paradă militară și de
monstrația oamenilor 
muncii, organizate cu 
prilejul celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din 
Octombrie.

Piața Roșie așteaptă 
începerea festivităților 
împodobită sărbătoreș
te. Pe clădirea magazi
nului universal 
a fost fixat un 
portret al lui Lenin. 
Tribunele din dreapta 
și stînga Mausoleului 
lui Lenin sînt pline cu 
invitați de onoare : 
muncitori fruntași, oa
meni de știință, artă și 
cultură, numeroși oas
peți sosiți din întreaga 
lume, membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști 
acreditați la Moscova. 
Printre oaspeți se află 
și delegația consiliului 
general A. R. L. U. S., 
condusă de Ion Cosma, 
membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului 
popular al municipiului 
București.

La tribuna principa
lă urcă Leonid Brej
nev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornii și 
alți conducători de
partid și de stat sovie
tici, precum și coman
danți ai armatei sovie
tice. Orologiul Kremli
nului bate ora 10. înce
pe parada militară. 
Mareșalul A. Greciko, 
ministrul 
U.R.S.S., 
portul 
parăzii, 
mașină 
în revistă unitățile mi
litare aliniate în piață. 
Urcând la tribună, el a 
rostit o cuvîntare în 
care s-a referit la pregă
tirile intense ce se des
fășoară în întreaga ța
ră in vederea Congre
sului al 24-lea al
P.C.U.S., la întrecerea 
socialistă pornită în
întimpinarea acestui 
important eveniment,

GUM 
mare

apărării al 
primește ra- 

comandan tulul 
apoi, într-o 

deschisă, trece

la întărirea colaborării 
dintre țările socialiste, 
la dezvoltarea priete
niei poporului sovietic 
cu forțele revoluționa
re, progresiste și an- 
tiimperiailiste din lu
mea întreagă, la întă
rirea capacității de a- 
părare a Uniunii Sovie
tice.

Parada
deschisă de elevii a- 
cademiilor

militară este
militare

CORESPONDENȚ A 
DIN MOSCOVA 

DE LA S. PODINA

„Frunze", „Lenin". 
„Dzerjinski", „Kuibi- 
șev", „Timoșenko", 
„Gagarin", „Jukovski". 
Trec apoi batalioane re
prezentind diferitele ge
nuri de arme ale garni
zoanelor din Moscova, 
Sevastopol și Lenin
grad ; defilează elevii 
vestitelor școli militare 
„Nahimov" și „Suvo
rov".

Conform tradiției, în 
fruntea parăzil unități
lor motorizate se află 
unități ale diviziilor 
„Taman" șl „Cante- 
mir". în piață intră a- 
poi formațiuni de ra
chete cu diferite desti
nații tactice — cu rază 
medie de acțiune, anti
aeriene, antitanc, ra
chete ale flotei mari
time militare, rachete 
balistice cu trei trepte, 
iar la urmă — uriașele 
rachete strategice.

După parada mili
tară, urmează parada 
sportivilor și cea a ca
relor alegorice. Un 
masiv pluton de ste
gari deschide demon
strația oamenilor mun
cii din diferitele 
raioane ale capitalei 
sovietice. Pe panourile 
pe care le poartă sînt 
înscrise rezultatele ob
ținute de moscoviți în 
muncă, noile lor anga
jamente în producție,

hotărîrea lor fermă de 
a milita pentru pace și 
colaborare internațio
nală.

După-amiază, Consi
liul de Miniștri al 
U.R.S.S. a oferit o Re
cepție la Palatul Con
greselor din Kremlin. 
Cu această ocazie, se
cretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, a rostit un 
toast.

Seara, în marile piețe 
ale Moscovei, feerici 
luminate, au avut loo 
festivități populare.

★
Cu prilejul celei de-a 

53-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Comitetului 
Central al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului 
Suprem, Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., 
le-au fost adresate te
legrame și mesaje de 
salut în care se apre
ciază importanța cru
cială a Revoluției din 
Octombrie, sînt expri
mate sentimente de 
admirație față de în
făptuirile remarcabile 
obținute de popoarele 
Uniunii Sovietice, se 
urează noi și impor
tante succese în opera 
de construire a socia
lismului, în întărirea 
relațiilor de prietenie și 
colaborare.

în mesajul adresat 
Prezidiului Sovietului 
Suprem și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
de Comitetul Permanent 
al Adunării reprezen
tanților populari din 
întreaga Chină și Con
siliul de Stat al R.P. 
Chineze se 
divergențele de prin
cipiu dintre 
Uniunea Sovietică 
trebuie 
cele două țări să men
țină și să dezvolte re
lații de stat normale, 
ceea ce ar corespunde 
aspirațiilor popoarelor 
chinez și sovietic, in
tereselor întregii ome
niri.

arată că
China și 

nv 
să împiedici

R. P. ALBANIA

Astăzi, aproximativ 3,8 mili
oane de locuitori ai landului 
Hessa se vor prezenta in fața 
urnelor pentru desemnarea de- 
putaților care vor alcătui noul 
parlament regional. Deși parți
ale, aceste alegeri sint unanim 
considerate ca un veritabil test 
asupra raportului de forțe exis
tent in prezent pe scena politică 
vest-germană, dat fiind că ele au 
loc intr-un moment in care con
troversa pe teme de politică ex
ternă și internă dintre coaliția 
guvernamentală și opoziție a a- 
tins un nivel foarte acut.

In aceste ultime zile, atenția 
generală a fost ațintită spre 
Wiesbaden, capitala landului 
Hessa, unde atit conducerea coa
liției guvernamentale in frunte 
cu cancelarul Brandt, cit și lide
rii opoziției U.C.D.—U.C.S. și-au 
rostit tradiționalele cuvîntări e- 
lectorale. La acuzațiile nefon
date aduse de opoziție, care a 
criticat in special politica răsă
riteană a cabinetului Brandt- 
Scheel, conducătorii partidelor 
de guvernămint au arătat că 
„după o perioadă îndelungată, 
de mai bine de 20 de ani, de an
chilozare și lipsă de perspective, 
actuala coaliție guvernamentală 
alcătuită din social-democrați și 
liberal-democrați s-a dovedit a 
fi în măsură să promoveze o po
litică dinamică și constructivă, 
de normalizare a relațiilor cu 
țările Europei răsăritene, de des
tindere și cooperare".

Alegerile din Hessa ridică 
probleme deosebite de „aritme
tică electorală". La ultimul scru
tin regional care a avut loc in 
1966, Partidul Social Demo
crat a obținut o majoritate repre- 
zentind 51 la sută din numărul 
voturilor exprimate, Uniunea 
Creștin Democrată 26,4 la sută, 
iar Partidul Liberal Democrat 
10,4 la sută. Problema care se 
pune este dacă situația nou 
creată in sinul Partidului Libe
ral Democrat, unde a intervenit 
o sciziune ca urmare a trecerii a 
trei deputați, reprezentind aripa 
de dreapta a acestei grupări, pe 
băncile opoziției, se va face sim
țită și in alegerile regionale de 
azi. Vor fi oare reprezentați libe- 
ral-democrații in noul parlament 
al landului Hessa ? Aceasta este 
întrebarea care și-au pus-o in 
aceste zile ziarele vest-germane.

Subliniind tendința de polari
zare a voturilor între social-de
mocrați și creștin-democrați, ob
servatorii politici înclină, ca și 
institutele de sondare a opiniei 
publice, să considere că primii 
își vor menține pozițiile predo
minante. Dincolo de calcule poli
tice și de cifrele institutelor de 
sondare a opiniei, alegerile de 
azi din landul Hessa se înscriu 
ca un important eveniment in 
viața politică din R. F. a Germa
niei, care vor furniza un indiciu 
asupra opțiunilor alegătorilor 
vest-germani in problemele ma
jore ale politicii interne și ex
terne.

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R.D. Germane, 
Willi Stoiph, l-a primit pe Tikiri Ban
da Illangaratne, ministrul comerțului 
interior și exterior al Ceylonului, con
ducătorul delegației guvernamentale 
ceyloneze aflată în vizită în R. D. 
Germană. Cu acest prilej, informea
ză agenția A.D.N., a avut loc o con
vorbire, în cursul căreia părțile au 
exprimat opinia că stabilirea relații
lor diplomatice între țările lor a avut 
o mare influență în dezvoltarea co
laborării bilaterale în domeniile po
litic, economic și cultural.

La sfîrșitul reuniunii pri
milor miniștri din țările 
nordice, îinută 'a Copenhaga, Sra 
dat publicității un comunicat in 
care este consemnată hotărîrea parti- 
cipanților de a instituționaliza Consi
liul ministerial nordic. Acest organism 
va avea drept scop să coordoneze co
operarea dintre. Suedia, Norvegia, 
Finlanda, Danemarca și Islanda. Pe 
de altă parte, comunicatul adaugă 
că cei cinci premieri au convenit ca 
țările nordice să mențină contacte 
strînse în perioada desfășurării tra
tativelor Danemarcei și Norvegiei cu 
Piața comună.

Dezbaterile din Bundes
tag. Bundestag au început dez
bateri asupra proiectului de lege

privind noul sistem de reglementări 
financiare în cadrul Comunității Eco
nomice Europene. Cancelarul Willy 
Brandt a declarat că guvernul său 
este în favoarea lărgirii rapide a 
C.E.E., pronunțîndu-se, totodată, pen
tru „o Europă a renunțării la forță 
și a cooperării între popoare".

Președintele Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia Miron Nicolescu, a făcut o vi
zită în S.U.A., între 16 octombrie și 
5 noiembrie, ca invitat al președinte
lui Academiei naționale de științe, 
Philip Handler. Oaspetele român a 
conferențiat la o serie de universități 
și centre științifice importante și a 
avut întîlniri cu numeroși oameni de 
știință americani. în timpul vizitei 
au fost examinate noi posibilități de 
dezvoltare a schimburilor științifice 
între cele două academii.

Protocol polono-iugoslav. 
Reprezentanții guvernelor R. P. Po
lone și R.S.F. Iugoslavia au semnat 
la Varșovia protocolul comercial din
tre cele două țări pe anul 1971, care 
prevede o sporire în ansamblu a 
schimburilor comerciale polono-iu- 
goslave cu 18 la sută față de nivelul 
anului în curs. Cele două părți au 
căzut, de asemenea, de acord asupra 
obiectivelor noului acord comercial 
pe termen lung polono-iugoslav pe 
anii 1971—1975, al cărui text a fost 
parafat.
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— Retrage- 
din capitala 
sîmbătă, cu

M. MOARCAȘ

AMMAN 7 (Agerpres). 
rea forțelor palestiniene 
iordaniană s-a încheiat 
trei zile înainte de data prevăzută, 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
Comitetului Central al rezistenței 
palestiniene. Retragerea a avut loc 
în conformitate cu acordul de la 
Amman, încheiat între oficialitățile 
iordaniene și liderii palestinieni, în 
vederea restabilirii calmului in țară.

Purtătorul de cuvînt a menționat, 
totodată, că vineri seara a fost sem
nalat un nou incident intre unități 
ale armatei iordaniene și forțe pales
tiniene într-o mică localitate situată 
la 56 kilometri de Amman.

★
CAIRO 7 (Agerpres). — Președin

tele R.A.U., Anwar Sadat, a ordonat 
forțelor egiptene să respecte în con
tinuare, pentru o perioadă scurtă, 
încetarea focului, scrie „Al Ahram". 
Potrivit ziarului, in ordinul transmis 
trupelor se subliniază că „R.A.U. nu 
va anunța durata exactă a încetării 
focului", dar aceasta „va fi respecta
tă cit timp vor dura actualele dez
bateri de la O.N.U., ca și acțiunile 
internaționale inițiate în vederea re
zolvării crizei".

CAIRO 7 (Agerpres). — Cu ocazia 
încheierii doliului național de 40 de 
zile, decretat în urma morții lui Ga
mal Abdel Nasser, la Cairo au avut 
loc vineri ceremonii la care au par
ticipat oficialități egiptene și dele
gații din mai multe țări arabe. Șefii 
de stat ai Republicii Arabe Uijite, 
Libiei și Sudanului, care participă la 
reuniunea tripartită de la Cairo, 
și-au întrerupt convorbirile pentru a 
asista la ceremonii. Cu aceeași oca
zie, în capitala . egipteană a fost or
ganizat un miting . Au luat cuvîntul, 
intre alții, președinții R.A.U., Suda
nului și Libiei.

★
TEL AVIV 7 (Agerpres). — Două 

bombe au explodat succesiv la auto
gara centrală din Tel Aviv, provo- 
cind moartea unei persoane și răni
rea altor 35.

Printr-un comunicat oficial dat 
publicității la Beirut, organizația pa
lestiniană „Al Assifa" își asumă res
ponsabilitatea acestei acțiuni.

în urma exploziilor, menționează 
agențiile de presă, poliția israeliană 
a reținut, pentru a fi anchetate, a- 
proximativ 1 000 de persoane.

1

transmit
Ancheta în legătură cu a- 

sasinarea generalului 
Schneider. In§inerul chilian, ju- 
lio Eduardo Fontecilla, arestat săp- 
tămîna trecută la Lima de către po
liția peruană, a fost extrădat și 
adus la Santiago de Chile pentru a 
fi anchetat în legătură cu asasinarea 
fostului comandant} al armatei, gene
ralul Rene Schneider. Fontecilla fi
gurează intre cele 17 persoane puse 
sub acuzare de implicare directă în 
atentatul comis împotriva generalu
lui Schneider.

împăratul Haile Selassie, 
care se află la Roma într-o vizită o- 
ficială, a avut o întrevedere la Pa
latul Quirinal cu președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, in cursul căreia au 
fost abordate o serie de probleme bi
laterale.

cele două țări.
*

noiembrie, delegația oficială 
condusă de Gheorghe Ră- 
vicepreședinte al Consiliului

La 6 
română, 
dulescu, 
de Miniștri, care a participat la fes
tivitățile instalării noului președinte 
chilian, a părăsit Santiago de Chile, 
plecind spre patrie. La aeroport erau 
prezenți Alcides Leal, din partea 
guvernului chilian, Rene Concha, 
ambasador, atașat pe lingă delegația 
română, Rene Rojas, directorul pro
tocolului Ministerului Relațiilor Ex
terne, și alți funcționari superiori. 
Au fost de 
ambasadorul 
de Chile, și

față Vasile Dumitrescu, 
României la Santiago 

membri ai ambasadei,
★

zi a plecat spre patrie 
sindicatelor din Româ-

în aceeași 
și delegația 
nia, condusă de Ion Cotoț, secretar 
al Consiliului - ■ • • — -
care — la 
oamenilor 
ticipat la 
ședintelui
Allende. în cursul șederii la San
tiago de Chile, tovarășul Ion Cotoț 
a avut o întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, cu Luis 
Figueroa, președintele Centralei uni
ce a oamenilor muncii din Chile.

Central al U.G.S.R., 
invitația Centralei unice a 
muncii din Chile — a par- 
festivitățile instalării pre- 
Republicii Chile, Salvador

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — Co" 
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Uruguay a hotărit, în ca
drul unei plenare ale cărei lucrări 
s-au încheiat recent, să convoace 
pentru zilele de 11—15 decembrie a.c. 
cel de-al XX-lea Congres al parti
dului, anunță ziarul „Popular". Pe 
ordinea de zi a congresului vor fi
gura : Raportul de activitate al C.C. 
al P.C. din Uruguay, Raportul comi
siei de control și alegerea membrilor 
Comitetului Central.

încheierea

Adunarea solemna 
de la Tirana

de convocare
a Consiliului de Securitate

Reprezentanții a cinci țări — 
Burundi, Nepal, Sierra Leone, Siria și 
Zambia — au cerut sîmbătă convo
carea Consiliului de Securitate al 
O-.N.U. pentru discutarea problemei 
rhodesiene. Ei au depus, o dată cu 
prezentarea cererii, un proiect de re
zoluție în această problemă.

TIRANA 7 (Agerpres). — Cu oca
zia încheierii electrificării țării, a 
avut loc la Tirana o adunare solem
nă, la care au participat Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncii, Haxhi Lleshi, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare, Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți condu
cători albanezi, precum și reprezen
tanți ai oamenilor muncii.

Adil Carcani, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Comisiei gu
vernamentale pentru electrificarea 
tuturor satelor țării, a rostit cu a- 
ceastă ocazie o cuvîntare.

ACTUALITĂȚI DIN R. P. POLONA

Modernizarea
magistralelor feroviare
Prin electrificarea principalelor 

magistrale de oțel, între care o 
importanță deosebită are linia Si- 
lezia—Baltica, s-a încheiat o pri
mă și importantă etapă din vastul 
plan de modernizare a căilor fe
rate poloneze. în prezent, rețeaua 
electrificată măsoară 3 500 kilo
metri.

în cursul unei vizite făcute re
cent la Centrul de cercetări și dez
voltare a căilor ferate, instituție 
situată în marginea Varșoviei, 
mi-au fost comunicate un _ șir de 
date cu privire la realizările obți
nute în atingerea acestui obiectiv 
și Ia perspectivele transporturilor 
feroviare din Polonia. Trebuie spus 
că, în anul ce vine, centrul 
pectiv va împlini 
activitate. Nu de 
săi au realizat un 
zistorizat pentru 
cu o greutate de 
grame, care va înlocui treptat de- 
fectoscopul tradițional cu lămpi, 
care cintărește 150 de kg. Condu
cerea centrului amintit ne-a rela
tat că activitatea cercetătorilor și 
a personalului tehnic este dirijată 
cu precădere spre un grup de pro
bleme considerate a fi cele mai 
importante din punctul de vedere 
al cerințelor modernizării complexe 
a căilor ferate. Conteinerizarea

res-
două decenii de 
mult, specialiștii 
defectosoop tran- 
controlul șinelor, 
numai 4—5 kilo-

transportului, automatizarea diri
jării circulației și a lucrărilor din 
triaj, folosirea tehnicii electronice 
de calcul în organizarea și condu
cerea căilor ferate, mecanizarea lu
crărilor de întreținere și asigurarea 
unui parc de vagoane cu parametri 
tehnici și de exploatare superiori 
— iată cîteva din preocupările ma
jore ale lucrătorilor instituției.

Am aflat, de asemenea, unele 
date interesante cu privire la în
treținerea rețelei feroviare. în pre
zent, căile ferate poloneze dispun 
de 18 trenuri speciale profilate pe 
efectuarea de reparații capitale, 
șase dintre ele fiind dotate cu a- 
paratură complexă, ceea ce dă po-

com-

6ibilitate să fie reparate lunar 
circa 1 000 de km de rețea. Ritmul 
în care sînt făcute reparațiile, in
clusiv înlocuirea vechilor șine cu 
altele noi, sudate, mai elastice și 
mai rezistente — care permit o ex
ploatare îndelungată și dezvoltarea 
unei viteze sporite de transport — 
este în continuă creștere.

Acțiunea de modernizare
plexă a rețelei feroviare va con
tinua cu aceeași intensitate și în 
anii următori. Pentru viitorii cinci 
ani se prevede o creștere a chel
tuielilor de investiții alocate căi
lor ferate cu 57 la sută în compa
rație cu cincinalul în curs, în timp 
ce la cheltuielile cu destinația con
strucții și montaj sporul va fi în 
jur de 80 la sută.

îmbunătățirea continuă a activi
tății transportului pe căile ferate 
este strîns legată de cerințele cres- 
cînde ale economiei naționale polo
neze, de dezvoltarea întregii țări 
pe calea socialismului.

I. DUMITRAȘCU

Relațiile comerciale
9

cu Sările Pieței comune
9

!ntr-un comentariu al agenției 
poloneze de presă, P.A.P., în le
gătură cu relațiile comerciale din
tre Polonia și țările C.E.E., se a- 
rată că acestora din urmă le re
vine aproximativ 40 la sută din 
comerțul Poloniei cu țările capita-

1
liste dezvoltate. In 1969, 
schimburilor comerciale
Polonia și țările C.E.E. a 
cu 55 la sută în comparație
anul 1965. îndeosebi, în 
cinci ani a crescut volumul schim
burilor comerciale cu Franța (de

valoarea 
dintre 

crescut 
cu 

ultimii

peste două ori) și cu Italia (de 1,7 
ori). Această situație, scrie comen
tatorul agenției P.A.P., oferă, fără 
îndoială, un motiv de satisfacție. 
Din punct de vedere al ponderii ex
portului în ansamblul schimburilor 
de mărfuri ale Poloniei, se constată, 
însă, o scădere apreciabilă, ceea ce 
nu poate să nu dea naștere la pre
ocupare. Cu titlu de exemplu, se a- 
rată că ponderea țărilor C.E.E. în 
exportul polonez a trecut de la 11,7 
la sută în 1965, la 9,8 la sută în 
1969.

Cauzele acestui fenomen rezidă, 
în primul rînd, scrie agenția, în 
politica discriminatorie a C.E.E. 
față de exportul polonez, care se 
traduce prin restricții cantitative 
inacceptabile. In acordurile pe 
termen lung semnate cu Franța, cit 
și cu Italia și R.F.G., subliniază in 
continuare comentariul, se prevede 
anularea restricțiilor care împiedi
că dezvoltarea schimburilor comer
ciale cu Polonia, respectarea drep
turilor Poloniei ca membră a 
G.A.T.T., dar rămîn nesoluționate 
un șir de alte probleme, de pildă, 
cea a avantajelor vamale, a avanta
jelor pentru exporturile de produse 
agricole. Acestea se impun urgent 
reglementate.

„Polonia așteaptă, conchide 
P.A.P., ca partenerii ei din C.E.E., 
ghidindu-se după principiul avan
tajului reciproc, să înlăture, în- 
tr-un viitor apropiat, obstacolele 
care mai continuă să existe 
calea schimburilor reciproce 
merciale și să înfăptuiască
practică politica deplinei liberali
zări a schimburilor".

în 
co-
în
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