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Eficiența
cere spirit
de economie
Legea oricărei activități pro

ductive este eficiența. Obținerea u- 
nei eficiențe superioare presupune 
producții tot mai mari, utile eco
nomiei, cu consumuri materiale 
cit mai scăzute, o înaltă produc
tivitate cu eforturi bine drămuite, 
maximum de beneficii cu 
minime și altele. Pentru 
ciența să crească în mod 
țial, materialele, banii, 
munca trebuie folosite cit 
tabil. Or, la noi, nivelul ______
Iilor de producție este încă ridicat, 
în comparație cu alte țări ; în nu 
puține locuri se cheltuie încă des
tul, de ușor materiile prime și ma
terialele, timpul și forța de muncă, 
se ajunge chiar la risipă. Risipă 
contrară oricărei activități econo
mice normale. Cu atit mai mult in 
condițiile actuale, cînd creșterea 
eficienței în toate domeniile de ac
tivitate reprezintă un obiectiv ma
jor, fundamental al dezvoltării 
economiei naționale, pus de partid 
in centrul preocupărilor tuturor în
treprinderilor, tuturor oamenilor 
muncii.

Poporul nostru s-a angajat ferm 
pe calea accelerării progresului e- 
conomico-social al țării, a răspuns 
cu entuziasm vibrantei chemări a 
partidului de a realiza cincinalul 
înainte de termen. Aceasta înseam
nă o adevărată bătălie pentru a 
eiștiga timp. Pentru că ce reprezin
tă înfăptuirea mai devreme a cin
cinalului dacă nu ciștig, economie 
de timp, cu toate uriașele efecte 
pozitive ce decurg din aceasta ? 
Economie de timp, atit de plas
tic redată de 
al partidului
IUTE !“, care trebuie însoți
tă de economisirea fondurilor 
financiare, materiale și a muncii. 
Economie de timp care trebuie 
6trins împletită cu preocuparea 
pentru „MAI BINE ȘI MAI EFI
CIENT" I, prin efortul de concep
ție, de organizare, izvor sigur și 
nesecat al muncii bine făcute, bine 
gindite.

în lumina acestor sarcini, spiri
tul de bun gospodar al avutului 
obștesc, economia de muncă și ma
teriale, de timp și bani trebuie să 
se manifeste în activitatea de zi cu 
zi a fiecăruia dintre noi. Din resur
sele de care dispunem, in timp mi
nim, cu mai puțină muncă fizică și 
materie primă, dar cu mai multă 
gindire, să dăm economiei țării va
lori de întrebuințare utile, de înaltă 
calitate și competitivitate.

Să evităm orice risipă de bani ! 
(Fiindcă mai sînt cadre în econo
mie care vorbesc de anumite difi
cultăți în ce privește eficiența — 
în timp ce tolerează Irosirea fon
durilor sau doresc obținerea efi
cienței pe căi exterioare, nu prin

costuri 
ca efi- 
substan- 

timpul, 
mai ren- 
cheltuie-

secretarul general 
sub lozinca „MAI 

care trebuie 
economisirea

Adunarea festivă din Capitală
consacrată celei de-a 55-a

aniversări a Marii Revoluții»

în ziua de 6 noiembrie 1972 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și con* 
ducători ai unor instituții centrale.

Pentru aplicarea în viață a hotărîriior 
Conferinței Naționale, Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. a examinat și aprobat pro
punerile privind organizarea și funcționa
rea Consiliului pentru problemele aprovi
zionării și prestării de servicii către popu
lație, ca organ colectiv chemat să asigure 
coordonarea și îndrumarea unitară a acti
vității organelor și organizațiilor econo
mice, care, potrivit legii, au obligația de 
a înfăptui politica partidului și statului în 
domeniul producției și desfacerii mărfu
rilor de consum pentru pdpulație. Comi
tetul Executiv a stabilit ca noul organ să

urmărească realizarea integrală de către 
ministere și celelalte organe centrale pro
ducătoare a fondului de mărfuri de bună 
calitate și în structura corespunzătoare 
cererii populației, dezvoltarea coordonată 
a bazei tehnico-materiale a comerțului și 
unităților prestatoare de servicii, urmări
rea aplicării în bune condiții a tuturor mă
surilor stabilite de conducerea partidului 
și statului în vederea bunei aprovizionări 
și serviri a populației.

Comitetul Executiv a analizat propune
rile cu privire la organizarea învățămîn- 
tuiui seral de subingineri și a hotărît ca 
încă din acest an să se treacă la extinde
rea în mai multe unități industriale a aces
tei forme de pregătire a cadrelor.

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv a 
examinat și soluționat, de Gsemenea, o se
rie de probleme ale activității curente

efortul propriu al colectivului). 
Dar pentru aceasta trebuie extir
pată, mentalitatea de galanton, de 
grandomanie care duce la risipirea 
avuției materiale a poporului. Fie in 
sfera producției industriale (rebu
turi, cheltuieli neeconomicoase, pier
deri planificate sau nu), fie in do- .... , ...... (spații uzinale

finisaje costisi-
meniul investițiilor 
supradimensionate, 
toare).

Să punem capăt _____ _ __ _
de muncă ! De muncă fizică și de 
muncă de concepție. De muncă fi
zică datorată, pe alocuri, gradului 
încă scăzut de mecanizare și de 
automatizare, calificării încă redu
se. De muncă de concepție, din 
cauza obtuzității unora in fața a 
ceea ce este nou și modern in teh
nică și tehnologie, lipsei de recep
tivitate față de invenții, inovații 
și raționalizări, duratei prea mari 
de finalizare a unor cercetări va
loroase, deși inteligența tehnică se 
afirmă ca un factor de creștere a 
eficienței. Să fie curmată risipa de 
resurse materiale ! De metal in 
construcția de mașini, de lemn, 
energie, combustibil (menținerea in 
fabricație de produse cu gabarite și 
caracteristici depășite, consumuri 
exagerate, lumini aprinse in za
dar). Ca și de mijloace tehnice — 
mașini și utilaje care stau, care ru
ginesc sau care nu produc potrivit 
cărții lor tehnice, parametrilor de 
care sint în stare.

Dar toate acestea presupun în
tronarea pretutindeni a unui cli
mat muncitoresc de exigență și răs
pundere, o mai bună organizare 
in toate domeniile de activita
te. Climat care să mobilizeze puter
nic colectivele in lupta pentru efi
ciență, să ridice in calea risipei — 
mică sau mare, de orice fel ar fi ea 
— o barieră de netrecut ! Dacă in 
fiecare întreprindere, pe fiecare șan
tier se va afirma, zi de zi, o pu
ternică opinie 
se va restrînge 
trul risipei, 
dar și al acelei 
generată de cel ce se face că mun
cește, de cel care gindește superfi
cial și, mai ales, de cel care are tol
ba plină cu justificări.

închizînd toate canalele risi
pei, punem în valoare noi surse ale 
economicității. Să convertim risipa 
in eficiență ! Nu e nimic paradoxal. 
E cu putință, dacă banul, munca, 
materialele și timpul sint prețuite, 
utilizate cu maximă eficiență, dacă 
se gindește și se calculează cu grijă 
gospodărească. înainte de a face 
orice cheltuială, oricit de măruntă 
ar părea la prima vedere. Și mai 
ales, dacă imprimăm unui aseme
nea mod de a gindj și de a acționa 
un caracter permanent.

oricărei risipe

de masă, inevitabil 
pas cu pas perime- 
Al risipei evidente, 
mai greu de sesizat.

ȘEFUL DE PRODUCȚIE
un bun profesor

universitar!
Unitatea între Invă- 

țămint — Cercetare — 
Producție constituie o 
opțiune de o impor
tanță deosebită pentru 
mersul înainte al eco
nomiei și al întregii 
vieți sociale din Româ
nia, în ritmurile stabi
lite de Conferința Na
țională a partidului. In 
acest sens, cuvintarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Cluj, cu 
ocazia deschiderii a- 
nului universitar, con
stituie o expunere de 
excepțională clarita
te a căilor de urmat in 
viitorul apropiat pen
tru pregătirea științi
fică și tehnică a tine
retului. Vorbind des
pre cadrele universi
tare, secretarul ge
neral al partidului a 
spus : „Noi concepem 
ca in viitor șeful de 
producție să fie și pro
fesor. Șeful de pro
ducție din fabrică, teh
nologul șef trebuie să 
predea in universi
tate".

Ca om de uzină, cu 
activitate îndelungată 
și în învătămintul teh
nic superior, consider 
că această orientare 
are o extraordinară 
importantă printre 
problemele majore cu 
care ne confruntăm in 
prezent în același 
timp îmi dau scama

că lucrurile nu vor 
merge de la sine în 
sensul dorit, că va tre
bui depusă multă 
muncă și stăruință 
pentru definitivarea 
unor mutații de struc
tură in ce 
concepția de 
mint, pentru 
rea cadrului

orientarea 
cadrelor de 
Aici nu aste

privește 
invăță- 
realiza- 
organi-

puncte 
de vedere

zatoric adecvat, pen
tru asigurarea bazei 
materiale necesare 
fără investiții supli
mentare. dar — mai 
ales — pentru con
struirea unei menta
lități noi a celor che
mați să îndeplinească 
aceste sarcini. Și spu- 
nind acestea, am nu
mit — cred — princi
palele probleme ale 
integrării invătămint 
— cercetare — produc
ție, asupra cărora aș 
dori să expun, în rîn- 
durile următoare, ci- 
teva considerații.

Concepția de invă
tămint, mai întîi. tre
buie să ofere, după 
părerea noastră, răs
punsuri fără echivoc 
unor întrebări finale

privind 
pregătirii 
specialiști, 
vorba de a realiza o
specializare mai strân
să sau mai largă, ci de 
a răspunde clar dacă 
înfăptuim specializa
rea in săli de clasă, in 
ateliere sau in amin- 
două, in ce proporție 
trebuie să intervină 
aceste elemente con
stitutive ale formației 
viitorului specialist și 
cui încredințăm aceas
tă formație. Indica
țiile secretarului gene
ral al partidului sînt 
deosebit de limpezi și 
fixează jaloanele obți
nerii unei integrări or
ganice a învătămintu- 
lui cu producția. Aces
te indicații trebuie a- 
plicate unor realități 
in ceea ce privește 
formația profesională 
a corpului didactic, 
preocupările specialiș
tilor din producție, 
constituirea bazei ma
teriale de invățămint. 
cercetare și producție, 
realități care trebuie 
examinate, cu atenție 
și principialitate. de 
toți factorii de răspun
dere din aceste activi
tăți. Se știe, bunăoa
ră. că formația profe
sională a corpului di-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

La Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din Capitală, luni dupâ-amiază, 
a avut loc adunarea festivă organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. Co
mitetul Central al U.T.C. și Consi
liul General A.R.L.U.S., cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R., vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din tara noas
tră. reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, personalități ale vieții știin
țifice și culturale, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

Erau prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic, 
precum și membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
care ne vizitează țara.

în prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R.,

prim-vicepreședinte al Consiliului de • 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Emil Drăgănescu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Petre Blajovici. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Comitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Necula. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Mihail 
Roșianu. președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Nicolae Ecobescu, 
adjunct al minLstrului afacerilor ex
terne, general-colonel Sterian Țircă, 
adjunct al ministrului 
mate, Nicolae Matei, 
Comitetului municipal 
P.C.R., Paul Nagy, 
Consiliului Central
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al

forțelor ar- 
secretar al 

București al 
secretar al 

al U.G.S.R.,

(Continuare in pag. a Il-a)
Atenție la calitatea lucrărilor de semănat. Aspect întilnit 

ful

SARBATOAREA
MARELUI OCTOMBRIE

Aniversăm astăzi împlinirea a 55 
de ani de la evenimentul de însem
nătate crucială in istoria omenirii — 
victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. încununare a luptei eroi
ce desfășurate de proletariatul rus, 
sub conducerea partidului comunist 
făurit de Lenin, Revoluția din Oc
tombrie a dus la instaurarea puterii 
politice a celor ce muncesc pe o șe- 
sime a globului terestru, a pus ba
zele făuririi primului stat socialist 
din lume, producind o breșă largă în 
sistemul, pină atunci unic, al impe
rialismului. A început astfel o eră 
nouă — era revoluțiilor prole
tare, a eliberării popoarelor de ex
ploatare și asuprire, a afirmării so- 

'cialismului pe scară mondială, a în
noirii structurale a lumii.

Aniversarea epocalelor evenimen
te din toamna lui 1917 capătă o și 
mai mare semnificație in acest noiem
brie, cînd popoarele sovietice se 
pregătesc pentru sărbătorirea unei 
jumătăți de veac de la constituirea 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în anii 
patria lui Octombrie a străbătut un 
drum de uriașe transformări. Sub 
conducerea încercată a P.C.U.S., po
poarele sovietice, biruind cu succes 
atitea greutăți și aspre înfruntări, 
culminînd cu proba de foc a cumpli
tei încleștări antihitleriste, au înfăp
tuit mari prefaceri înnoitoare în toate

care s-au scurs de atunci.

domeniile vieții sociale, au făurit 
cu succes orinduirea socialistă și 
au pășit la crearea bazei tehnico- 
materiale a societății comuniste. As
tăzi, Uniunea Sovietică înfățișează 
lumii tabloul unei țări cu un imens 
potențial economic, politic, militar, 
a cărei dezvoltare iși găsește o sem
nificativă expresie in creșterea con
tinuă a forțelor de producție, in 
proliferarea neîntreruptă, pe întreg 
cuprinsul ei, a marilor obiective in
dustriale — uzine, centrale electrice, 
șantiere — in progresul rapid al tu
turor ramurilor economiei naționale. 
Dispunind de o industrie de prim 
rang, U.R.S.S. realizează în prezent 
circa o cincime din producția între
gii au 
terii 
griculturii socialiste. Cu adevă
rat impresionante sînt victoriile 
dobindite de U.R.S.S. în dezvoltarea 
științei și tehnicii, realizările ei in 
cercetarea și explorarea Cosmosu
lui, in folosirea pașnică a energiei 
nucleare, in electronică, tehnica la- 
serilor și în multe alte domenii de 
însemnătate esențială pentru pro
gresul tehnico-științific contempo
ran. în același timp, s-au dezvoltat 
larg cultura șl învățămîntul. con
strucțiile de locuințe si ase-ăminte 
social-culturale, s-a îmbunătățit con
tinuu standardul de viață, materială 
și spirituală, a maselor. în prezent, 
popoarele sovietice se dedică cu in-

lumi. Progrese de seamă 
fost obținute în anii pu- 
sovietice in dezvoltarea a- 

socialiste. Cu 
impresionante sînt

suflețire Înfăptuirii vastului pro
gram constructiv trasat de Congre
sul al XXIV-lea al P.C.U.S., care 
deschide noi și ample perspective 
dezvoltării patriei lor pe calea con
strucției comuniste.

însuflețit de sentimente internațio
naliste cu vechi rădăcini istorice, po
porul român urmărește cu caldă sim
patie și viu interes munca rodnică a 
oamenilor sovietici și se bucură din 
inimă de înfăptuirile lor In toate do
meniile vieții sociale, -considerin- 
du-le ca o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la întărirea forțe
lor socialismului, a frontului antiim- 
perialist, la cauza progresului și pă
cii în lume.

în deceniile care au trecut de la 
Revoluția din Octombrie, socialismul 
a trecut din sfera idealurilor și as
pirațiilor in aceea a realităților 
concrete pe vaste întinderi ale pla
netei, reprezentînd o treime a omeni
rii. Biruitor in 14 țări din Europa, 
Asia și America Latină, el demon
strează pe i 
lele ’ realizări 
poarele 
cerea 
forța 
de a 
rapid _____ ____  ______._
rilor socialiste, evoluția lor pe calea 
vieții noi exercită o inriurire tot

viu. prin remarcabi- 
i dobîndite de po- 

acestor țări, sub condu- 
partidelor clasei muncitoare, 
noii orinduiri. capacitatea sa 
asigura popoarelor un progres 
și multilateral. Existenta tă-

(Continuare in pag. a II-a)

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, 
Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, poporului sovietic cele mai cordiale 
felicitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Reprezentînd o strălucită încununare a luptei re
voluționare a proletariatului, a maselor muncitoare 
din Rusia, sub conducerea Partidului Comunist, făurit 
de V.I. Lenin, Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie va rămîne pentru totdeauna în istoria omenirii 
ca un eveniment epocal, mareînd începutul erei re
voluțiilor proletare, a unor puternice mișcări ale for
țelor revoluționare de pe toate continentele pentru 
eliberare națională și socială, pentru adînci prefaceri 
înnoitoare în viața societății.

Prin eforturi eroice, pline de abnegație, poporul so
vietic a construit, sub conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, societatea socialistă și a tre
cut la făurirea bazei tehnico-materiale a societății co
muniste. în cele cinci decenii care au trecut de la 
crearea sa. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
a devenit un stat socialist cu o economie multilateral

dezvoltată, cu un puternic potențial tehnic și știin
țific, reprezentînd o uriașă forță a lumii con
temporane.

Poporul român se bucură din toată inima de suc
cesele remarcabile obținute de poporul sovietic în 
toate domeniile de activitate, văzînd în aceasta o con
tribuție de prim ordin la întărirea forțelor socialis
mului, progresului și păcii din lumea întreagă.

Partidul și guvernul țării noastre, întregul popor 
român dau o înaltă apreciere relațiilor tradiționale de 
prietenie, alianță și colaborare frățească dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. întîlnirea și convor
birile tovărășești pe care le-am avut în vara acestui 
an au constituit un moment remarcabil pentru dez
voltarea 
planuri.

Sîntem 
continuă 
tre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., pe baza principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, corespund pe deplin 
intereselor ambelor popoare, cauzei unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste internaționale, a între
gului front antiimperialist.

De ziua aniversării Marelui Octombrie, vă urăm 
dumneavoastră, tuturor comuniștilor și poporului so
vietic, noi și importante succese în opera de construire 
a comunismului în Uniunea Sovietică, pentru triumful 
socialismului și păcii în întreaga lume.

cooperării româno-sovietice pe multiple

ferm încredințați că întărirea și adîncirea 
a legăturilor de prietenie și solidaritate din-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist 
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

Român, 
de Stat 
România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BATALIA PENTRU 
RECÎȘTIGAREA 

TIMPULUI PIERDUT
nu admite defecțiuni

organizatorice 
și neglijențe 
de nici un fel

Citiți in pagina a lll-a relatările 
corespondenților „Scinteii"

VRANCEA S-a încheiat insămintarea
griului pe suprafața planificată

Oamenii muncii din agricultura 
județului Vrancea au terminat in- 
sămințarea griului pe intreaga su
prafață planificată — 30 100 hectare, 
în prezent toate forțele sint concen
trate la insămințarea peste preve
deri a încă 2 500 ha, la recoltarea 
porumbului de pe ultimele supra
fețe și executarea arăturilor pentru 
însămînțările de primăvară.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Vrancea al P.C.R.. se arată

intre altele : Asigurăm conducerea 
de partid și de stat, pe dumneavoas
tră personal, tovarășe secretar ge
neral, că vom desfășura și in con
tinuare o susținută activitate de 
mobilizare a comuniștilor, a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, pentru a 
urgenta stringerea recoltei de pe 
ciinp și depozitarea acesteia in bune 
condiții, pentru a realiza integral 
obligațiile contractuale la constitui
rea fondului centralizat al statului 
și pentru asigurarea condițiilor op
time necesare obținerii in anul 
viitor a unor producții bogate.

UZINA METALURGICA DE METALE NEFEROASE DIN COPȘA MICA

A ÎNDEPLINIT PLANUL PE 11 LUNI
Prima mare unitate 

industrială din jude
țul Sibiu care a anun
țat indcplinirea sarci
nilor de plan pe 11 luni 
este UZINA META
LURGICA DE META
LE NEFEROASE DIN

COPȘA MICA. Acest 
succes a fost posibil in- 
trucit la toate instala
țiile uzinei parametrii 
proiectați inițial au 
fost depășiți, unii din
tre ei cu 50 la sută. 
Avansul obținut va

permite metalurgiști- 
lor din Copșa Mică să 
dea suplimentar, pină 
la stirșitul acestei luni, 
produse metalurgice și 
chimice evaluate Ia 
circa 86 milioane lei.

IU JUDEȚUL BRAȘOV

CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCȚIE
Un nou sector pen

tru tratamentul termic 
și-a început activita
tea in cadrul Fabricii 
de scule din Rișnov. 
Marea majoritate a a- 
gregatelor și instala
țiilor cu care este do-

tată noua unitate sint 
realizate prin autodo- 
tare. La uzinele de 
autocamioane din Bra
șov au intrat in pro
ducție secțiile motor 
Diesel și piese mici. 
Se apropie, de aseme-

nea, de sfirșit alte lu
crări înscrise in pla
nul de dezvoltare a 
uzinei, cum sînt hala 
de montaj și cea des
tinată fabricării ramei 
de șasiu.
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Adunarea festivă consacrată celei de-a 55-a aniversări Recepție cu prilejui zilei
de 7 Noiembrie

(Urmare din pag. I)

U.T.C., Sofia Pușcașu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiului 
București, Gheorghe lonescu, prim- 
secretar al Comitetului de pârtia al 
sectorului 1, Gheorghe Velcescu, ve
teran al mișcării muncitorești din 
țara noastră, Laurențiu Fulga. prim- 
vicepreședinte al Unidnii Scriitori-

lor, Anica î)ln, țesătoare la uzinele 
textile „7 Noiembrie". Mihaela Anto
nescu, studentă la Institutul medico- 
farmaceutic.

In prezidiu au luat loc, de aseme
nea, V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, și 
I. S. Fiodorov, conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă care se află in țara noastră cu

prilejul manifestărilor consacrate a- 
niversării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Pe fundalul scenei, incadrat de dra
pelele de stat ale Republicii Socialiste 
România și U.R.S.S., era un mare 
portret al lui Vlaaimir Ilici Lenin. 
Alăturat erau înscrise datele festive : 
1917—1972.

Au fost intonate imnurile de stat

ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de tovară
șul Nicolae Matei.

Despre semnificația celei de-a 55-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie au vorbit tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

și V. I. Drozdenko, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București.

Cuvintările au fost subliniate in 
repetate rinduri cu aplauze.

in incheierea adunării festive a fost 
prezentat un program artistic, la care 
și-au dat concursul mari ansambluri 
și artiști de frunte ai scenelor bucu- 
reștene.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului
■>

Drâgânescu
Cuvîntarea

Relevînd însemnătatea crucială în 
istoria universală a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care a 
marcat trecerea omenirii spre cea 
mai înaintată orinduire socială — o- 
rinduirea comunista — vorbitorul a 
arătat că anul acesta aniversarea 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie are loc sub semnul apropia
tului jubileu — semicentenarul creă
rii Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. Triumful Marelui Octom
brie. făurirea și consolidarea pri
mului stat al muncitorilor și țărani
lor din istoria omenirii, edificarea 
socialismului ți trecerea la con
strucția comunismului in Uniunea 
Sovietică au demonstrat in fața în
tregii lumi uriașele energii creatoare 
ale maselor muncitoare, pe care le 
descătușează noua orinduire socială, 
forța de neinfrint a proletariatului, 
condus de partidul comunist, de a-și 
îndeplini misiunea istorică. La cea 
de-a 55-a aniversare a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, Uniu
nea Sovietică se prezintă ca o forță 
uriașă a lumii contemporane, cu un 
puternic potențial economic, tehnic 
și științific. Partidul Comunist Ro
mân, intregul nostru popor se bucu
ră din inimă și dau o înaltă apre
ciere succeselor remarcabile obți
nute de poporul sovietic, sub con
ducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, văzind in acestea 
o contribuție de cea mai mare în
semnătate la Întărirea sistemului 
socialist mondial, a forțelor demo
crației și păcii în întreaga lume.

In oontinuare, vorbitorul a evocat 
tradițiile legăturilor de 
statornicite de-a lungul aniior 
cele două partide și popoare.

Proletariatul român, forțele 
luționare și progresiste din 
noastră au salutat cu entuziasm vic
toria proletariatului din Rusia, și-au 
manifestat solidaritatea lor militan
tă .cu primul stat al muncitorilor și 
țarinilor din istorie. O expresie a 
ingltului,simțămint de’ solidaritate 
militantă frățească cu cauza Matfe- 
Jufr OctoAbrie a cdtftKhAt-dtfeUMM 
parea activă, cu arma in mină, a mii 
de revoluționari români pe frontu
rile din Ucraina, Volga, Caucaz, Asia 
Centrata, Orientul îndepărtat la vic
toria revoluției. V.I. Lenin, cunos- 
cind îndeaproape participarea româ
nilor la lupta pentru apărarea tină* 
rului stat sovietic, a dat o înaltă 
apreciere spiritului internaționalist 
ce anima pe revoluționarii români, 
contribuției acestora la cauza revo
luției.

Aceste nobile simțăminte interna
ționaliste au fost continuate și am
plificate de Partidul Comunist Ro
mân. In anii grei ai ilegalității, co
muniștii români au militat consec
vent pentru prietenie și colaborare 
cu Uniunea Sovietică, pentru stabili
rea de relații diplomatice și de bună 
vecinătate intra cele două țări, pen
tru popularizarea in țara noastră a 
realizărilor Uniunii Sovietice. tn- 
fruntind teroarea dezlănțuită împo
triva sa de dictatura miâitaro-fascistă. 
Partidul Comunist Român a demascat 
permanent caracterul profund anti
popular al războiului împotriva 
Uniunii Sovietice* a luptat cu eroism 
pentru scoaterea României din acest 
război nedrept și alăturarea ei la 
coaliția antihitleristă. Sub conduce
rea Partidului Comunist Român, a 
fost înfăptuită cu succes insurecția 
națională armată din august 1944, in 
condițiile favorabile create de ofen
siva glorioasă a armatei sovietice. 
Poporul român a întors armele îm
potriva cotropitorilor hitleriști și s-a 
angajat cu întregul său potențial 
uman, material și militar în lupta 
pentru lnfringerea definitivă a Ger
maniei hitler iste. Luptele purtate de 
ostașii români, umăr la umăr cu os
tașii sovietici, au cimentat frăția 
de arme româno-sovietică, prietenia 
de nezdruncinat intre popoarele ro
mân și sovietic.

în anii postbelici s-au Întărit con
tinuu prietenia și colaborarea fră
țească intre poporul român și po
porul sovietic.

Partidul Comunist Român, guver
nul român, intregul nostru popor 
dau o înaltă prețuire relațiilor de 
prietenie, alianță și colaborare mul
tilaterală cu P.C.U.S., cu Uniunea 
Sovietică, cu poporul sovietic.

Un rol important in evoluția 
reu ascendentă a raporturilor 
conlucrare româno-sovietice 
avut intilnirile și convorbirile 
tra conducerile de partid și de 
din cele două țări.

Un moment remarcabil in dezvol
tarea continuă a cooperării româno- 
sovietice pe multiple planuri l-au 
constituit intilnirea și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, și L. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., din 
vara acestui an.

Cunosc o dezvoltare fructuoasă șl 
se diversifică relațiile economice, co
laborarea pe tărimul vieții culturale, 
științifice, între organizațiile de ma
să și obștești.

Concomitent se întăresc legăturile 
de solidaritate frățească dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Noul Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre Româ
nia și U.R.S.S.. semnat in urmă cu 
doi ani la București, creează un ca-

prietenie 
intre

revo- 
țara

me
de 

l-au 
din- 
stat

dru prielnic pentru intensificarea șt 
amplificarea colaborării reciproc 
avantajoase.

„Partidul și guvernul României — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
vor acționa și in viitor cu toată ho- 
tărîrea pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele și țările noastre, cu 
convingerea că aceasta corespunde 
intereselor ambelor popoare, servește 
cauzei întăririi unității țărilor socia
liste, mișcării comuniste internațio
nale, cauzei progresului și păcii".

In continuarea cuvintării sale, vor
bitorul a relevat că sărbătorirea in 
țara noastră a 55 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie are loc in condițiile 
intensificării activității creatoare a 
poporului român, consacrată înfăp
tuirii programului elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R. și Confe
rința Națională a partidului, de edi
ficare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in România.

In atmosfera unui puternic avint 
politic, oamenii muncii din țara noas
tră desfășoară, sub conducerea parti
dului, o însuflețită întrecere socialista 
in intimpinârea aniversării unui sfert 
de veac de la proclamarea republicii, 
pentru îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen.

Chemarea adresată de secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la tribuna Con
ferinței Naționale de a face totul 
pentru a ridica țara noastră la un 
înalt nivel oe dezvoltare economică, 
științifică și culturală, de a depăși 
stadiul de țară in curs de dezvoltare 
și a o situa in următorii 15—20 de ani 
in rindul țărilor dezvoltate, a fost 
primită de intregul nostru popor cu 
multa satisfacție și însuflețire. Acțio- 
nind cu deosebită abnegație, oamenii 
muncii obțin succese remarcabile in 
dezvoltarea social-economică a țării.

Succesele dobindite și perspectivele 
minunate care se descaid in lața po
porului nostru sint legate indisolubil 

-de activitatea neobosita și creatoare 
gj^idjj^utanostru, cye iși îndepli

nește cu cinste misiuilea istorică de 
forță conducătoare a societății’româ
nești. Partidul acordă o atenție neslă- 
bită perfecționării conducerii vieții 
social-economice, amplificării rolului 
statului nostru socialist in conducerea 
unitară a intregii societăți, îmbinării 
armonioase a conducerii pe baza pla
nului unic cu lărgirea autonomiei or
ganelor teritoriale administrative și a 
unităților economico-sociale, dezvol
tării și adincirii democrației socialiste, 
creării cadrului cel mai potrivit pen
tru participarea efectivă a maselor 
populare la conducerea societății. 
Creșterea continuă a rolului cla
sei muncitoare in societatea noastră. 
In cadrul mutațiilor profunde care 
au loc in structura socială a patriei, 
aportul sporit al țărănimii coopera
tiste la dezvoltarea societății socia
liste. contribuția tot mai importanta 
a Intelectualității la prosperitatea 
patriei, asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate. aU 
cimentat trainic unitatea și frăția oa
menilor muncii din patria noastră — 
români, maghlarț germani, sirbi. și 
de alte ............
buit la 
coeziunii întregului popor in jurul 
partidului. înflorirea națiunii noastre 
socialiste, desfășurarea amplă a ca
pacităților ei creatoare asigură îna
intarea cu succes a României, sub 
conducerea partidului, pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate — obiectiv strategic fun
damental in actuala etapă de evo
luție economico-socială a țării noas
tre.

Referindu-se apoi la politica ex
ternă a României, vorbitorul a 
spus : România socialistă ia parte 
activă la viața internațională, mili
tează cu fermitate pentru o politică 
de colaborare intre toate statele, 
pentru o pace trainică pe pămint. 
Elementul central al politicii exter
ne a partidului și statului nostru il 
reprezintă prietenia trainică și alian
ța cu toate țările socialiste, legate 
prin comunitatea orinduirii sociale, 
prin unitatea țelurilor și Idealurilor 
revoluționare.

Ca membră a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, România acțio
nează cu neabătută consecvență pen
tru adincirea, lărgirea și continua 
perfecționare a cooperării economice 
și tehnico-științifice cu țările membre 
ale acestui organism, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, in con
cordanță cu programul complex, a- 
doptat la București de statele membre 
ale C.A.E.R.

Partidul și statul nostru Iși ex
primă, in același timp, hotărirea de 
a perfecționa și lărgi continuu co
laborarea economică, cooperarea și 
specializarea in producție cu toate 
țările socialiste.

Partidul și statul nostru au afir
mat și afirmă cu putere necesitatea 
realizării unității intre toate țările 
socialiste, militează in mod activ și 
constant pentru relații prietenești, 
de deplină egalitate intre ele. Re
facerea și Întărirea unității și coeziu
nii țărilor socialiste reprezintă un 
factor de însemnătate cardinală pen
tru creșterea rolului și influenței so
cialismului in lume.

Acordăm o atenție deosebită inten
sificării colaborării cu toate statele 
care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente ; totodată, in spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, țara

naționalități — au contri- 
intărirea necontenită a

noastră dezvoltă relații de cooperare 
reciproc avantajoase cu țările capi
taliste dezvoltate.

La baza relațiilor sale cu toate sta
tele, România situează in mod con
secvent principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
In treburile interne și avantajului 
reciproc, principii care se bucură de 
o tot mai largă recunoaștere 
treaga lume.

Ca țară europeană, România 
șoară o susținută activitate 
statornicirea unui climat de pace și 
colaborare, pentru instaurarea unor 
relații noi intre statele europene care 
să dea garanția fiecărei națiuni că 
se va putea dezvolta de sine stătător, 
in condiții oe deplină securitate și 
pace. Țara noastră participă activ la 
pregătirea și organizarea conferinței 
general-europene pentru securitate, se 
pronunță pentru adoptarea de către 
conferință a unpl declarații solemne, 
care să statueze renunțarea la forță 
și amenințarea cu torța in relațiile 
dintre state, să se ajungă la o ințe- 
legere referitoare la principiile rela
țiilor viitoare dintre țările continen
tului ; de asemenea, să se discute 
perspectivele unei cooperări econo
mice, tehnico-știlnțifice, culturale și 
de alta natură intre țările europene.

în eforturile depuse de partidul și 
statul nostru pentru asigurarea păcii 
și securității in Europa se înscriu și 
rezultatele fructuoase ale recentei 
vizite făcute de președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Belgia și Luxemburg, 
aceasta constituind o nouă contribu
ție la cauza ințelegerii, cooperării și 
păcii intre popoare.

România se pronunță consecvent 
pentru raporturi de colaborare și bună 
vecinătate cu țările balcanice, pentru 
pregătirea unei întâlniri a reprezen
tanților acestor state, care să discute 
problema transformării Bajcanilor in- 
tr-o zorlă fără arme atomice șl Să 
realizeze o Înțelegere cu privire la 
principiile colaborării lor economice, 
politice șlicditural-științifițe. ffițl

Ținind’ scama ac faptul că în dife
rite puncte ale globului mal există 
încordare, conflicte armate, țara 
n >aslră consideră un imperativ al zi
lelor noastre ca toate statele — mari 
sau mici — să-și unească eforturile 
pentru rezolvarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, in con
formitate cu aspirațiile de pace și 
progres ale tuturor popoarelor.

Poporul nostru și-a manifestat cu 
consecvență solidaritatea și sprijinul 
internaționalist față de lupta eroică 
a poporului vietnamez, s-a pronunțat 
in permanență pentru încetarea răz
boiului in Vietnam și rezolvarea pe 
cale politică a problemei vietnameze. 
România sprijină pe deplin poziția 
și cererea juste ale guvernului R.D. 
Vietnam ca Statele Unite să semneze 
acordul menit să ducă la Încetarea 
războiului și restabilirea păcii pn 
Vietnam asupra 
cele două părți, 
ranța că Statele 
iși vor respecta 
mate In cadrul acordurilor convenite 
cu Republica Democrată Vietnam, 
ceea ce ar corespunde intereselor po
poarelor vietnamez și american, cau
zei păcii in Asia de sud-est și In 
întreaga lume.

România se pronunță consecvent 
pentru rezolvarea pe cale politică a 
conflictului din Orientul Apropiat, 
pe baza rezoluției Consiliului 
Securitate din noiembrie 1967.

O importanță deosebită pentru asi
gurarea păcii și colaborării mondiale 
are adoptarea unor măsuri ferme de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară, de dezangajare mili
tară, de creare a acelor condiții care 
să dezvolte increderea și colaborarea 
intre popoare, astfel incit să se trea
că la lichidarea blocurilor militare.

Partidul Comunist Român iși intă- 
rește solidaritatea internaționalistă 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, dezvoltă relații de colabo
rare strinsă cu forțele revoluționare, 
democratice, antiimperialiste de pre
tutindeni. Pornind de la respectarea 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. Par
tidul Comunist Român va dezvolta 
continuu relațiile de solidaritate in
ternaționalistă cu partidele comu
niste și muncitorești, cu toate for
țele democratice, progresiste, cu miș
cările de eliberare națională, con
tribuind astfel tot mai activ la întă
rirea forțelor socialismului, a între
gului front antiimperialist, la trium
ful cauzei progresului șl păcii in lume.

Cu prilejul evocării Marelui Oc
tombrie, care a deschis era transfor
mărilor revoluționare in viața în
tregii omeniri, și al apropiatului ju
bileu semicentenar al creării Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste — a 
spus in încheiere vorbitorul — vă 
rog să-mi permiteți ca, in numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat 
și guvernului 
România, să 
Central 
Uniunii 
vietului 
blicilor I 
vernului 
oamenilor muncii din Uniunea So
vietică urări de noi și Însemnate 
izbinzi in înfăptuirea amplului pro
gram de construire a societății co
muniste, in lupta pentru pace și 
progres.

in in-

desfă- 
pentru

ambasadorului 
V.l. Drozdenko

Cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București. V. I. Droz
denko, a oforlt, luni seara, o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, - m<-mbru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil Drăgfi- 
nescu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. Stefan 
Voitec, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Marii Adunări Naționale, Petre 
BlajoAci, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Stefan Andrei, secretar al C.C. a) 
P.C.R., Constantin Stătescu. secreta-

rul Consiliului de Stat, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor exter
ne, Teodor Marinescu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, vechi mi
litant! ai mișcării muncitorești din 
tara noastră, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, membri ai Consiliului Gene
ral al A.R.L.U.S.. oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți a! cultelor, 
ziariști.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mânâ, condusă de I. S. Fiodorov. se
cretar al Comitetului regional Nov
gorod al P.C.U.S.. președintele fi
lialei Novgorod a Asociație! de prie
tenie sovieto-română, care se află 
în țara noastră.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

In timoul recepției, conducătorii 
de partid și de stat români 
Întreținut cordial 
Uniunii Sovietice.

s-au
cu ambasadorul

(Agerpres)

ALTE MANIFESTĂRI
relații care cunosc un curs continuu 
ascendent pe multiple planuri.

A vorbit apoi I.N. Goian, prim- 
secretar al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, care s-a referit la munca 
plină ae abnegație depusă de ț- 
poarele Uniunii Sovietice pentru 
transpunerea in viață a hotâririlor 
Congresului al 24-lea al P.C.U.S. pri
vind indeplinirea sarcinilor celui 
de-al 9-lea plan cincinal. Vorbitorul 
a urat, de asemenea, locuitorilor ora
șului și 
succese 
cletățli 
voltate.

Cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, lunt dimineața. 
Drozdenko, ambasadorul 
Sovietice la București, șl membri 
ai ambasadei au depus o coroană 
de flori la monumentul lui V. 
Lenin din Capitală.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Consiliului popu
lar al municipiului București, gene
rali și ofițeri superiori.

★
La adunarea festivă organizată, 

luni după-amiază, la Palatul Cultu
rii din Pitești au participat repre
zentanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de stat, oa
meni ai muncii din Întreprinderile 
și instituțiile piteștene.

Luind cuvlntul, Theodor Nfchifor, 
prim-vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular mu
nicipal, a înfățișat pe larg realiză
rile obținute de popoarele român șl 
sovietic, pe drumul făuririi socialis
mului și comunismului, relevind. tot
odată, relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre cele două țări,

V. I. 
UniuniiLuind cuvlntul, ambasadorul Uniu

nii Sovietice a transmis oamenilor 
muncii din Republica Socialista Ro
mânia un salut frățesc și cele mai 
bune urări de mari succese in con
strucția socialistă, in indeplinirea ho
târirilor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român și ale 
Conferinței Naționale a partidului.

De mai bine de o jumătate de 
veac, sub conducerea partidului le
ninist, poporul sovietic pășește plin 
de incredere sub steagul lui Octom
brie — a spus vorbitorul. Principalul 
rezultat al luptei și muncii oamenilor 
muncii din țara noastră, al activității 
partidului comunist il constituie con
struirea in U.R.S.S. a societății socia
liste dezvoltate. Poporul sovietic șl-a 
făurit o puternică economie socia
listă. In anii puterii sovietice, pro
dusul social global al țării a crescut 
de 41 de ori.

Drumul care a dus la aceste reali
zări n-a fost ușor. Poporul sovietic 
a purces la făurirea economiei socia
liste in condiții de blocadă totală. Cu 
prețul unor eforturi uriașe, nu mai 
puțin eroice decit in anii războiului 
Civil și ai intervenției, el a știut să 
înfăptuiască industrializarea și colec
tivizarea, să-și dezvolte știința și cul
tura. Aceasta a Îngăduit poporului 
nostru să reziste agresiunii fasciste, 
Oare l-a pus in fața unor încercări 
nemaivăzute. Dar el a rezistat și la 
aceste încercări și a ieșit invingator.

Revoluția din Octombrie a deschis 
un cimp larg pentru dezvoltarea for
țelor spirituale și creatoare ale po
porului, a dus la înflorirea culturii, 
literaturii și artei, a gindird știin
țifice înaintate.

Partidul comunist al Uniunii So- 
Vietice Cw'.Ux.iUu ta o a.e,i,.e
de prim ordin dezvoltării democra- 

, _ți<jj șociaLisigr ștjțțgerii largi a mase
lor ta rezolvarea trenurilor de sta» 
și op.șteșți, ridicării conștiinței lor 

ționalismului proletar. In lupta pen
tru socialism și comunism s-a fău
rit unitatea social-politica și ideolo
gică a tuturor claselor și grupurilor 
sociale, a tuturor națiunilor și națio
nalităților. A apărut o nouă comu
nitate Istorică — poporul sovietic.

interesele oamenilor muncii sint 
țelul principal al societății socialiste 
născute din Marele Octombrie. In 
anii puterii sovietice a crescut ne
măsurat de mult bunăstarea mate
riala a poporului. A sporit conside
rabil producția de mărfuri de larg 
consum. Salariul mediu lunar al 
muncitorilor și funcționarilor a cres
cut.

Aniversarea Revoluției din Octom
brie se distinge in acest an prin 
aceea că oamenii sovietici vor 
sârba.ori cea de-a 30-a aniversare a 
constituirii Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste. Intimpinlnd glo
rioasa aniversare a Marelui Octom
brie, oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică, sub conducerea incercată 
a Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, s-au angajat cu o uriașă În
suflețire și entuziasm în întrecerea 
in cinstea aniversării a 50 de ani de 
la crearea statului sovietic, pentru 
indeplinirea cu succes a planului 
celui de-al doilea ân al cincinalului, 
îndeplinind hotăririle celui de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S., In 

economiei naționale 
primele nouă luni^ 
noi succese.
referindu-se la po- 
U.R.S.S., vorbitorul

.r «t-

căruia au convenit 
Ne exprimăm spe- 
Unite ale Americii 
angajamentele asu-

de

Republicii Socialiste 
transmit Comitetului 

al Partidului Comunist al 
Sovietice, Prezidiului So- 
Suprem al Uniunii Repu- 

Sovietice Socialiste și gu- 
i Uniunii Sovietice, tuturor

toate verigile 
s-au obținut în 
ale anului 1972

In continuare, 
litica externă a 
a subliniat că, ața după cum arăta 
tovarășul L. I. Brejnev la Congresul 
al XV-lea al Sindicatelor Sovietice, 
Uniunea Sovietică promovează în 
arena internațională o linie antiim- 
perialistă fermă, apără consecvent și 
ferm interesele socialismului, ale li
bertății popoarelor, ale cauzei păcii 
generale.

Uniunea Sovietică promovează a- 
ceastă linie in strinsă interacțiune cu 
alte țări socialiste, prietenii și aliații 
săi. Partidul și guvernul nostru acor
dă o importanță de prim ordin dez
voltării prieteniei și colaborării fră
țești cu țările comunității socialiste, 
relații care se întăresc și se lărgesc 
în permanență.

In activitatea sa de politică externă. 
Uniunea Sovietică îmbină riposta fer
mă dată uneltirilor imperialismului și 
reacțiunii cu linia constructivă orien
tată spre reglementarea pe cale paș
nică a problemelor internaționale 
stringente.

Țările socialismului au propus un 
program desfășurat de întărire a păcii 
pe continentul european și se declară 
pentru ținerea cit mai grabnică a unei 
conferințe general-europene pentru 
securitate. Datorită eforturilor depuse 
de comunitatea socialistă s-au creat 
premise bune pentru asigurarea unei 
păci stabile pe continentul nostru.

Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la direcțiile principale ale politicii 
externe a guvernului sovietic, îndrep
tate spre lichidarea focarelor de 
război, riposta dată atentatelor impe
rialiștilor la libertatea și independența 
popoarelor. Uniunea Sovietică și alte 
țări socialiste dau ajutor statornic și 
sprijin multilateral eroicului popor 
vietnamez in lupta lui patriotică 
dreaptă împotriva agresiunii imperia
lismului american. U.R.S.S. sprijină 
ferm și consecvent cauza dreaptă a 
popoarelor arabe, se pronunță pentru 
retragerea completa a trupelor Israe
lului de pe toate teritoriile arabe 
ocupate și pentru îndeplinirea necon
diționată 
Securitate 
1967.

Poporul 
prietenie, 
Iaborare 
continentele care au rupt 
asupririi coloniale și luptă împotriva

imperialismului șl neocolonlalismului, 
pentru consolidarea independenței, 
pentru o cale progresistă oe dezvol
tare socială.

In sistemul relațiilor sale interna
ționale, U.R.S.S. se călăuzește după 
principiul leninist al coexistenței paș
nice a statelor cu orindulri sociale 
diferite. Aceasta caracterizează cău
tarea căilor pentru soluționarea pro
blemelor litigioase și cu cea mai mare 
țară capitalistă — S.U.A. Convorbirile 
sovieto-americane de la Moscova .și 
documentele semnate au o mare im
portanță internațională, reprezintă un 
aport substanțial la dezvoltarea rela
țiilor sovieto-americane, contribuie la 
insănătoșirea intregii situații interna
ționale.

Referindu-se apoi la relațiile sovie- 
to-române, vorbitorul a subliniat că 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernul sovietic au acordat 
întotdeauna și acordă o mare atenție 
dezvoltării și perfecționării perma
nente a acestor relații, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și ale 
internaționalismului proletar. Azi, in 
ziua celei de-a 55-a aniversări a Ma
relui Octombrie, a spus el, aș vrea să 
relev că acțiunile clasei muncitoare 
din România in sprijinul Revoluției 
din Octombrie au ridicat pe o nouă 
treaptă vechile tredițij de prietenie 
dintre popoarele noastre, cu răaăcim 
adinei in trecutul istoric, au pus o 
temelie trainică prieteniei sovieto- 
române. Prietenia frățească dintre po
poarele noastre a fost intărită cu sin-, 
gele vărsat împreună in războiul 
antifascist, și-a găsit o confirmare ca
litativ nouă după instaurarea puterii 
populare in România.

In anii care au urmat, între țările 
noastre s-au încheiat peste 320 de 
tratate, acorduri, protocoale și alte 
documente, car* cuprind cele mai di
verse «wprirtfrwtoi«Wețu social-politice, 
economice și «ulturațe din celo două 

colaborare și asistență mutuală, uniu
nea Sovietică este principalul parte
ner de comerț exterior a! României, 
revenindu-i 25 la sută din schimbu
rile ei de mărfuri.

Se dezvoltă larg legăturile și 
schimbul de experiență dintre 
P.C.U.S. și P.C.R., relațiile științi
fice și culturale, s-au întărit con
tactele intre diferite organizații de 
stat și obștești din cele două țări.

Oamenii sovietici se bucură sincer 
de succesele poporului 
construcția socialistă. 
U.R.S.S. și României 
prin tradiționale relații 
și colaborare frățească 
rea societății noi, in lupta împotriva 
politicii agresive a imperialismului, 
pentru pacea și securitatea popoare
lor. O expresie a acestor bune re
lații frățești dintre partidele și ță
rile noastre o constituie intilnirea 
din Crimeea dintre tovarășii L. I. 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu, în 
cursul căreia conducătorii partidelor 
noastre au avut un schimb de păreri 
in problemele lărgirii continue a co
laborării multilaterale, in problemele 
de interes reciproc.

Anul acesta — a spus în încheiere 
ambasadorul Uniunii Sovietice — este 
un an de seamâ pentru cele două 
țări. Oamenii muncii din România 
se pregătesc pentru istorica data din • 
viața țării marcată de cea de-a 25-a 
aniversare a proclamării republicii, 
lupta pentru îndeplinirea hotarlrilor 
Conferinței Naționale a P.C.R. Po
porul sovietic sărbătorește cea de-a 
50-a aniversare a constituirii Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, să 
urez poporului frate român succese 
mari in îndeplinirea hotâririlor Con
gresului al X-lea al partidului și ale 
Conferinței Naționale a P.C.R, in 
construtrea societății socialiste- dez
voltate.

român in 
Popoarele 

sint legate 
de prietenie 
in construi-

V

(Urmare din pag. I)

I.

întregului nostru popor noi 
in opera de construire a so- 
șoclallste multilateral dez-

★
alte localități au avut loc$i în 

manifestări cultural-artistice consa
crate celei de a 55-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. In cadrul unor simpozioane 
au fost subliniate însemnătatea in
ternațională și ecoul acestui eveni
ment in istoria omenirii, in con
știința maselor din România. Au fost 
deschise, de asemenea, expoziții pe 
tema : „Arta și cultura in Uniunea 
Sovietică", „Dezvoltarea științei și 
tehnicii in U.R.S.S." și altele.

(Agerpres)

a rezoluției Consiliului de 
al O.N.U. din 22 noiembrie

sovietic dezvoltă relații de 
înțelegere reciprocă și co- 
cu popoarele de pe toate 

lanțurile

mai mare pe meridianele globului, 
iar faptul că noi forțe revoluționare, 
tot mal multe popoare se pronunță 
în zilele noastre pentru calea dez
voltării socialiste se înscrie intre 
marile prefaceri înnoitoare ale lumii 
contemporane.

Triumfind pe pămintul României, 
socialismul — ideal pentru care au 
luptat decenii de-a Hhdul forțele 
revoluționare șt progresiste In frun
te cu comuniștii — a schimbat din 
temelii fața țării și destinele po
porului nostru. Prin transpunerea in 
viață a politicii marxist-lenlniste a 
Partidului Comunist Român — de 
edificare a socialismului pe baza 
aplicării legilor generale obiective 
la condițiile Istorice concrete ale țârii _ . . a 

economie 
dezvoltare 
industrie

România 
cu o 
plină 
cd o

deve-
• di- 

»i 
tot

noastre — 
nit o tară 
namică, in 
modernizare, 
mai puternică, o agricultură socia
listă in continuu avi ta și un nivel 
de trai, material și spiritual, tot mal 
ridicat, tntimplnind apropiata săr
bătoare a celei de-a 25-a aniversări 
a republicii noastre cu remarcabile 
izbinzi, oamenii muncii iși dedică 
forțele și capacitățile creatoare în
făptuirii mărețului program trasat 
de Congresul al X-lea, hotâririlor 
istorice ale Conferinței Naționale a 
partidului, cu voința nestrămutată 
de a transforma In realitate vie țe
lul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
• Ziua de 7 Noiembrie prilejuiește 
in țara noastră, an de an, in cadrul 
unor însuflețite manifestări consa
crate aniversării evenimentelor din 
1917, o amplă evocare a relațiilor de 
prietenie cu indelungate tradiții ro
mâno-sovietice. O dată cu instaura
rea puterii populare in țara noastră, 
aceste relații, avind ca liant ase
menea factori cum sint comunitatea 
de orinduire, ideologia marXist-leni- 
nistă, Identitatea țelurilor șl aspira
țiilor fundamentale, s-au îmbogățit 
considerabil. Așa cum este știut, 
situind în centrul politicii sale ex
terne prietenia și colaborarea cu toa
te statele socialiste, țara noastră ma
nifestă o preocupare neslăbitâ pen
tru Întărirea continuă a legăturilor 
frățești, pe multiple planuri, cu 
Uniunea Sovietică. O însemnă
tate esențială pentru evoluția 
mereu ascendentă a legăturilor re
ciproce o au raporturile de solida-

-tl

ritate și colaborare dintre P.C.R. Șl 
P.C.U.S., contactele directe, intilni
rile și convorbirile intre conduce
rile de partid și de stat ale celor 
două țări, intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Brej
nev, schimburile de vizite și de ex
periență in edificarea noii societăți, 
in construirea socialismului și co
munismului.

In răstimpul care a trecut de la 
victoria Revoluției din Octombrie, | 
ideile de libertate; dreptate socială 
și progres și-au croit drum larg pe 
întreaga planeta, ggperjnd, noi pre- . 
faoeri in profilul și structura politi- ! 
că a lumii. Promotoare neobosite 
ale acestor idei, partidele comuniste 
și muncitorești și-au lărgit conside
rabil rindurile, șituîndu-țe, in tot 
mai multe țări, in fruntea luptei 
Împotriva exploatării și asupririi, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres, pace, socialism ale popoare
lor. Avintul fără precedent al miș
cării de eliberare națională a dus 
la prăbușirea sistemului colonialist, 
zecile de noi state independente afir- 
mindu-3e ca o forță de seamă a pro
gresului contemporan și a vieții po
litice internaționale. Pe intreg cu
prinsul lumii se manifestă ca nici
odată voința popoarelor de a trăi 
libere și independente, de a-și ho
tărî singure destinele, fără nici un 
amestec din afară. Evident, nu tre
buie uitat că in lume mal exista 
forțe care se opun cu înverșunare 
evoluției progresiste a omenirii, că 
există cercuri reacționare imperia- ’ 
liste, interesate in frinarea cursu
lui spre destindere, a apropierii și 
colaborării intre popoare. Dar am
plele mutații social-politice ce au 
avut și au loc pe arena mondială 
atestă cu tărie că aria de manifes
tare a vechii politici imperialiste se 
reduce tot mai mult, că în zilele 
noastre se afirmă tot mai puternic 
posibilitatea de a1 promova aspira
țiile de pace, securitate și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Cinstind cu însuflețire, alături de 
forțele progresiste de pretutindeni, 
aniversarea Marelui Octombrie, po
porul român transmite in această 
zi popoarelor Uniunii Sovietice un 
călduros salut frățesc, sincere feli
citări și urarea izvorită din inimă 
de a repurta noi și mari izbinzi în 
activitatea dedicată operei de cortr 
struire a comunismului, propășirii 
continue a patriei lor, cauzei păcii 
și progresului în lume.

U ]
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Corespondenții „Scînteii" transmit SATU MARE Mari cantitâți
IALOMIȚA Măsuri pentru

urgentarea transportului
în cooperativele agricole din ju

dețul Ialomița, pini la data de 5 no
iembrie a.c. s-au recoltat 50 000 hec
tare de porumb, adică peste 61 la sută 
din suprafața existentă. Pină la ace
eași dată. întreprinderile agricole de 
stat au cules porumbul de pe 35 400 
hectare, reprezentind 63 la sută din 
,otal. Avansata la această lucrare 
sint cooperativele agricole Slobozia, 
Movila, Fetești și Gura lalomiței, 
precum și I.A.S. Andrășești, Bărăga- 
nu, Borcea, Făcăieni și altele.

Se relevă in majoritatea unități
lor eficacitatea unor măsuri în
treprinse de organele județene, în
deosebi pentru urgentarea transpor
tului. „Am avut și avem nevoie de 
șprljln la scoaterea recoltei din cîmp
— ne spunea tov. Ion Ifrim, pre
ședintele cooperativei agricole Slobo
zia Nouă. în prezent, pe cimp se află 
1 000 de tone știuleți. Cu mijloacele 
pe care le avem acum la dispoziție 
putem transporta atlnic numai 100 
de tone. în urma unei discuții la 
Comitetul orășenesc de partid Slo
bozia am primit încă 30 de camioa
ne, aparținind Întreprinderilor din 
oraș".

Pentru urgentarea transportului au 
fost luate și alte măsuri. Comitetul 
județean de partid a stabilit, intre 
altele, ca. timp de două zile, autoca
mioanele întreprinderilor și șantiere
lor să asigure aprovizionarea in de-» 
vans cu materiale, pentru ca apoi să 
poată fi folosite la transportul re
coltei.

Există Insă posibilități de a folosi 
mai intens mijloacele de transport pe 
calea reducerii staționărilor la încăr
care șl descărcare, atit la porumo cit 
și la sfecla de zahăr. La cooperativa 
agricolă din comuna Scinteia, In gră
mezi, pe etmp, se află su*e de to.-.e 
de sfeclă de zahăr. Deși distanța de 
parcurs nu e prea mare, camioanele 
abia fac unul sau două transporturi 
pe zi din cauza timpului pierdut la 
descărcare.

în județul Ialomița este necesar și 
posibil 'să crească și vReza ziMiică la 
recoltat.'’In "’unele,'WRtățt,’nti" Pf-au ~1' 
mobilizat toate forțele pentru recu- 
perarea intiraierițw^'Drn a«!rstflrt!au- 
ză, la 3 ndienibriă cooperativa tigri- 
colă Floroaica recoltase numai 34 la 
sută din suprafața cu porumb, Ulmu
— 22 la sută, iar la cooperativa Ște
fan Vodă — s-au cules doar 540 hec
tare, din 1540 hectare cultivate. La 
această unitate, deși distanța între 
tarlaua de porumb unde se recoltea
ză și baza de recepție este de numai 
17 kilometri, camioanele fac doar un 
transport pe zi. „Cauzele — recu
noaște tovarășul Mihai Gheorghe, 
președintele cooperativei — pornesc. 
In cea mal mare măsură, de la noi. 
Porumbul ajunge la baza de recep
ție nesortat (de ce nu se face a-

ceastă operație, la încărcare, așa 
cum s-a stabilit ?), iar acolo se pier
de mult timp cu descărcarea, sorta
rea parțială și cu... discuțiile în con
tradictoriu".

în vederea evitării deprecierii pro
ducției, unitățile agricole trebuie 
să-și organizeze în așa fel munca in
cit tot porumbul să fie scos din cimp 
și depozitat la loc sigur, in aceeași 
zi in care este cules. Pledează in a- 
cest sens situația unor unități agricole 
din județ unde, din cauza decalajului

rumbul surprins de ploi în cimp a 
trebuit să fie uscat de citeva ori. 
„Pentru a preveni repetarea acestor 
situații — ne spunea ing. Gheorghe 
Ciolănescu, directorul trustului I.A.S. 
— am indicat să se transporte tot ce'-a 
ce se recoltează zilnic, folosindu-se 
integral capacitatea camioanelor și 
remorcilor". Indicațiile sint bune, to
tuși există cazuri cind se pierde timp 
prețios. într-o discuție cu mai multi 
șefi de fermă de la I.A.S. Mircea 
Vodă a rezultat că mașinile stațio
nează mult la încărcare, uneori vin 
la cimp abia după ora 9 dimineața. 
Unele camioane sint încărcate sub 
capacitate, altele sint scoase dm cir
culație din cauza lipsei pieselor de 
schimb.

Pentru remedierea lipsurilor sem
nalate este necesar ca recoltatul să 
fie mai bine corelat cu transportul 
in așa fel incit in cel mai scurt timp 
posibil intreaga recoltă să fie pusă la 
adăpost.

*

de siedă pe âp

mare dintre recoltat și depozitat, po-

Deși au încheiat semănatul griului pe toată suprafața planificată, coope
ratorii din Perieți, ca, de altfel, și cei din multe alte unități agricole din 
județul Ialomița, însămînțează cu grîu, In continuare, importante supra

fețe peste prevederi

PENTRU A ÎNDEPLINI 
ANGAJAMENTELE, 

MAI INTÎI TREBUIE
REALIZAT PLANUL!

Explicațiile 
nu pot suplini 

valoarea 
producției 

nerealizate, 
iar succesele 
celor harnici 

nu-i pot 
acoperi 

pe restanțieri

în industria județului Dîmbovița, In 
trei trimestre, la producția globală și 
marfă sarcinile s-au realizat în pro
porție de 98,6 șl, respectiv, 98,3 la sută, 
îndeosebi în trimestrul III realizările 
au fost mai mici : 95.4 și, respectiv, 
94,6 la sută. Este de reținut că in luna 
septembrie s-au înregistrat nivelv -i 
de-a drepitțl îngrijorătoare, sub 90 
la sută. Sintem in fața unei stări 
de lucruri critice și care se cere de
pășită neintirz;at. Unitățile la care 
s-au înregistrat restanțe trebuie să 
Intre grabnic in ritmurile nor
male de producție. Iar planul trebuie 
realizat la fiecare produs, la fle
care indicator in parte.

— Din capul locului — ne-a spus 
tovarășul Ion Călinescu, secretar al 
comitetului județean de partid — 
trebuie precizat că neindeplinirea 
sarcinilor de plan la nivelul jude
țului se datorează, în principal, 
restanțelor mari înregistrate, cu deo
sebire la Fabrica de frigidere din 
Găești, și. apoi, la Uzina de utilaj 
petrolier din Tirgoviște. Numai așa 
se explică faptul că. deși marea ma
joritate a colectivelor de muncă — 
de la schelele de extracție a țițeiu
lui, Uzina de utilaj chimic din Gă
ești, Uzina mecanică Mija. între
prinderea textilă „Bucegi" din Pu
cioasa, Fabrica de ciment din Fieni 
etc. — au depus eforturi remarca
bile, obținind Însemnate depășiri

față de plan, și chiar față de pro
priile angajamente suplimentare, to
tuși n-a fost posibilă compensarea 
totală a valorii producției restante 
de la unitățile amintite.

— Concret, despre ce neajun
suri este vorba la cele două uni
tăți „cu probleme" ?

— La Fabrica de frigidere dia 
Găești, încă ae ia punerea ei in 
funcțiune nu i s-a acordat suficient 
sprijin din partea Centralei indus
triale de mașini și ma.eriale electro
tehnice și din partea ministerului 
de resort. Astfel, rezolvarea unor 
probleme, de care depindeau nemij
locit bunul mers al producției — a- 
provizionarea ritmică cu materii 
prime și piese de senimb (din 
producția internă și din import), 
asimilarea din vreme a unor re
pere, care, potrivit planului pe 
acest an, trebuiau sâ se fabrice 
in țară, stabilirea, in strictă concor
danță cu necesitățile reale ale pro
ducției, a colaborărilor cu alte în
treprinderi, crearea urpii climat să
nătos de muncă in care toate for
țele tehnice ale fabricii să se reu
nească in vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan ș.a. — s-a tărăgănat 
nepermis cie mult. Aceasta, in po.ida 
faptului că organul județean de par
tid a in.ervenlt, in repetate rinduri, 
Ia conducerea ministerului de resort, 
ccrind soluționarea cit mai opera
tivă a problemelor arătate, inlocui- 
rca acelor cadre din fruntea unită
ții care se făceau răspunzătoare de 
tolerarea neajunsurilor semnalate. 
Pină la urmă s-a ințeles necesitatea 
unor intervenții categorice, dar, re
pet, tirziu, nepermis de tirziu.

Iată-ne la Fabrica de frigidere din 
Găești. Din discuțiile cu tovarășii 
care conduc acum întreprinde
rea — ing. Toma Nuță, direc
tor, și Adrian Orșa, inginer-șef — 
am afiat că pină acum s-a acumu
lat aici o nerealizare, față de plan, 
a cărei valoare depășește cifra de 
100 milioane lei. Utilajele din sec
țiile de bază s-au exploatat cu un 
randament medoiru. sub 50 la sută, 
iar cele din secțiile auxiliare — sub 
25 la sută. Inginerul șef ne amintea 
că nici 10 la sută din că'țile teh
nice ale mașinilor și ale instalații
lor, aduse din import, după mai 
bine de doi ani, incă nu s-au tradus. 
Este firesc că in astfel de împreju
rări muncitorii de la aceste mașini, 
precum și mecanicii de la întreți
nere să nu cunoască incă temeinic, 
aprofundat, caracteristicile lor tehni- 
co-funcționale pentru a obține o 
producție tot mai mare. O par
te din această documentație tehni
că valoroasă es e de acum pierdu
tă I într-una din serile lunii tre
cute s-a întrerupt linia tehnologică 
de fabricare a ușilor de frigider. Car
tea tehnică a acesteia n-a mai pu
tut fi găsită, iar remedierea defec

Direcția agricolă a județului Satu 
Mare a lansat un apel, telefonic Mi
nisterului Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor prin Care infor
ma că în cimp există o mare canti
tate de sfeclă de zahăr, din care o 
parte este in pericol de a se deprecia. 
Județul Satu Mare este unul dintre 
principalii furnizori de sfeclă pentru 
fabrica de zahăr din Oradea. Din 
planul de 117 OO'i tone de sfeclă con
tractate cu fabrica au fost livrate 
peste 60 000 tone. Dar In cimp exis
tă încă peste 40 000 tone de sfeclă in 
grămezi sau pe rampele de expediție 
din gări, în .parte fiind deja deshi
dratată sau alterată. Această situație 
s-a creat datorită faptului că fabrica 
a sistat transportul sfeclei, dar n-a 
luat nici o măsură pentru asigurarea 
condiț'ilor de păstrare pină la relua
rea lui. La gara din Satu Mare, 
de exemplu, zac zeci de tone de sfe
clă in noroi și aoă, iar la gara din 
localitatea Baba Novac 300 tone de 
sfeclă stau pe rampă de două săp-

tămlni fără sâ se ft expediat nici un 
singur kilogram. Motivul : greutățile 
de transbordare din vagoanele de pe 
linia îngustă in cele de pe linia nor
mală. Așa cum era firesc, se pu
teau amenaja silozuri in vederea 
insilozării sfeclei, pentru a fi păstrată 
în condiții bune pină la expediere, 
dar nimeni n-a făcut nimic in acest 
sens. Peste 11 000 tone de sfeclă zac 
in grămezi pe cimp, protejate doar 
de frunze, pe tarlalele cooperativei 
Baba Novac. Exemple de acest fel 
sint numeroase. Cert este insă că ele 
sint generate de proasta organizare 
a activității centrului de preluare a 
sfeclei din județul Satu Mare, apar
ținind fabricii din Oradea. în această 
situație se impunea intervenția ho- 
tărîtă a organelor de resort, atit a 
reprezentanților fabricii din Oradea, 
cit și a direcției generale agricole 
Satu Mare pentru înlăturarea nein- 
tirziată a gravelor deficiențe privind 
păstrarea și expedierea sfeclei.

tiirijate operativ pa terenurile zvintate
însămințarea griului in județul Olt 

este mult intîrziată. Pină ieri. 6 no
iembrie, in cooperativele agricole din 
județ au fost insămințate aproape 
37 000 ha, ceea ce inseamnă 44 la 
sută din suprafața prevăzută. în mul
te unități s-a acționat cu hotărire 
pentru a se reciștlga timpul pierdut. 
La cooperativa agricolă din Izbiceni, 
de exemplu, s-au insămînțat 940 ha 
cu grîu față de 670 ha cît era plani
ficat. însemnate suprafețe au reali
zat suplimentar și cooperativele agri
cole Bucinișu, „Voința" și „Unirea" 
dtn Corabia. Fărcașele, Urzica etc. 
Faptul că pe ansamblul județului nu 
s-a insămînțat nici jumătate din su
prafața planificată se datorează rit
mului mediu zilnic care este cu mult 
sub posibilități. în perioada 1—5 no
iembrie s-au fnsămințat cu grîu cir
ca 6 100 ha, ceea ce lrjseamnă un rjțțp 
rat că, datSnta donaițiilor grele de 
Iticru rifi Se poate atinge viteza zil
nică st^bljilfi de ^000,,h4ctat-e. Dar o i’ 
de aici șl pină la reahgarea a 1 000— 
1 200 ha este totuși prea mare dis
tanța, mai ales că au fost zile cind 
s-au însăm; nțat și 4 000—5 000 ha și 
cb’ar mat mult.

în unele unități din sudul județu
lui, acolo unde există posibilități 
pentru a se lucra din plin, a scăzut 
viteza de lucru, mai ales la Insămin- 
țarșa suprafețelor prevăzute * se cul
tiva suplimentar cu grîu. Este edifî- 
catoer'» opin'a tovarășului. Ion Fie
rea, directorul S.M.A. Vișina : „Dacă 
Inafnte. in unită‘fle servite de .stațiu
nea noastră, realizam zilnic peste 400 
hectare, acum înregistrăm doar cite

10—15 hectare în fiecare cooperativă 
agricolă. Dacă cu cîtva timp în urmă 
lucram și noaptea, acum ne mărgi
nim la schimburi prelungite. Și toate 
acestea pentru că, în unitățile rdsnec- 
tive, există puțin teren care poate fi 
lucrat, dar și reținerea de a 6e insă- 
mința mai mult grîu". Pe raza acestui 
consiliu intercooperatist mai sint uni
tăți — Vișina Veche. Crușov, „Calea 
belșugului“-Brastavăț — care nu-șl 
realizaseră, la 4 noiembrie, nici pla
nul prevăzut Inițial. Iată așadar că 
acolo unde tractoarele lucrau și noap
tea acum nu mai sînt folosite nici 
ziua la întreaga lor capacitate pentru 
încheierea grabnică a semănatului, 

în nordul județului trebuie de
pistate toate porțiunile zvintate. De 
altfel, specialiștii direcției agricole 
județene verifică fiecare tarla in par
te. „După, .60, q*wwșțmțl situația con- 
cretă disti£tecage»uiMMite din. SiWBllw1 
zonă a județului, pe spune tovarășul 
ing. Vasile Ciuciu, directorul geriertll 
al direețiui» aR-icoIpi județene, j; cpn- 
centrăm aici forțele mecanice de la 
unitățile care au terminat semănatul". 
Duminică, 5 noiembrie, la cooperati
vele agricole Negreni, Colonești, Alu- 
nișu, Sninenl, Optași, Dranovăț, Bre- . 
beni, Milcov, Ipotești etc. se lucra cu 
toate forțele pe porțiunile mai zvin
tate. Dar experiența acestor unități 
trebuie nu numai evidențiată, ci și 
urmată. Ritmul semănatului poate și 
trebuie să se mărească. Pentru a- 
c-'asta este necesar ca forța mecanică 
să fie bine utilizată. in schimburi 
prelungite, iar tractoarele să fie con
centrate operativ acolo unde se poate 
lucra.

țiunii, din acest motiv, a durat, pină 
a doua zi du.pă-amiază. Timp pre
țios irosit, producție pierdută ! 
După doi ani de la montare, mai 
sint mașini care fie că nu funcțio
nează corespunzător, fie că nici 
n-au funcționat. Așa sint cele două 
conveiere C3 și C4. livrate de la 
uzina „Unio" din Satu Mare.

— Ne ocupă spaț’u fără de nici 
un folos, spunea supărat directorul 
T. Nuță.

Am asistat și la o convorbire te
lefonică a acestuia cu directorul al
tei fabrici. îl ruga să-i împrumute 
urgent, de unde o ști, 10 kilograme 
de vaselină spec.ală, din lipsa că
reia in ziua de 20 octombrie a. c. 
conveierele din secția vopsitorie 
nu au putut funcționa.

— Uttați-vă, așa muncim deocam
dată, pompieristic ! La aproviziona
re s-au perindat p'nă acum 12 oa
meni, dar nici unul n-a plătit din

CÎTEVA CONSTATĂRI ÎN 
două Întreprinderi 
INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL 

DÎMBOVIȚA

f>unga proprie necazurile pe care 
e-au pricinuit întreprinderii. Nu în- 
timnl'itor, in lat ceea ce ■ 'tec n acu u, 

pentru redresarea producției, puhem 
un accent deosebit pe răspundere.

Din discuțiile purtate în această fa
brică am reținut hotărirea comu
niștilor, a întregului colectiv <le a 
pune capăt, neintirzlat. neregulilor 
petrecute în trecut, de a pune or
dine in activitatea de producție a 
unității, de a-i determina un curs 
pozitiv. în acest scop, s-a trecut 
operativ Ia stabilirea unor planuri 
de măsuri tehnico-organizatorice 
realiste, vizind nece'arul de piese 
de schimb șl materiale pentru ex
ploatarea și întreținerea utilajelor, 
determinarea programului-cadru pen
tru proiectă»-?» întreținerii pre
ventive a mijloacelor tehnice dir. 
dotare, reactualizarea pe bază de 
grafice a aprovizionărilor pentru 
anul 1973. întregul efectiv de ingi 
neri și maiștri a fost redistribuit in 
secții și ateliere, cu sarcini nomi 
nalizate, in trei schimburi.

Pe fondul unor asemenea măsur: 
tehnico-organizatorice, trebuie să 
se facă simțită din plin prezența 
specialiștilor din centrală și din mi
nister. Nu sporadic și formal, ci

permanent și efectiv, pină la solu
ționarea definitivă a tuturor pro
blemelor de producție de la această 
întreprindere.

— Ce s-a intimplat la Uzina 
de utilaj petrolier din Tirgovițte 
— unitate cu o vastă experiență 
—, de ce nu s-au realizat inte
gral sarcinile de plan 7

— Două sint principalele cauze 
care au dus la această situație, 
aflăm de la tov. Ion Gătejoiu, se
cretarul comitetului de partid. S-a 
întirziat punerea in funcțiune a noii 
turnătorii. Piesele ce urmau să se 
fabrice la noi le obținem in conti
nuare de la „Feroomail" Ploiești, 
care ni le livrează cind poate. Apoi, 
de Ia uzina „6 Martie" — Zărnești 
și Uzina mecanică Plopeni nu am 
primit, conform graficelor stabilite 
de comun acord, piesele din planul 
de colaborare : mufe și cepuri pen
tru racorduri speciale. Nu este mai 
puțin adevărat că nici conducerea 
uzinei și comitetul de partid nu 
s-au străduit îndeajuns ca aceste 
nerealizăfi să fie — dacă nu com
plet evitate — cel puțin diminuate 
în mare măsură.

Restanța de 16 milioane lei la pro
duct! a-marfă poate fi recuperată 
pină la sfîrsitul anului. Cum anu
me 7 Din discuțiile cu factorii de 
conducere din uzină am reținut că, 
în ultimele două săotămini, livrările 
din planurile de colaborare s-au in
tens ficat. ceea ce permite să se lu
creze intr-un ritm mai susținut la 
producția de utilaje petroliere. S-au 
luat, de asemenea, măsuri care Să 
ducă la eliminarea întreruperilor de 
la utilaje și instalații, a absențelor, 
la întărirea disciplinei muncii.

Recuperarea grabnică a restanțelor 
este o problemă la ordinea zilei in 
cele două întreprinderi. Aceasta de
pinde mult de perseverența și opera
tivitatea cu care comitetele oameni
lor muncii vor aplica toate măsurile 
stabilite, de mobilizarea largă de că
tre organizațiile de partid a colecti
velor din aceste unități și, deopotrivă, 
de sprijinul pe care îl vor primi din 
partea centralelor industriale de re
sort. In același timp, in celelalte uni
tăți dm județ trebuie căutate și valo
rificate noi posibilități de suplimen
tare a producției la sortimente de pri
mă necesitate pentru economie, astfel 
ca in cinstea aniversării republicii 
și oamenii muncii din județul Dîm
bovița să poată raporta, cu justifi
cată mindrie, înfăptuirea planului și 
a angajamentelor asumate, iar anul 
1972 să marcheze o apreciabilă con
tribuție la efectul pentru înfăptui
rea cincinalului înainte de termen.

Sever UTAN 
Constantin SOCI
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Pe la silozul fără soț „

Un grup de cercetă
tori de la „PETRO
CHIM" din Ploiești, 
după multe căutări și 
experimentări pilot, a 
reușit să pună la punct 
un nou procedeu pen
tru obținerea derivați- 
lor stirenici. Invenția a 
fost brevetată in țară 
și peste hotare șt și-a 
găsit aplicabilitate o- 
perativă, cu rezultate 
economice excelente, 
la instalația de ■ obți
nere a alfamctilstire- 
nului din cadrul Gru
pului industrial de pe
trochimie Borzești. în 
urma acestei reușite în 
practică, 
credeau 
secția de 
stlrenulul
grup industrial va a- 
plica și ea noul pro
cedeu românesc. Nu 
s-a Intimplat așa. Du
pă ce procedeul • fost 
experimentat mai bine 
de 2 000 de ore, s-a re
nunțat la el. De ce 7 
„Nimeni nu se încu
metă să dea un răs-

clar" — ne spune 
Vladimir Mocia- 

rov, directorul științi
fic al „PETROCHIM". 
Inginerii Roșu șt Man- 
caș, de care depinde in 
cea mai mare parte 
valorificarea acestei 
tehnologii, dau din u- 
meri ; chipurile, nu 
este momentul acum 
să se schimbe tehnolo
gia de fabricație. Di
rectorul adjunct al 
grupului industrial, 
Nlcolae Tonoiu, asigu
ră că procedeul este 
excelent, „dar... să mai 
vedem". Ce ar fi dacă 
comitetul de partid de 
la Grupul industrial 
Borzești, prin comisia 
sa economică, ar ana
liza operativ 
probleme și ar 
de ce această 
științifică nu-și 
te aplicabilitate mai 
rapidă la instalația de 
fabricare a stlrenulul 7 
Eventual, cooptlnd in 
comisie și un lăcătuș ; 
poate se va găsi cheia 
sertarului in care se 
află brevetul respectiv.

Din cîmp s-au string 
șt se recoltează, in con
tinuare, diferite pro
duse agricole. Dar ce 
ne oferă pădurile 1 Bi
neînțeles, în primul 
rlnd, lemn. Dar in afa
ră de aceasta, pădurea 
constituie o sursă ine
puizabilă de alte pro
duse, cu o largă utili
tate. Bilanțul actualei 
campanii de recoltare a 
fructelor de pădure 
consemnează faptul că 
au fost strînse 30 000 
tone de zmeură, mure, 
măceșe, afine, castane 
comestibile, ciuperci. 
Ele au fost colectate de 
la cele peste 2 000 
puncte de achiziții, cu-

La sfîrșitu! trimes
trului trei a.c., la Ti
mișoara trebuia să in
tre In funcțiune un si
loz de» mare capacitate. 
Numeroase întreprin
deri agricole de stat și 
cooperative agricole 
din județul Timiș ar fi 
beneficiat de spații de 
depozitare și de uscă- 
toarele atit de necesa
re în această perioa
dă. Acum, pe lingă si
lozul aflat Incă în 
construcție trec cami
oane sau remorci În
cărcate, dar în loc să 
oprească, se duc 
baze de recepție 
puțin moderne, 
care, de bine de
au acoperiș și utilaje 
strict necesare. De ce 
camioanele trec mai 
departe. In loc să-și 
descarce produsele la 
respectivul siloz apar-

De ce să

prinzlnd suprafețele cu 
resurse dtn fondul fo
restier, precum și zeci 
de centre de prelucrare 
și valorificare. Cele 
mal mart cantități de 
produse secundare ale 
pădurii au fost obținu
te în inspectoratele 
silvice Argeș, Vilcea, 
Gorj, Cluj, Dolj, Sălaj, 
Prahova, Arad și Bi
hor. Ce se face cu 
aceste produse 7 Unele 
constituie materie pri
mă pentru 
alimentară, 
producerea 
dulceață și
asemenea, cantități im
portante au fost livrate 
la export.

țlnlr.d întreprinderii 
pentru valorificarea 
cerealelor șl producția 
nutrețurilor combinate 
din Timișoara 7 Răs
punsul nu ar putea 
să-1 dea nimeni altci
neva decit conducerea 
Trustului de construe- 
ții-montaj din același 
oraș (T.C.M.T.), care 
nu face altceva decit 
să replaniflce terme
nele de dare în func
țiune și să ofere justi
ficări cu nemiluita. 
Numai că. oricît ar fi 
de numeroase, justi
ficările nu țin loc de 
silozuri.

De aceea, camioanele 
trec mai departe, ca
zul „11 cunoșteau ve
cinii toți, doar trustul 
nu l-a cunoscut". Poa- 
te-I află acum — și 
își schimbă sentimen
tele.

nu poarte
găinile ochelari?

La întreprinderea a- 
gricolă de stat „Avi- 
co!a“-Arad 
curs de 
mai multe 
be“ pentru 
păsărilor, 
vtne de la faptul că nu 
au nici un fel de feres
tre, intrucit toți facto
rii de mediu interior, 
inclusiv lumina, ur
mează să fie dirijați 
pe bază de programe 
calculate de specia
liști, in funcție de ce
rințele diferitelor ca
tegorii de păsări. Pen
tru înălțarea 
obiective 
producției 
apelat la 
construcții 
Cluj. La îpeeput con
structorii au lucrat cu 
atita rlvnă incit și-au 
atras felicitări bineme
ritate din partea be
neficiarului. Numai că 
ritmul de execuție a 
început să scadă trep
tat șl la fel de treptat 
să apară ...justificările. 
Pină In prezent, halele 
nu au gata amenajări 
interioare elementare; 
In primul rînd nu este 
terminată Instalația c- 
lectrică. Or. fără lu-

mină electrică aici 
procesul de producție 
este de neconceput, 
fiind greu de imaginat 
că găinile 
bijbîi prin 
după hrană 
Firește că,

și-ar strica ve- 
și ar trebui să 
ochelari.
este că pînă la 

trimestrului 
de

ar putea 
întuneric 
sau apă. 
pină la

se află în 
construcție 
„hale oar- 

creșterea 
Numele le

acestor 
destinate 

de ouă s-a 
Trustul de 
Industriale-

urmă, 
derea 
poarte

Cert
sfirșitul 
III plantil de con- 
strucții-montaj era 
realizat in proporție 
de numai 50 la sută, 
iar de atunci a avan
sat foarte puțin. în- 
trucit termenul de 
dare In funcțiune — 30 
noiembrie a.c. — se a- 
propie, se prelimina că 
angajamentele asuma
te nu vor fi respectate. 
Poate constructorii aș
teaptă noi felicitări 
pentru a reintra In 
ritmul normal de lu
cru 7 Din discuțiile cu 
reprezentanții benefi - 
ciarilor rezultă că ei 
preferă să aibă con
strucțiile gata pentru 
că felicitările anticipa
te pentru hale oarbe 
n-au dus la rezultatul 
scontat.
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cu bucluc
Acum cîteva zile, șoferul Nl- 

colae Moise de la întreprinde
rea Energoconstrucția, șantierul 
București sud, înarmat cu cinci 
foi de parcurs și trei tabele de 
transport fictive (eliberate — 
după cum ne informează servi
ciul de circulație din cadrul 
Inspectoratului județean Argeș 
al Ministerului de Interne — de 
către inginerul Cristian Urduc) 
pornise cu autofurgoneta 22—B— 
1 271 spre satul Slătioarele (Ar
geș). După actele respective — 
In interes de serviciu. După dis
poziția verbală insă — pentru... 
o nuntă. Toate cursele, efec
tuate timp de trei zile, au de
curs în condiții mai mult sau 
mai puțin normale. A patra zi 
Insă, spre seară, in timp ce se 
Îndrepta spre Pitești, în pădu
rea Trivale. șoferul, aflat sub 
influența alooolului, a pierdut 
controlul volanului și a intrat 
lntr-un copac. Urmarea 7 Mi
reasa a fost accidentată la cap, 
mirele s-a ales cu un picior în 
gips, iar un lăutar rănit 
și cu acordeonul rupt

ușor

dobînda!
Contabil al Casei de ajutor re

ciproc din cadrul tntreprinderii 
de instalații, montaje, izolații- 
București, Constantin Istrițeanu 
trăia pe picior mare. Ori de cite 
ori avea nevoie de bani, „se îm
prumuta" falsificind fisele de 
evidență ale membrilor C.A.R. 
Si eliberind chitanțe fictive celor 
ce iși plăteau ratele împrumutu
rilor avansate. Pină nu de mult 
cind. in urma unui con rol amă
nunțit, s-a stabilit că C.l. iși în
sușise, de-a lungul a doi ani de 
sile, peste 113 000 lei. Acum, a- 
restat. așteaptă „dobinda" pre
văzută de lege.

„Calomnia

criminal
Paraschiva Dan, din Sibiu, 

«trada Ceferiștilor nr. 5. dispă
ruse de acasă fără urmă. Doar 
rudele și cunoscuții bănuiau că 
P. D. nu putea fi decit victima 
soțului său. Ștefan Dan, condu
cător auto la cooperativa „Mun
ca timplarilor" din localitate, 
care o amenința mereu că o 
omoară. Dar de la bănuieli și 
pînă la certitudine era cale lun
gă. Mai cu seamă că. între 
timp. Șt. D. a dat în judecată 
pentru „calomnie" cîteva rude 
ale soției și acestea au scăpat 
de pedeapsă doar... prin am
nistie. Cercetările Întreprinse de. 
către organele de resort, după 
mai bine de un an și jumăta
te, au scos insă adevărul la 
iveală. In urma probelor des
coperite s-a stabilit că P. D. 
a fost ucisă de Ștefan Dan. care 
a transportat cadavrul pe un 
cimp și i-a dat foc. Deferit in
stanței de judecată, autorul cri
mei a fost condamnat la 20 de 
ani închisoare.

Porcii erau • ••
în berbeci!

Complexul comercial A 18 din 
cartierul Titan. La raio .ul de 
desfacere a cărnii, gestionarul 
Hristache Teodorescu este între
bat unde se vinde came de porc.

— Nicăieri, N-avem — răs
punde scurt dumnealui.

— Reveniți altă dată — inter
vine responsabilul Mihalache 
Matache.

De data aceasta Insd clientul 
(un inspector comercial) a ținut 
neapărat să verifice el însuși 
cum stau lucrurile. $i, după 
căutări nu prea îndelungate, a 
descoperit o mare cantitate de 
carne de porc, de cea mai bună 
calitate, dosită in burta unor 
berbeci expuși spre vinzare. 
Cum și de ce apăruse ea acolo 7 
Nici gestionarul, nici responsa
bilul n-au fost in stare să expli
ce acest ciudat fenomen, tl vor 
exp'ica, sperăm, forurile comer
ciale de resort. Cu măsurile ce 
se impun.
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Al 10000-lea |
donator

într-una din zilele trecute. 
Mariana Atănăsoaie, elevă din 
Trușești (Botoșani), s-a pre
zentat la centrul de recoltare 
și conservare a slngelui. Era al 
10 000-lea donator de singe în
registrat aici de la începutul a- 
nului și pînă în prezent. Da
torită lor. pînă acum au luat 
drumul spitalelor 2 680 litri de 
sînge. cu ajutorul căruia, desi
gur. au putut fi salvate nu
meroase vieți omenești.

Rubrică redactata de i
Dumitru TtRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
fi corespondenții „Seinteii*

...Un bec luminează în 
miez de noapte. Aparent, 
nimic neobișnuit. Și, totuși, 
filamentul incandescent 
străpunge întunericul fără 
nici un folos. De ce ? Pen
tru că la acea oră tirzie, in 
acel hol de bloc, nu era nici 
țipenie de om. Atunci, de 
ce arde 7 Ultimul locatar al 
blocului a venit acasă, l-a 
aprins pentru a-și lumina 
drumul, a urcat scările, dar 
Înainte de a intra în apar
tament.. a uitat să-l mai 
stingă.

Intr-un raid nocturn prin 
cartierele Bucureștiului am 
văzut arzind inutil pe 
scări sau în holurile blocu
rilor, ca intr-o sală de ope
rație, zeci, sute de becuri. 
Făcind o socoteală aproxi
mativă a rezultat că, tot 
în acest fel, ar putea arde 
în Capitală circa 10 000 de 
becuri. Nu luminau nimă
nui calea, se „luptau” 
Inutil cu bezna nopții. Am 
calculat, cu ajutorul spe
cialiștilor, ce înseamnă a- 
cest lucru. Intr-un an. 
numai becurile depistate 
de noi, prin sondaj, con
sumă aproape 2 000 000 de 
kwh, echivalentul ener
giei rezultate prin arderea 
a 2 800 tone de lignit sau a 
600 000 mc gaze.

Am estimat ce ar însem
na dacă fiecare cetățean al 
Capitalei — consumator de 
electricitate — ar face eco
nomie in casa sa : oprirea 
unui singur bec ce arde 
inutil, numai pentru o sin
gură oră, in fiecare zi, ar 
economisi un volum de e- 
ncrgie echivalentă cu canti
tatea necesară funcționării 
— timp de un an întreg — 
• uzinelor „Timpuri noi".

Mai există insă și o altă 
sursă, oarecum mascată, de 
irosire inutilă a energiei e- 
lectrice. Un mare număr de 
mașini, de bunuri de uz 
casnic au devenit absolut 
necesare menajului coti
dian, ușurează munca gos
podinelor, participă la crea
rea unui confort modern, 
la nivelul cerințelor actua
le. Cu toții sintem benefi
ciarii unor asemenea apa
rate. Știm însă oare să le 
folosim, să le întrebuințăm 
gospodărește ?

Specialiștii afirmă că 
prin folosirea mai rațio
nală, gospodărească, a fri
giderelor, de pildă, s-ar e- 
conomisi — numai in Bucu
rești — o cantitate de ener
gie egală cu cea necesară 
funcționării timp de un an 
Întreg a uzinelor „Vulcan".

Toată lumea înțelege că 
a stinge un bec a cărui lu
mină nu folosește nimănui, 
a opri un frigider atunci 
cind afară slnt —20° este la 
indemina oricui. De multe, 
de prea multe ori însă o 
mentalitate criticabilă — 
din păcate, destul de larg 
răspindită — împiedică a- 
cest simplu gest „Plăteșp, 
consum ciți kilowați
vreau !“ afirmă sus și 
tare cetățeanul care consi
deră că poate folosi —- mai 
bine-zis irosi — importante 
surse energetice, care ar 
putea fi utilizate și în in
teresul lui, al fiecăruia 
dintre noi, al țării.

Știm foarte bine că ma
joritatea covirșitoare a ce
tățenilor au înnăscut în ei 
spiritul de economie, se fe

situația de a risipi energia 
electrică. Cum 7 Vom da 
unul dintre cele mai fla
grante moduri de diminua

„EU PLĂTESC, 
CONSUM

C1T VREAU!“
PROCESUL UNEI MENTALITĂȚI

• BECURI CARE ARD INUTIL • SURPLUSUL DE 
ENERGIE ELECTRICA, IROSIT INTR-UN AN IN 
ÎNTREAGA ȚARA, DE CEI CE O PLĂTESC PRIN 
SISTEMUL „PAUȘAL", AR FI SUFICIENT PEN
TRU ILUMINAREA PUBLICA A BUCUREȘTIULUI 

TIMP DE 3 ANI

— Ce risipâ fac unii ? I Eu nu înțeleg cum pot fi 
otita de nepăsători I...

Desen de.E.ugep TARU .
;st ti jr. >

resc de risipă, sînt buni 
gospodari. Din păcate, chiar 
și această categorie de oa
meni este uneori pusă in

re a spiritului gospodăresc, 
de stimulare a risipei. De
oarece furnizorii de con
toare electrice de măsurare

a consumului nu satisfac 
cerințele, cetățeanul plă
tește, nu in raport cu can
titatea de energie consu
mată, ci per bec, per priză, 
per fier de călcat, per fri
gider, per mașină de spălat, 
per... Unii sint convinși că, 
prin acest sistem numit 
„paușal", plătesc exact cit 
consumă și fie că e nevoie, 
fie că nu, folosesc la maxi
mum întregul „arsenal" e- 
lectrfc din gospodărie. Al
ții gindesc cam așa : „Tot 
plătesc, pot să ard becul și 
ziua, și noaptea, e dreptul 
meu". Nimeni nu se gin- 
dește însă ce consecințe, pe 
plan general, al economiei 
naționale, poate avea un a- 
semenea mod absolut ne
gospodăresc de utilizare a 
energiei electrice. In primul 
rind — după cum a rezultat 
dintr-un experiment efec
tuat de specialiști — pentru 
că nu sînt cointeresați să 
consume rațional, să eco
nomisească energia electri
că, „paușaliștiî" folosesc o 
cantitate dublă față de con
sumatorii care dispun de 
contoare.

Pină la acoperirea nece
sarului de contoare (o 
problemă care va trebui 
rezolvată cit mai rapid cu 
putință, întrucit aceste in
strumente măsoară exact 
consumul și de aceea co
interesează pe abonați să 
folosească economic cu
rentul) fiecare „paușalist" 
are datoria de a fi un bun 
gospodar, de a pune în 
funcțiune aparatele elec
trice doar atunci cind are 
realmente nevoie, de a a- 
prinde becul numai dacă e 
cazul și atit cit trebuie.

In al doilea rind — dar 
nu și in cel din urmă — 
surplusul de energie elec
trică consumată, irosită de 
„paușaliștii" din întreaga 
țară, in 12 luni, ar fi sufi
cient pentru a pune in miș
care, timp de un an, toate 
mijloacele electrice de 
transport in comun din Ca
pitală, sau ar alimenta, 
timp de trei ani. întreaga 
rețea de iluminat public 
a orașului 1

Numai din calculele su
mare făcute de noi în ca
zurile mai sus consemnate 
— care reprezintă doar ci- 
teva supape de risipă, ne- 
inchise incă de cetățeni — 
a rezultat o pierdere de cir
ca 260 milioane de kilowați- 
oră. O cantitate imensă de 
energie, ce-ar putea pune 
în mișcare, luni de zile, 
zeci de trenuri, numeroase 
uzine. Și, totuși, din negli
jență, din neatenție, din
tr-un scăzut spirit de eco
nomie, din ignorarea urmă
rilor, Ia scară națională, a 
consumului irațional al fie
cărui cetățean, această e- 
nergie ia, fără rost, drumul 
Întunericului.
v A contribui, după puterile 
noastre, in .căminul nostru, 
la eliminarea oricărei posi
bilități de risipire a prețioa
sei energii devină in .aces
te cazuri o datorie civică 
pentru fiecare dintre noi.

George POPESCU 
Mihai 1ONESCU

Toate poemele lui Zaharia 
Stancu, și nu doar cele 
reunite in volumul de de
but din 1928, intitulat chiar 
astfel, sint „poeme simple". 
Cele din ultima culegere — 
Sabia timpului (Editura E- 
minescu) — mai mult decit 
toate. Două-trei elemente 
ii sint autorului de ajuns 
pentru a produce poezie, și 
una veritabilă. De pildă, in 
Riul. O simplă consemnare, 
din primul vers, reluată in 
cel următor, cu înlocui
rea doar a unei prepoziții, 
atrage numaidecit sensibi
litatea cititorului intr-o 
zonă de lirism : „Riul curge 
la picioarele mele, / Riul 
curge peste picioarele mele." 
Reprezentările ce urmează 
ar apărea poate bana
le, dacă nu li s-ar a- 
socia o ingenuitate, o pros
pețime a emoției, în sfirșit, 
o naturalețe prin care 
sintem puși In nemijlocit 
contact cu elementarul, cu 
vietățile din faptul lumii : 
„Pești de argint scot capul 
din apă și-mi spun : 
«Aruncă undița, să ne 
prindem in ea, / Aruncă 
repede undița.» // Pești de 
aur scot capul din apă 
și-mi spun : «Aruncă un
dița, să ne prindem in ea, / 
Aruncă repede undița.»" 
Trei elemente, așadar : riu, 
pești, undiță — și iată un 
poem pe cit de simplu pe 
atit de rafinat, cu ceva in 
el de cintec oriental.

Ce generează starea de 
poezie ? Laitmotivul, repe
tiția ? Neîndoios, dar și în
săși franchețea notației 
simple, neliteraturizate și, 
desigur, incă ceva, ce scapă 
definiției. Autenticitatea li
rică a stihurilor rămine mai 
presus de discuție.

Efecte nu mai puțin no
tabile sint obținute, cu 
mijloace egal de nespec- 
taculoase, in „Pasăre cintă- 
toare", poetul adresind pă
sării, „păstrăvului stră
veziu" și „cerbului negru" 
întrebări pe cit de naive 
pe atit de liric-tulburătoa- 
re : „Spune-mi tu pasăre 
cintătoare, / Gingașă-ginga- 
șă ciocirlie, / Cine ți-a pus 
pe aripi soare ? / Cine
ți-a pus pe aripi soare ?" 
Poezia cuprinsă in asemenea 
piese nu e una „naivă" 
in sensul propus de Schil
ler, adică improprie spiri
tului modern, ci este toc
mai o poezie modernă in 
genul celei profesate de 
anumiți reprezentanți ai 
simbolismului (Oscar Wil
de, de pildă) care, aseme
nea unor corifei de mai 
tirziu ai avangardei, și-au 
înnoit creația și au pri
menit implicit arta euro
peană, recoltind motive și 
procedee din vechile lite
raturi asiatice (chineză, 
japoneză, persană), din 
folclorul african.

Poemele Iui Zaharia 
Stancu pornesc de la emo
ția frustă, de la elemen
tar, de la simplu. In între
gul său, volumul Sabia 
timpului, tipărit in deose
bite condiții grafice, readu
ce universul- poetic făurit 
in cărțile de poezie ante
rioare ale autorului, și, în 
bună măsură, aceleași mo
duri expresive. Ce diferă 
e atmosfera sufletească. 
Nota fundamentală a noii 
culegeri o dă un sentiment

de toamnă, de crepuscul, 
un aer recules. Mai in 
toate poeziile e un accent 
de melancolie ; un timbru 
elegiac se propagă dintr-o 
pagină în alta, exprimat in 
imagini autumnale, cu 
frunze de aur în cădere, 
struguri cu boabe mari 
(„albi, albaștri și roșii") 
așteptînd culesul, nori im- 
pungindu-se ca niște ber
beci, vint, fum, soare evo- 
luind spre alb. Altădată, 
natura lui Zaharia Stancu 
zvicnea de seve ; acum 
acuză coacerea, împlinirea, 
încheierea de ciclu. In acest 
aspect, poemele din Sabia

pădure, să freamăți mereu. 
/ Cu globul care aleargă 
prin spațiu / Va alerga și 
trupul meu". Asistăm, in 
cuprinsul culegerii Sabia 
timpului, nu la o recluziu
ne, ci tocmai la o expan
siune a eului spre lume, ale 
cărei priveliști capătă, în 
perspectiva „plecării", preț 
nebănuit. Poetul constru
iește paradisuri terestre în 
care adună tot ce există 
mai de soi în spațiile sale 
de poezie : cai. in primul 
rind (întrucit „Dintre toate 
vietățile pămintului / Caii 
mi-au plăcut cel mai 
mult"), apoi urși („După

Zaharia STANCU •

„SABIA
TIMPULUI"

clmpii nesfîrșite, cu flori 
deschise ca tot atiția ochi 
ai pămintului, șesuri in
finite ce „leagănă griul", 
păduri in care cintă mii de 
păsări, fiecare cu alt glas, 
infruntind vintul in „lan
doul nopții", „încărcat de 
stele", retrăind in închipui
re timpuri în care „vulpile 
mincau in poiene cucoșii. / 
Jderii, de foame, sfișiau 
vulpile" și „vinătorii tră
geau cu arcul in nori, / Ca 
să plouă ori să nu plouă", 
chemînd în juru-i zimbrii 
(„Lăsați zimbrii să vină la 
mine, /Ambrozie am să le 
dau, ca la zei"), poetul se 
simte in elementul său, a- 
casă, in patria sufletească. 
Uneori, incintarea calmă iși 
rupe propriile margini, de
venind exultație, precum 
in Cintec, unde erosul, de 
obicei rememorativ și me
lancolic in cuprinsul aces
tei cărți, se declară cu pa
tos : „Aș vrea să am mili
oane de cuvinte, / Să slă
vesc venirea ta pe păminL / 
Nu știu, poate-ai fost 
adusă de zori, / Poate-ai 
fost adusă, ca ploaia, de 
vint". Transportat, sufletul 
transformă pădurea in or
chestră : „Arborii pădurii 
s-au schimbat in viori, / 
Cringurile au devenit Hau
te" — și trimite vietățile în 
căutarea celei „cu fața al
bă", lunară : „Vulpile pă
durii ți-au luat urmele, / 
Căprioarele-au plecat să te 
caute".

CRONICA LITERARĂ

timpului (ca și acele din 
Cintec șoptit, culegere an
terioară) se află cu acelea 
din Poeme simple, din 
Albe, din Pomul roșu, din 
Iarba fiarelor, din Anii de 
fum in același raport ca 
Frunze sau Poeme noi cu 
creația lirică argheziană 
din perioada interbelică. 
Noul volum e o carte a ore
lor de reculegere, a 
trăirilor, 
Deși 
titlu, 
vine 
find, 
cum 
sabie 
tează 
afectate timpului 
dual, poetul se reconsideră 
din perspectiva călătoriei 
fără întoarcere, contemplă 
spațiile lumilor sale de vis 
cu ochi peste care „in fie
care zi (.„) se mai așează 
un strat de ceață". Nu o 
dată, simțămîntul inexora
bilei treceri se rostește 
direct, cu o durere nedisi
mulată, dar stăpinită.

Unda de tristețe insinuată 
In poezii rămine insă doar 
una din componentele a- 
cestora și, întocmai ca în 
volumele de după 1960 ale 
lui Tudor Arghezi și ca în 
multe>-din postumăl^. ,|ăiiKTl; 
Blaga (insă, evident.,4a-.uni 
cu totul alt mod liric) ea

cai ml-au fost foarte dragi 
urșii"), vite, 
cintătoare, 
fluturi cu aur 
holde, vii,

miei, 
cerbi, 

pe 
copaci,
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cinema
• Cu mtlnlle curate : PATRIA —
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.1S, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30:
18,45; 21, FEROVIAR — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 30,30, MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• In trecere prin Moscova : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Al treilea I CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30; 20.
• Vacanță la Roma : SCALA —
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 1B.45; 21,15 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Am încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• A venit un soldat de pe front 1 
BUZEȘTI — 15.30; 18; 20.15.
• A fost odată un polițist : FA
VORIT — 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11;
13,15; 15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Fata care vinde flori : LIRA —
10,30; 15,30; 18; 20,30, FERENTARI
— 9,30; 11.45; 14,30.
• Mania grandorii s FERENTARI
— 17; 19,15.
■ Fuga e sănătoasă : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Drum in penumbră I DRUMUL
SĂRII — 15,30: 17,45; 20, FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
a Născut liber : DOINA — 11,15;
13,30; 15,30; 17,45; 20,15.
a Al șaptelea continent — 10; 12;
14; 16; 18.15, Unde e libertatea 7 —
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
a Imbllnzlrea focului I MOȘILOR
— 15,30; 19.
• Anonimul venețian : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MIORIȚĂ — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,30.
• Sflnta Tereza șl diavolii : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Marea hoinăreală : BUCEGI — 
15,30; 18; 20.30. POPULAR — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Vă arăt eu vouă ! PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Bambl — 9,15 — 18,15 In conti
nuare, Program de filme docu
mentare — 20,15 : TIMPURI NOI.

i a Aventurile unei prințese ger- 
j mane la curtea Regelui Soare î 
1 DACIA — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;i 20,30, CIULEȘTI — 15,30: 18; 20,30.

a Liubov Iarovala : COSMOS — 
ț 15,30; 18; 20,15.
i a Eliberarea Iul L. B. Jones : AU- 
.' RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
) 20,15. TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
l 15,45; 18; 20,15.J a Dauria : RAHOVA — 15,30; 19.
) a Opiul și bita : UNIREA — 15,30;
t 18; 20,15.
’ a Mesagerul i COTROCENI —
) 15,30; 18; 20,15
I a Felix ți Otllia 1 ARTA —
’ 15,30; 19.
) a Ferma din Arizona : PACEA — 
ț 16; 19,15.

*

• Creierul : CRÎNGAȘI — 15,30;
18; 20,15.
SO floare și doi grădinari : VOL- 

A — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Dacă e marți, e Belgia : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.15.
• 20 000 de leghe sub mări ; FLA
CĂRA — 15,15; 18; 20,30.
• Jocul de-a moartea : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Tora ! Tora ! Tora ! : LARO- 
MET — 15,30; 19.

tv
Programul 1

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Teleșcoală : Televiziune șco

lară integrată. Biologie (anul 
III liceu). Sistemul nervos 
(organizare, dezvoltare, func
ționare).

9.30 Transmisiune de Ia Moscova 
a paradei militare și a de
monstrației oamenilor mun
cii cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

10.30 Căminul.
11,10 Ancheta T.V. t „Stop, risipei 

de pămint I".
11,50 Selecțiuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
13.15 Film artistic : „Bunicuța".

Partea a II-a „Flăcări de
mai" — „Romanțe".

t2,50 Telejurnal
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amlază. Curs de Umba 
rusă. Lecția a 26-a.

18,00 Cum vorbim,.
18.15 Caleidoscop cultural-artistic.
18.30 Seara Televiziunii sovietice.

Program oferit de Televiziu
nea din Moscova, cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie : a O zi la Mos
cova — film documentar ; 
a Stele ale baletului sovietic. 
Interpretează ansamblul Tea
trului Kirov din Leningrad.

19.20 1001 de seri : „Lolek șl Bo- 
lek" — episodul „Aventuri in 
pustiu".

19.30 Telejurnal. a In cinstea ani
versării republicii — cronica 
marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Dîmbovița. Emisiune 
de Alex. Stark. Imaginea 
Radu Stoenescu.

20.20 Seara Televiziunii sovietice: 
a Fl’me documentare, repor
taje a Cintece și dansuri.

22.30 „24 de ore".

Programul 2
20,00 Telecinemateca pentru ti

neret : „Undeva In Europa".
21.30 Muzică populară cu Gheor- 

ghe Mureșan.
21,40 Ghișeul.
22,00 Arta plastică : Mari muzee 

ale lumii : Ermitaj.

re- 
a recapitulărilor, 

numită astfel doar în 
„sabia timpului" 
simbol central, 
ca fiecare din 

această universală 
a lui Damokles re- 
una după alta clipele 

indivi-

de- 
Sim- 

noi,
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22.15 „De dragoste..." — emisiune 
de divertisment.
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Ateneul Român — 4 
Recital de clarinet ’

I
I 
ț

i

tr
• A.R.I.A. prezintă (in sala Ope
rei Române) spectacolul „Uraga
nul* susținut de Teatrul Academic 
„Mossoviet* —
• Filarmonica 
Enescu* (la 
sala Studio) : 
susținut de Stefan Korody —. la 
pian Doina Prodan ; Recital de 
violoncel susținut de Mariana 
Kauntz — la pian Viorica ,Diaconu 
Zorzor — 20.
• Opera Română (la Sala Palatu
lui) : Aida — 19.30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Despre une
le lipsuri, neajunsuri și deficien
țe In domeniul dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio) : O lună la țară — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu44 : Fetele Didinei — 
19,30.

Meleagurile de vis din 
poezia lui Zaharia Stancu 
aparțin, am spus-o, nu țrnei 
geografii fabuloase, ci'TÎnt 
directe proiecții, transfigu
rate, desigur, ale unui spa
țiu real, și anume ale celui 
autohton. Patria ideală a 
poetului este una și aceeași 
cu patria obiectivă, a cărei 
icoană întocmită intr-un 
poem anume consacrat sin
tetizează ce e mai superb 
in peisagistica dispersată in 
celelalte piese : „Patria e 
țărina pe care o calc, / E 
văzduhul pe care il respir,/ 
Patria e zumzetul albine
lor / Care culeg mierea din 
flori. / Patria e acest cimp 
neted ca-n palmă / Pe care 
foșnesc lanuri de griu, de 
secară, / Patria sint dealu
rile cu struguri, / Apele cu 
pești de argint și de aur, /, 
Munții cu creste pietroase, 
cu prăpăstii adinei. / Cu 
ciute și cerbi, cu mistreți și 
cocoși / Imbrăcați in pene

■ albastre, cu pinteni. / Pa
tria e cerul cu soare, cerul 
cu nori, / E cerul cu lună și 
cerul cu stele. I Patria — 
sint oamenii aceștia, / Fra
ții mei, surorile mele, / Ță
rina străbunilor mei...".

Formulînd un adevărat 
credo estetic și civic — a- 
ceastă poezie — Patria — 
face mesajul culegerii Sabia 
timpului deosebit de lim
pede, transparent La șapte
zeci de ani, Zaharia Stancu 
este, ca în tot cursul exis
tenței sale creatoare, un 
poet al seminției 6ale din 
Cimpia Dunării și al între- 

r-gulisL'.«bm» din cuprinsul r 
dunăreano-carpatic „in mlj- 
locul căreiazice in a- 
cceașl poezie — am răsărit / J 
ca o trestie subțire, ca un 
plop mai apoi / Și-am ajuns 
la bătrinețe stejar".

Dumitru MICU

păsări 
pești, 
aripi, 
iarbă, 

fructe, și peste toate re
varsă „soare, mult soare". 

Din hotarele acestor ținu
turi mirifice, escaladate, nu 
insă tăgăduite, pegasul il 
saltă, in cavalcade fantas
tice, dincolo de zările 
Terrei : „Să vină alergînd 
calul meu cu șea de măta
se, / Cu trup viu și cu ochi 
vii vreau să gonesc că
lare pe cimpuri, / Cu trup 
viu și cu ochi vii vreau să 
galopez printre stele..." Și 
in intenția poetului, și in 
fapt, edificarea de peisaje 
paradisiace implică nu abo
lirea realului, spre a i se 
substitui imaginarul abso
lut, ci omologarea unor tă- 
rimuri ale celui dinții cu 
edenul. „Rai", in viziunea 
lirică a lui Zaharia Stancu, 
sint pădurea, cimpul. Are o 
mare frecvență motivul pă
durii în Sabia timpului. 
Două poeme, și anume din
tre acele ce se inseriază 
printre piesele de frunte 
ale antologiei, il abordează 
din titlu chiar : Merg prin 
pădure. Pădurea din munți. 
Altele îl conțin in textura 
interioară. Există și poezii 
«nemijlocit închinate cim- 
pului : Mă plimbam pe un

I, Se- 
___  ___ ___  inspirației 
este, in cuprinsul lor, ca și 
al multor altora, luminozi
tatea, o limpezime de cer 
autumnal, o stare de liniș
tită beatitudine. Traversind

concurează, la potențare^.„„pjpjp, Cimp cu măguri, 
unei stări sufletești opuse cara. Regimul inspir
interiorizărilor depresive. 
Intuiția eternității naturii 
biruie teama de noaptea 
fără sfirșit : „Tu, riule, să 
curgi mai departe, / Tu,

Casa de cultură din Pitești
Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

dactic în anii 1967—1970 nu a co
respuns sensului amintitei inte
grări. Intre timp au fost recrutați 
tineri absolvenți care nu au trecut 
prin uzine și în prezent corpul di
dactic are în componență numeroase 
cadre bine pregătite sub aspectul 
teoretic, dar cu puțină experiență u- 
zinală. Firește că asemenea aspecte 
iși vor cere elucidarea in acțiunea 
de integrare a invățăimîntullui.

Desigur, nu-și închipuie nimeni 
că toți șefii de producție sau teh
nologii șefi pot preda in invățămin- 
tul superior. în primul rind. stu
dentul trebuie să capete un bagaj 
de cunoștințe teoretice care să-i dea 
posibilitatea abordării competente a 
tematicii de specialitate. în al doi
lea rind, nu orice tehnolog șef bun 
poate fi și un profesor bun ; dar sint 
destui specialiști in producție care 
pot prezenta tehnologia cea mai mo
dernă la o ținută științifică fără re
proș. Nu trebuie exclusă nici posi
bilitatea ca unele cadre didactice să 
devină foarte buni specialiști in pro
ducție, continuind să predea cursuri. 
Trebuie să fim insă de acord că o 
nouă tehnologie sau unele cursuri, 
cum ar fi cel de construcția și pro
iectarea mașinilor, se expun greu pe 
tablă, sau numai pe tablă, in sala de 
curs. îmi amintesc și acum de difi
cultatea cu care înțelegeam succe
siunea operațiunilor de prelucrare a 
carcaselor de mașini electrice dese
nate pe tablă de profesorul meu — 
de altfel un om cu o foarte bogată 
experiență uzinală și didactică. Toc
mai de aceea sint de părere că a- 
ceste cursuri trebuie expuse și exem

plificate pe cit posibil in uzine. în 
aceeași ordine de idei aș îndrăzni să 
exprim părerea că unele secții de 
subingineri ar trebui să-și desfășoare 
intreaga sau aproape intreaga acti
vitate pe lingă marile uzine din cen
trele universitare.

Cadrul organizatoric al integrării 
Be cere, de asemenea, studiat cu deo
sebită atenție. îmbinarea armonioa
să a activității didactice cu cea de 
cercetare și producție nu trebuie să 
insemne o însumare aritmetică, ne
ponderată de ore de muncă, ci o a-

glementări In vigoare, inclusiv Sta
tutul corpului didactic, să se alinie
ze noii orientări.

Baza materială necesară integrării 
este asigurată in bună măsură, cu 
toate că paralelismul in înzestrarea 
tchnico-materială ne-a produs multe 
greutăți. Pe drept cuvlnt critica to
varășul Nicolae Ceaușescu, la șe
dința de lucru cu conducerea 

amplasarea unor institute 
de cercetări absolut’ la întimplare, 
sau dotarea paralelă cu instalații 
scumpe a invătămintului. cercetării

ȘEFUL DE PRODUCȚIE
preciere corectă a efortului de pre
gătire șt efectuare a fiecăreia dintre 
activități. în mod corespunzător, res- 
pectind normele eticii socialiste, tre
buie să se stabilească și salarizarea 
cadrelor didactice, indiferent unde iși 
desfășoară activitatea de bază. Cua- 
tit mai mult cu cit tratarea formală a 
acestor probleme și tendința de a le 
declara gata sau aproape rezolvate 
pot conduce la situații ambigue, la 
Încercări de escamotare a miezului 
problemei. Se aud de acum declarații 
din partea unor membri ai corpului 
didactic cum că au „terminat" in
tegrarea, cind — de fapt — abia În
cepem să cristalizăm ideile. Va tre
bui, probabil, ca și o serie de re-

și producției. Ideea realizării unor 
platforme industriale nu a fost în
totdeauna însoțită de idoea unei plat
forme comune invățămint — cerce
tare — producție. Dar chiar și in si
tuația nerealizării condiției de uni
tate spațială se poate ajunge la o 
utilizare de optimă eficientă a dotă
rilor de care dispunem, printr-o con
centrare corespunzătoare a aparatu
rii și preocupărilor dintr-un anumit 
domeniu. De aceea, e nevoie să sus
ținem cit se poate de mult ca baza 
materială de cercetare in anumite 
domenii — cum ar fi pentru Poli
tehnică încercările fizico-chimice ale 
materialelor, măsurători electrice și 
electronice, tehnologii in chimie și 
electronică, studii pe modele in ener»

getică, acționări electrice și în ge
neral domeniile in care cercetarea 
nu trebuie să facă permanent apel 
la instalații complexe din producția 
industrială — să fie concentrată în 
institutele de invățămint superior. In 
această ordine de idei, orice inte
res departamental sau uzinal ni «e 
pare lipsit de sens.

în sfirșit, dar nu în ultimul rînd, 
se pune problema selecției viitori
lor studenți. Desigur, invățămintul 
universitar este și va rămine un în- 
vătămint de calitate. Reușim să re
crutăm in mod corespunzător ele
mentele pentru invățămintul supe
rior tehnic 7 Nu s-ar putea răspun
de complet afirmativ. Am apreciat 
Întotdeauna sistemul de probă prac
tică de Ia Institutul de arhitectură, 
care dă un serios indiciu asupra ap
titudinilor candidaților pentru mese
ria aleasă. Este recunoscut faptul că 
la Politehnica din București se tine 
un examen foarte sever, care per
mite reușita unor candidați exce
lent pregătiți la matematică și fizi
că, respectiv chimie. O pregătire su
perioară la matematică dă un indiciu 
că tinărul respectiv poate deveni un 
bun matematician. Avem însă vreun 
indiciu că acesta va deveni și un bun 
constructor de mașini sau metalurg 7 
Iată de ce probele practice sau pre- 
stagiile în producție (cum se fac in 
alte țări avansate) trebuie analizate 
cu și mai multă atenție acum, cind 
între învătămint. cercetare și pro
ducție se realizează o apropiere sen
sibilă și binevenită.

Dr. lng. Constantin RADUȚ 
directprul Uzinei de mașini 
electrice din Bucurejti
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TELEGRAME

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au primit o 
telegramă din partea primului secretar al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, Jumjaaghlin^Țedenbal, in legătură cu catastrofa de la exploata- 

‘ ■ profunde — 
pe urma

rea minieră Uricani. Vă rog să transmiteți condoleanțele mele pr 
se spune in telegramă — familiilor care au avtlf de suferit ele 
acestui tragic accident.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, A.A. 
Gromiko, o telegramă de felicitare 
cu prilejul celei de-a 55-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie,

de prietenie sovieto-române
Adunarea festivă

*
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

partea președintelui Consiliului_ ____
Germane, Willy Stoph, a președintelui

Românfa 
de Mi-a primit, de asemenea, din

niștri al Republicii Democrate ............
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Piotr Jaroszewlcz, 
telegrame in legătură cu catastrofa de la exploatarea minieră Uricani, 
prin care se exprimă condoleanțe și sentimente de compasiune pentru fami
liile victimelor.

(Agerpres)

DEJUN OFERIT ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI

★
Cu prilejul celei de-a 55-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
General al A.R.L.U.S., Consiliul Na
țional al Femeilor, Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii, Comitetul 
foștilor luptători antifasciști din Ro
mânia, Comitetul organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist. 
Uniunea Ziariștilor, alte instituții, 
organizații de masă și obștești au a- 
dresat telegrame de felicitări orga
nizațiilor similare din Uniunea So
vietică.

Luni dimineața a sosit in Capi
tală o delegație a Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de IVan 
Semionovici Flodorov, secretar al Co
mitetului regional Novgorod al 
P.C.U.S., președintele Filialei Nov
gorod a Asociației de prietenie so
vieto-română. care, la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S., va parti
cipa la festivitățile organizate In țara

noastră cu prilejul celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie,

Oaspeții au fost Intîmpinați de 
acad, Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S., de 
membri al consiliului. A fost pre
zent V.S. Tikunov, ministru consilier 

laal Ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

Plecarea in U.R.S.S. a unor delegații 
ale organelor locale de partid și de stat

CULTURALE POLONE
Președintele Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, Dumitru Po
pescu, a oferit luni un dejun in 
cinstea delegației culturale polone 
conduse de Stanyslaw Wronski, mi
nistrul culturii și artei din R.P. Po
lonă, care ne vizitează țara.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al, ministrului afacerilor externe,

membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa- 
n\f>ni de cultură și artă.

Au luat, de asemenea, parte Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

★
Luni dimineața, delegația militară 

finlandeză, condusă de generalul lo
cotenent Paavo Halttu, șef al pregă
tirii de luptă a Forțelor de Apărare 
ale Finlandei, aflată in vizită oficială 
in țara noastră, a fost prinrtă de ge
neralul colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate șl șef al Marelui stat maior. A 
fost de față Suomcla Pentti Martin, 
ambasadorul Finlandei la București.

In cursul aceleiași zile, oaspeții au 
vizitat o unitate militară din Capi
tală.

(Agerpres)

de ia Moscova cu prilejul
Noiembrie

f SĂLAJ

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

Răspunzlnd Invitației unor organe 
locale de partid și de stat sovietice, 
delegații ale organelor locale de par
tid și de stat din județe și munici
pii ale țării noastre au plecat in 
U.R.S.S., pentru a participa la festi
vitățile organizate in cinstea celei 
de-a 55-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

O delegație din județul Botoșani, 
condusă de Gheorghe Ghfnea, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al comitetului județean de partid, a 
plecat In raionul Folești — R.S.S. 
Moldovenească ; o delegație din ju
dețul Maramureș, condusă de Gheor
ghe Pop, prim-vlcepreședinte al co
mitetului executiv nl consiliului 
popular județean, a plecat In regiu
nea Ivan-Franko — R.S.S. Ucrainea
nă ; o delegație din județul Satu- 
Mare, condusă de loan Vida, vice
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, a 
plecat In regiunea Transcarpatică — 
R.S.S. Ucraineană ; o delegație din 
județul Suceavâ, condusă de Dumi
tru Ciobanu, vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popu-

Iar județean, a plecat In regiunea 
Cernăuți — R.SiS. Ucraineană ; o de
legație din județul Iași, condusă de 
Gheorghe Vaslliu, președintele Uniu
nii județene a cooperativelor agricole 
de producție, a plecat in rr.’onul Un- 
fthenl — R.S.S. Moldovenească; o de- 
egație din județul Galați, condusă 

de Vasile Cojocaru, secretar al Co
mitetului municipal Galați al P.C.R., 
a plecat în raionul Vulcănești — 
R.S.S. Moldovenească ; o delegație 
din județul Vaslui, condusă de Pavel 
Stoica, secretar al comitetului oră
șenesc de partid, a plecat în raionul 
Leova — R.S.S. Moldovenească ; o 
delegație a municipiului Birlad, con
dusă de Mihal Asoltanei, prim-vice- 
prețedinte al comitetului executiv 
al consiliului popular municipal, a 
plecat Ia Kahul — R.S.S. Moldove
nească ; o delegație a municipiului 
Hunedoara, condusă de Gheorghe 
Vaslu, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, președintele 
consiliului popular muni-ipal, a ple
cat în orașul Makeevka — R.S.S. 
Ucraineană, oraș înfrățit cu munici
piul Hunedoara.

(Agerpres)

Cabinet 
al inginerilor 

și tehnicienilor

merclale sint dotate cu mobilier 
adecvat, instalații de apă șl Ilu
minat. Noul obor asigură o mai 
bună expunere a produselor 
posibilități sporite pentru o 
provizionare mai rapidă 
populației.

GALAȚI

Și 
a- 
a

șare arhitectonică a centrului 
orașului, complexul dispune de 
222 locuri de cazare — in camere 
cu cite unul și două paturi — 
de două restaurante (unul cu 
autoservire), un bar de zi, uni
tăți prestatoare de servicii. Do
tarea modernă șl personalul ca
lificat conferă noului complex 
atributele unei gazde primi
toare pentru oaspeții acestor 
meleaguri.

Vernisajul unei expoziții

de artă plastică și decorativă

La Zalău a luat ființă un ca
binet al inginerilor și tehnicie
nilor din unitățile economice 
ale județului Sălaj. Aici se or
ganizează sesiuni tehn’co-șttin- 
țlflce, simpozioane, dezbateri, 
mese rotunde, schimburi de ex
periență, expoziții cu noile pro
duse industriale. Cabinetul a 
fost înzestrat cu o bibliotecă 
tehnică, publicații de speciali
tate, grafice șl planșe privi
toare la dezvoltarea In perspec
tivă a Sălajului.

Autogara 
modernă 

la Tecuci

I;MARAMURE$

Bun venit 
1n casă nouă!

9

La Tecuci, in zona centrală a 
orașului, a fost dată in folosin
ță o nouă autogară. Ea are po
sibilitatea de a asigura simul
tan 11 plecări și sosiri de auto
buze. De asemenea, in incinta 
autogăril s-au asigurat platfor
me pentru plecări suplimentare 
de autobuze, precum și pentru 
unele lucrări de Întreținere a 

S 4wastora. Autogara asigtirS șer-^' 
or.iviciul pe mai bBie«de>‘40 dd' 
—“ârasee, a căror lungime depă- 
“•*<^ește 2 000 kltamettl. „ „.I ta" ssvao pșo.ton.'i

Piese unicat 
intr-un muzeu

sătesc

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La Pa
latul Congreselor din Kremlih a avut 
loc, In dună-amiaza zilei de 6 noiem
brie, adunarea festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii din capi
tala sovietică Închinată celei de-a 
55-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Adunarea a 
fost organizată de Sovietul orășenesc 
și Comitetul orășenesc Moscova ale 
P.C.U.S.

In prezidiul adunării au luat loc 
L. I. Brejnev, N. V. Podgornii, A. N. 
Kosighin, alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

tn sală erau prezenți oaspeți de 
pesle hotare, invitați să ia parte la 
festivitățile prilejuite de a 55-a ani
versare a Revoluției din Octombrie, 
printre care 
mâne pentru 
cu Uniunea 
condusă de 
secretar al ___ .____  _____  JBi
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Kiril Mazurov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a rostit o amplă 
cuvin tare.

Relevind că a 55-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie se sărbătorește in preajma unei 
date memorabile — semicentenarul 
constituirii U.R.S.S., vorbitorul a tre
cut in revistă realizările obținute, in 
acest an, de poporul sovietic in con
strucția comunistă. în ceea ce pri
vește volumul producției industriale, 
planul pe primele 9 luni ale anului 
in curs, al doilea an al cincinalului, 
a fost îndeplinit cu succes — a spus 
el. Industria sovietică s-a dezvoltat 
în continuare intr-un ritm stabil, 
sporindu-și producția cu 6,9 la sută 
în comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut. Numai sporul pe a- 
cest an este aproape egal cu volu
mul global al producției industriei 
sovietice in anul 1940.

In acest an condițiile climatice 
au fost deosebit de grele pentru agri
cultură, se arată in raport. Cu toate 
acestea, in ținuturile răsăritene au 
fost obținute recolte bune de cereale 
și de alte culturi. Timpul nefavorabil 
a îngreunat insă mult și recoltarea 
lor. In aceste condiții, datorită spiri
tului de organizare și muncii colhoz
nicilor și salariaților din sovhozuri, 
producția de cereale este egală cu 
cea medie anuală realizată In cursul 
cincinalului anterior, iar volumul 
producției globale agricole va depăși 
acest nivel.

în continuare, In raport se apre
ciază că, în perioada care a trecut de 
la Începutul cincinalului, productivi
tatea muncii In industrie, calculată 
fie lucrător, a crescut cu aproape 12 
a sută, existînd insă posibilități pen

tru sporirea ei in toate sferele econo
mice. . ...

Se îhfăptuieșf? in mod ’plânic’șF 
neabătut programul de îmbunătățire 
a nivelului de trai' ăl poporului, 

•eiabOTst dȘ15e8ftgresul al'NXÎV-W’â' 
al P.C.U.S. TH anul 1972, fotiditl 
salarii ale muncitorilor și funcționa
rilor crește cu 9 miliarde ruble. în 
acest an. 11 milioane de persoane vor 
primi locuințe noi sau ișl vor îmbu
nătăți condițiile de locuit.

Toate aceste realizări dovedesc că, 
pe măsura progresului realizat de 
Uniunea Sovietică, se întărește uni
tatea social-politlcă a poporului so
vietic, crește rolul clasei muncitoare,

delegația Asociației ro- 
legăturile 
Sovietică
Constantin 
Consiliului

de prietenie 
(A.R.L.U.S.), 
Mindreanu, 
Central al

al partidului comunist ca forță con
ducătoare a societății.

Referindu-se la situația internațio
nală, vorbitorul a relevat succesele 
ciobindlte de țările frățești în con
struirea societății noi. succese care 
întăresc pozițiile socialismului, pres
tigiul său internațional. Socialismul 
exercită o influență tot mai pro
fundă asupra evoluției proceselor 
mondiale. Evidențiind tendințele po
zitive In evoluția politică din Europa, 
el a arătat că se creează premisele 
necesare pentru colaborarea statelor 
în Vederea asigurării unui Bistem 
trainic de securitate și colaborare pe 
acast continent, tn realizarea ideilor 
colaborării europene, in etapa actu
ală un roi important trebuie să-l 
joace conferința general-europeană. 
Pentru convocarea ei există acordul 
principial al tuturor țărilor intere
sate. Succesul acestei conferințe va 
crea noi posibilități pentru colabora
rea pe continent pe baza principiilor 
egalității in drepturi, neamestecului, 
bunei vecinătăți, coexistenței pașnice.

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, importanța intrării in vigoare a 
tratatelor dintre Uniunea Sovietică 
și R. F. a Germaniei și dintre R. P. 
Polonă și R.F.G.. care au consfințit 
principiul intangibilității frontiere
lor europene postbelice, precum și 
a Încheierii acordului cvadripartit cu 
privire la Berlinul occidental. El a 
arătat că a venit timpul normalizării 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G. ca 
state suverane șl independente, pri
mirii lor in Organizația Națiunilor 
Unite, ducerii pină la capăt a proce
sului recunoașterii internaționale de 
drept a R.D.G. de către toate statele, 
reglementării relațiilor dintre R.F.G. 
și Cehoslovacia.

După ce a trecut In revistă rezul
tatele obținute in timpul convorbiri
lor SOVleto-americane, prilejuite de 
vizita președintelui Nixon in 
U.R.S.S., care au pus bazele îmbu
nătățirii continue a relațiilor bilate
rale, vorbitorul a subliniat că rezul
tatele convorbirilor de la Moscova 
au demonstrat că, in cazul unei ati
tudini realiste, se pot obține rezul
tate practice in soluționarea proble
melor internaționale cele mai com
plexe.

Subliniind că Uniunea Sovietică «e 
pronunță cu hotftrlre împotriva agre
siunii. împotriva Încercărilor de re
primare a luptei de eliberare a po
poarelor, de amestec in treburile lor 
interne, vorbitorul a arătat că țara 
sa va face și in viitor tot ce va de
pinde dfe ea pentru a-i ajuta pe pa- 
trioții vietnamezi In lupta lor împo
triva agresiunii americane, pentru li
bertate și independentă. In ultimul 
timp, a spus vorbitorul, au fost tă
cuți anumlți pași pe calea rezolvării 
problemei vietnameze. La tratativele 
de la Pari» a fost elaborat acordul 
cti privire la încetarea războiului. 
Uniunea Sovietică consideră că acest 
<yord trebuie sft. Xif 
degrabă, ceea Jtâ 
tereselor popoarelor 

ilor

La sala Dalles din Capitală a avut 
Ioc, luni la amiază, vernisajul expo
ziției de artă plastică și decorativă 
din Republicile Sovietice ale Asiei 
Centrale și Kazahstan, manifes
tare organizată sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, cu prilejul aniversării a 55 de 
ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie și a utlei jumătăți de 
secol de la crearea U.R.S.S.

Sint reunite aici numeroase și 
variate exponate : lucrări de pictură 
și grafică, covoare, podoabe, obiecte 
de ceramică și tapiserie — care 
atestă originalitatea, bogăția și va
loarea artei sovietice.

La vernisaj au luat parte Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiștilor Plas
tici, Octav Livezeanu, vicepreședinte 

,. aL Institutului român, pentru rețațille 
li .UTJSOIi ie .jijtson I. . , ...

culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul 
Externe, 
muzee, critici de artă, artiști, 
riști, un numeros public.

Au participat, de asemenea, șefi 
de nțisiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au rostit alocuțiuni, cu acest prilej, 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, V.I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București, și Gal Nazar 
Begmuradov, vicepreședinte al Uniu
nii Artiștilor Plastici din R.S.S. Turk- 
menă, care au subliniat, în cuvtntul 
lor, că organizarea acestei expoziții 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
a culturii popoarelor din U.R.S.S., 
precum și la lărgirea relațiilor cul
turale dintre România și Uniunea 
Sovietică. -

Afacerilor 
precum ți directori de 

zia-

Prin grija cadrelor didactice, C
a elevilor și localnicilor. Mu- r

niczowl' sătesc din localitatea Ma- 
/ fo'ieru'-'dși îmbogățește" perma-■ )■»
>i nent < colecțiile. -Sint adunate /

aici, cu grijă, 
ponatw Printre cele mai va- /
loroase figurează mata la care J
a scris Liviu Rebreanu romanul S
„Ciuleandra", manuscrisul nu- S
velei „Cuibul visurilor", a ace- \
luiași scriitor, precum și docu- Q
mentul care atestă existența 10- <
calității din anul 1440. Recent, ?
a fost organizată aici o nouă z
secție numită „Sala pietrarilor", z
in cadrul căreia, prin inter- S
mediul unei bogate colecții de j
unelte și documente, este înfa- \
țișat istoricul meseriei cioplita- <

prac- c 
de lo- c

HUNEDOARA*

oficiu- 
Situat 
și in- 
infăți-

iilor de piatră, meserie 
tlcată de multă vreme 
cuitorii acestei așezări.

Deva a fost dat în folo- 
un nou și modern com- 
hotelier aparținind

/

Comunele dobrogene urefi treptele civilizației urbane : la Chirnogeni 
funcționează acum un modern magazin universal

Prin predarea „la cheie" a 
unui nou bloc cu 140 de apar
tamente — cel mai mare pină 
acum din orașul Sighetu Mar- 
mațiel — constructorii locali 
și-au realizat, înainte de ter
men, sarcinile de plan pe acest 
an. în aceste zile, constructorii 
sigheteni au început lucrările la 
un nou bloc cu 48 de aparta
mente: Pină acum, constructorii 
maramureșeni au pus la dispo
ziția oamenilor muncii din Baia 
Mare, Sighetu Marmațiel, Vi- 
șeul de Sus. Borșa și alte loca
lități 1 100 de apartamente.

Trei hectare 
de... comerț

La Brăila s-a dat în folosință 
noul obor — o construcție mo
dernă care se întinde pe o su
prafață amenajată de aproape 
trei hectare. Aici funcționează 
magazine cu produse industriale 
și alimentare, unități de desfa
cere a produselor cooperației 
meșteșugărești și ale coopera
ției de consum etc. Spațiile co-

. ■

Complex 
hotelier

La 
sință 
plex _____ _ ,____
iui - județean de turism, 
pe bulevardul principal 
tegrat armonios in noua

luau u r* 1/uuviiiu „u/ii
tn cadrul tradiționalelor relații cul

turale rotaâno-sovietice, cu prilejul 
apropiatei aniversări a 50 de ani de 
la crearea Uniunii Sovietice, luni di
mineața, in holurile Sălii Palatului 
Republicii, a avut loc deschiderea 
„Expoziției presei sovietice", organi
zată de întreprinderea 
exterior „Rompresfilatelia", 
laborare cu Consiliul 
A.R.L.U.S.

La vernisaj au participat 
șefi și alți reprezentanți ... r__

• centrale, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., precum și ai con
ducerii Departamentului Poștelor și

Xerlcan, interqaelor 
lor lumii. j f» * 

reăflMh:

semnat cit Ogai 
i corespund* -fti- 

vletnamez și •- 
tuturor.popoa- 

r*f*V 
lat poziția Unfu-

MOBILA DE IAȘI3

TOT MAI MULT SOLICITATĂ
IAȘI (Corespondentul „Scln- 

teii", Miinole Corcaci). — Fabri
ca de mobilă Iași, din cadrul 
Combinatului de exploatare și 
industrializare a lemnului din 
localitate, a fost prezentă, tn a- 
cest an, la tirgurile și expozi
țiile internaționale de la Mtin- 
chen, GOteborg, New York, 
Lyon, Helsinki și Stockholm cu 
noi sortimente de mobilă, apre
ciate de vizitatori. A reținut a- 
tenția, Îndeosebi, frumusețea fi
nisajului executat In lacuri mate 
și luciu oglindă cu poliesteri. De 
asemenea, s-a remarcat multi- 
funcționalltatea mobilei de Iași, 
formată din piese și corpuri care 
se pot combina după aparta
ment, necesități, preferințe. Ca

urmare, fabrica ieșeană a primit 
noi comenzi pentru mobilă de 
la numeroși beneficiari externi, 
precum și solicitări suplimen
tare la livrările pentru piața 
internă.

Pentru a face față solicitări
lor tot mai numeroase, hărni
cia și priceperea colectivului de 
muncă al fabricii ieșene au fă
cut ca parametrii proiectați să 
fie depășiți In acest an cu 13 la 
sută. De asemenea, au fost ex
tinse halele și s-au montat noi 
instalații. Au fost obținute re
zultate remarcabile în folosi
rea rațională a utilajului și 
gospodărirea cu grijă a materia
lului lemnos, prin prelucrarea 
sa complexă, superioară.

de comerț 
tn co- 

General
redactori 
al presei

Telecomunicațiilor. Cu acest pri.lej 
au rostit alocuțiuni Iuliu Topor, di
rector general al întreprinderii 
adjunct al șefului 
comerciale a Uniunii Sovietice 
București.

în cadrul expoziției sint prezentate 
numeroase ziare și reviste politice, 
economice, sociale, culturale și știin
țifice, care ilustrează bogata activi
tate publicistică din U.R.S.S.

In incinta expoziției funcționează 
și un stand cu vinzare a principale
lor cotidiene și periodice sovietice. 

(Agerpres)

t alocuțiuni Iuliu Topor, di- 
general al Întreprinderii 

.Rompresfilatelia", și I.F. Panteliev, 
Reprezentanței 

la

* După ce a
nil Sovietice față de conflictul din 
Orientul Apropiat, dezvoltarea re
lațiilor prietenești șl a colaborării 
cu statele arabe progresiste, vorbito
rul a relevat că anul In curs a fost 
anul lărgirii continue a forțelor 
antilmpetialiste. care se pronunță 
activ împotriva Politicii de război și 
asuprire a popoarelor, pentru pace, 
democrație și progres social.

Aprecieri elogioase ale realizărilor

Roaiâaiei socialiste
SOSIREA TEATRULUI ACADEMIC

„MOSSOVIET“
Luni a sosit în București colecti

vul Teatrului Academic „Mossoviet" 
care, in cadrul programului de 
schimburi culturale dintre România 
și Uniunea Sovietică, întreprinde un 
turneu in țara noastră.

La sosire, in Gara de Nord, artiș
tii sovietici — în rîndul cărora se 
află nume de prestigiu ale acestei 
valoroase trupe dramatice-, cum sînt 
regizorul principal al teatrului. I.A. 
Zavadski, artist al poporului al 
U.R.S.S.. laureat al Premiului Lenin 
și al Premiului de Stat al U.R.S.S,, 
actorii Vera Marcțkaia, Ia Savina, 
R. Pliat și alții — au fost intîmpinați

de Ion Brad, vicepreședinte a! Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Radu Beligan, artist al pojxiru- 
lul, directorul Teatrului Național 
„I.L. Caragiale", de alta personalități 
ale vieții cultural-artistice din Capi
tală.

In timpul șederii în România, tea
trul „Mossoviet" va prezenta piesele 
„Uraganul" de V. Bill—Reta'erkovski 
și „Vise din Petersburg" de S. A. 
Radzinski. dramatizare a capodope
rei dostoevskiene „Crimă și pe
deapsă".

(Agerpres)
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ATLETISM în cîteva rînduri
„Cupa Europei" la pentatlon

si decatlon
A

vremea In Editura politică

La Budapesta au luat sfirșit lu
crările Comisiei europene de pe lin
gă Federația internațională de atle
tism. In cadrul unei conferințe de 
presă. Adrian Paulen, președintele a- 
cestui for. a anunțat că. pentru pri
ma oară, Comisia va organiza „Cupa 
Europei" la pentatlon și decatlon, 
întrecerile preliminarii, la care și-au 
anunțat participarea 22 de țări, au 
fost programate in cursul lunii au
gust a anului viitor. Ele se vor des
fășura in trei orașe : Reykjavik (Is
landa), Innsbruck (Austria) și Sofia 
(Bulgaria). In zona preliminară de la 
Sofia vor participa atleți și atlete 
din U.R.S.S., Cehoslovacia. România. 
R. D. Germană. Polonia. Iugoslavia 
și Bulgaria. Fiecare echipă va fi al

cătuită din cite 4 sportivi. Finala a- 
cestel competiții se va desfășura in 
zilele de 22 și 23 octombrie 1973, la 
Bonn, cu participarea celor mai bune 
opt echipe.

De asemenea, s-a hotărlt ca vii
toarele campionate europene pentru 
juniori să se dispute in anul 1973 la 
Duisburg (24—26 august). In anul 
1975, aceste campionate vor avea loc 
la Atena. Campionatele europene de 
sală din anul 1975 vor fi găzduite de 
orașul polonez Katowice. Anul viitor, 
campionatele europene „INDOOR" se 
vor disputa la Rotterdam (10—11 
martie), iar In 1974 această compe
tiție este programată în Suedia, la 
Goteborg.

Declarațiile Iul Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele Consiliului Central al Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Cehoslovacia, care a vizitat 

țara noastră

PRAGA 6. — Corespondentul Ager
pres, C. PrisăcarU, transmite : La in- 
toarcerea sa din București, unde a 
participat la lucrările sesiunii Con
siliului General al F.S.M., Karel 
Hoffmann, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele Consiliu
lui Central al Mișcării Sindicale Re
voluționare din Cehoslovacia, a decla
rat unui redactor al Televiziunii că 
se întoarce de la București cu cele 
mai bune impresii. „Lucrul cel mai 
important pentru mine — a spus K. 
Hoffmann — 11 constituie posibilita
tea ce mi s-a oferit de a mă intilni 
cu numeroși activiști ai mișcării sin
dicale din România, atit la nivel cen
tral, cit și local. Am avut posibili
tatea — chiar in scurtul timp dare

ne-â stat la dispoziție — să facem 
cunoștință cu unele dintre realizările 
României socialiste. Asupra mea a 
produs o deosebită impresie ritmul 
accelerat al construcției industriale, 
numărul mare de locuințe ce se ri
dică în toate localitățile țării. Vizi- 
tînd Tirgul industrial de la Bucu
rești. am rămas uimit de ritmul spec
taculos în care se dezvoltă chimia 
României, de gama largă a utilajelor 
industriale pentru această ramură. 
Pentru mine și, cred, pentru sindi
caliștii noștri — a spus el in înche
iere — a prezentat un interes deose
bit vizita făcută pe litoralul românesc 
al Mării Negre. Eate fantastic ceea 
ce am văzut ; s-a construit mult și 
frumos". 1J

Decernarea premiilor de stat

Timpul probabil pentru 8, 9 și 10 
noiembrie. In țară : Cerul se men
ține variabil, cu innorări mai pro
nunțate In nordul tării, unde vor că
dea burniță și ploi slabe locale. Vin- 
tul va sufla slab pină la potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse Intre 2 și 
12 grade, iar maximele intre 7 și 17 
grade. Dimineața și seara se va pro
duce ceață, tn București : Cer va
riabil. Ceață persistentă seara si di
mineața. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

a apărut revista

„PROBLEME ALE PĂCII

șl SOCIALISMULUI"

nr. 7-8/1972

PRONOEXPRES
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Extragerea I : Cat. 2 : 3 variante 
a 25 501 lei ; Cat. 3 : 5,45 a 14 037 
lei ; Cat. 4 : 32,50 a 2 354 lei : Cat. 
5 : 102.70 a 745 lei ; Cat. 6 : 3836.75 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 911 573 
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va
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20,50 a 3 742 lei ; Cat. C : 44,60 a 
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• Echipa de rugbi a Clubului spor
tiv școlar, campioana de juniori a 
Romanici, a susținut la Mlawa un 
meci in compania selecționatei de 
juniori a Poloniei. Rugbiștii români 
au obținut victoria cu scorul de 6—4 
(6—0). Punctele echipei invingritoare 
au fost realizate de G. Mircea (în
cercare) și G. Marin 
• In primul tur al 
pionilor europeni" la 
nin, la Bruxelles, 
„Logis" a intilnit formația Union 
Firestone Vieiia, contind pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin. Vienezele 
au clștigat cu scorul de 91—62 
(37—24). • Echipa Rea) Madrid,
adversara formației F. C. Argeș in 
„Cupa campionilor europeni", a în
vins in deplasare, cu scorul de 1—0, 
echipa Valencia. • Turneul interna
țional de tenis de la GSteborg, des
fășurat in cadrul campionatului 
mondial al jucătorilor profesioniști, 
a revenit cunoscutului tenisman aus
tralian John Newcombe, învingător 
in finală cu 6—0. 6—3. 6—1 in fața 
compatriotului său Roy Emerson. In 
finala probei de dublu, cuplul 
Tom Okker (Olanda)—Marty Riessen 
(S.U.A.) a dispus cu 6—2, 7—6 de
perechea Ismail el Shafei (Republi
ca Arabă Egipt)—Brian Fairlie 
(Noua Zeelandă). • La Bratislava 
s-a încheiat turneul internațional fe
minin de baschet, tn partida decisi
vă pentru desemnarea cîștigătoarei, 
Slovan Bratislava a Întrecut cu 
75-65 (33-25) formația Politehnica 
București.

i«*

ale U. R. S. S. pe anul 1972

(transformare). 
„Cupei cam- 

baschet femi- 
echipa locală

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
Moscova au fost decernate, luni, pre
miile de stat aie U.R.S.S. pe anul 
1972, anunță agenția T.A.S.S. Pre
miile de stat se acordă in fiecare an, 
in ajunul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, pentru cele mai de 
seamă realizări in domeniile știin
ței, tehnicii, artei. Printre laureații 
din acest an ai Premiului de Stat 
se numără și microbiologul Nikolai 
Krasilnikov, ale cărui lucrări teore
tice au stat la baza creării indus
triei de antibiotice a U.R.S.S.. acad. 
Andrei Tupolev și alți constructori, 
care au creat noul avion de pasa

gori „TU-134", un grup de chimiști, 
In frunte cu acad. Ivan Alimarln, 
pentru elaborarea unor noi metode 
de analiză a metalelor cu un Înalt 
grad de puritate, a materialelor se
miconductoare și a reactivelor chi
mice, poetul uzbek Ramza Babadjan, 
pentru poemul său ..Apa vie", cari
caturistul Boris Efimov și compozi
torul Rodion Șeedrln. Au fost dis
tinși. de asemenea, cu Premiul de 
Stat autorii spectacolului ..Clnitec 
dramatic", pus in scenă la teatrul 
„Pușkfn" din Moscova, pe motive 
ale cărții lui Nikolai Ostrovski „Așa 
s-a călit oțelul", și alții.

e la Regionala
de căi ferate

Regionala de căi ferate Deva 
aduce la cunoștință că In ziua 
de 12 noiembrie ora 11 se pune 
sub tensiune și se dă In exploa
tare linia de contact a secției oe 
cale ferată electrificată Bâlești 
— SubCetate — Deva — Mintia.

Publicul călător, toate unltă-

Deva
țile și organizațiile economice 
trebuie să respecte cu strictețo 
regulile speciale din zona elec
trificată. atit in timpul călăto
riei. cit și atunci etnd lucrează 
tn zona de influentă a liniei e- 
lectriftcate.

1 
ț

*

*



Sprijinirea eforturilor țărilor
în curs de dezvoltare

iin imperativ al actualității 
internaționale

DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE
ECONOMICE AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

NEW YORK 6 — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : Comi
tetul pentru problemele economice al 
Adunării Generale a O.N.U. a început 
dezbaterile consacrate activităților o- 
peraționale ale 'Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare.

Prezentind, în cadrul lucrărilor, 
preocupările în acest domeniu ale 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, Rudolph Peterson, admi
nistratorul P.N.U.D., a relevat atenția 
sporită acordată de acest organism 
adaptării continue a activităților sale 
la realități, orientarea sa în direcția 
inițierii unor acțiuni practice menite 
să răspundă cerințelor reale ale ță
rilor în curs de dezvoltare. Remar- 
cind complexitatea problemelor dez
voltării, el a subliniat că, alături de 
decalajul, in continuă creștere, intre 
țările avansate din punct de vedere 
economic și țările in curs de dezvol
tare, trebuie avute in vedere și de
calajele existente intre nivelul dife
ritelor țări în curs de dezvoltare.

Peterson a subliniat responsabilită
țile majore ale P.N.U.D. privind acce
lerarea ritmului de dezvoltare a tu
turor statelor lumii, îndeosebi în ce 
privește sprijinirea, prin programe 
concrete de cooperare tehnică, a efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare 
în vederea progresului lor economic 
și social.

Administratorul P.N.U.D. a făcut 
cunoscut că activitățile din cadrul 
programului se concentrează, in pe-

rioada imediat următoare, asupra. ------ a două domenii principale : intensifica
rea sprijinului acordat țărilor cel mai 
puțin dezvoltate, in scopul sporirii 
posibilităților lor de emancipare eco
nomică și socială, și conlucrarea cu 
țările în curs de dezvoltare pentru 
folosirea în cît mai bune condiții a 
resurselor lor naționale în beneficiul 
propriu, pentru înfăptuita progra
melor lor de dezvoltare.

în cadrul dezbaterilor comitetului 
au luat, de asemenea, cuvintul, direc
torul executiv al U.N.I.C.E.F., Henry 
Labouisse, și împuternicitul O.N.U. 
pentru cooperarea tehnică, Abdulra- 
him Farah, care s-au referit la o se
rie de aspecte ale activităților ope
raționale ale Națiunilor Unite pe tă- 
rimul dezvoltării.

★
NEW YORK 6 (Agerpres). — Se

cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
propus organizarea unor întruniri 
periodice ale miniștrilor de justiție 
și ai afacerilor interne din țările 
membre ale O.N.U., în scopul elabo
rării unei politici internaționale de 
luptă împotriva crimei. Un raport 
adresat țărilor membre ale oganiza- 
ției și intitulat „Controlul și preve
nirea crimei" va fi supus dezbate
rilor în problema terorismului, care 
se vor deschide joi, in cadrul Co
mitetului pentru problemele ju
ridice.

REMANIEREA CABINETULUI BRITANIC
— Primul 
Heath, a 

*______ __ _  ____r remaniere
a cabinetului său. Sint afectate in to
tal 19 posturi guvernamentale, cea 
mai importantă modificare fiind con
siderată de agenția Associated Press 
înlocuirea ministrului comerțului și 
industriei, John Davies, cu Peter 
Walker, personalitate considerată ca 
fiind deosebit de energică. Davies 
devine ministru însărcinat cu proble
mele Pieței comune, funcție deținută, 
pînă acum, de Geoffrey Rippon, care 
dobindește fostul portofoliu al lui 
Walker, de secretar pentru proble
mele mediului. Ministrul agriculturii 
in vechiul cabinet,, James Prior, a 
fost numit lider al Camerei Comu
nei», eliberind,, din. ațeastă fujicție 
pe Robert Carr, care Iși păstrează 
însă postul important de ministru al 
afacerilor interne.

Dintre celelalte modificări, se cu
vin a mai fi menționate întărirea de
partamentului pentru problemele Ir
landei de Nord, condus de William 
Whitelaw, măsură ce ilustrează im
portanța acordată de premier regle
mentării situației din Ulster, și în
ființarea funcției de ministru pentru 
problemele consumatorilor, care a 
fost atribuită lui Geoffrey Howe.

Remanierea a exclus, după cum se 
vede, funcțiile cheie ale cabinetului 
(afacerile externe, finanțele, inter
nele și apărarea), fapt interpretat de 
agențiile de presă ca un indiciu că 
politica guvernamentală nu va suferi 
schimbări fundamentale. Intenția 
premierului pare a fi realizarea unei 
întăriri generale a cabinetului în 
perspectiva dificultăților pe care le 
va aduce introducerea, după eșuarea 
negocierilor purtate de guvern, sin
dicate și cercurile de afaceri, a pro
gramului antiinflaționist.

Luni, premierul britanic a anunțat 
în Camera Comunelor hotărîrea gu
vernului său de a îngheța, pe timp 
de 90 de zile, prețurile și salariile. 
El a adăugat că această măsură a 
fost adoptată ca urmare a eșuării 
tratativelor tripartite dintre repre-

LONDRA 8 (Agerpres). 
ministru britanic, Edward 
procedat la o importantă

zentanții guvernului, ai sindicatelor 
și cercurilor patronale.

După cum se știe, Congresul sin
dicatelor britanice (T.U.C.) a res
pins categoric planurile de „Înghe
țare" a salariilor. în timp ce se vor
bește numai despre „imposibilitatea 
înghețării tuturor prețurilor". Lide
rul opoziției laburiste, Harold Wil
son. s-a opus măsurilor propuse, in- 
trucit, după cum a arătat el. aces
tea îi defavorizează pe cei ce mun
cesc.

Premierul britanic a precizat, tot
odată, că este gata oricind să reia 
tratativele tripartite, dacă sindicatele 
»e vor arăta dispuse 
principiul renunțării, 
ment, la revendicările 
formulate

să aocepte 
pentru mo- 

economice

ÎNTR-O ZONĂ ELIBERATĂ
DIN VIETNAMUL DE SUD

Conferința comună lărgită a Prezidiului C.C. al Frontului 
Național de Eliberare și a Comitetului Executiv 

al Alianței Forțelor Naționale, Democratice și Pașnice 
din Vietnam

VIETNAMUL DE SUD 8 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" informează că, 
2 noiembrie, intr-o 
din Vietnamul de 
conferința comună 
diului C.C. al Frontului Național de 
Eliberare și a Comitetului Executiv 
al Alianței Forțelor Naționale. De
mocratice și Pașnice din Vietnam 
(A.F.N.D.P.), la care au fost trecute 
in revistă aspecte ale luptei patrio
tice a populației Vietnamului de sud 
și s-au discutat măsurile în vederea 
intensificării luptei unite împotriva 
agresiunii S.U.A., pentru salvarea 
națională.

Conferința a fost deschisă de Ngu
yen Huu Tho. președintele Prezi
diului C.C. al F.N.E.. după care par- 
ticipanții au fost salutați_de Huynh 
Tan Phat, președintele 
Revoluționar 
Vietnamului 
Dinh Thao, 
A.F.N.D.P.
prezentate rapoarte cu privire la si
tuația pe frontul militar și la acti
vitatea externă și. in special, la ac
tualele negocieri de pace și la miș
carea popoarelor din lumea întreagă 
în sprijinul luptei poporului vietna
mez.

Faptul că guvernul R. D. Vietnam, 
în înțelegere cu G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud. a prezentat păr
ții americane proiectul de „Acord

in zilele de 1 si 
zonă eliberată 

sud, a avut loc 
lărgită a Prezi-

Guvernului
Provizoriu al Republicii 

de Sud, și de Trinh 
președintele C.C. al 

La conferință au fost

cu privire la încheierea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam", și a 
obținut consensul asupra textului lui, 
a constituit un important succes al 
întregii națiuni vietnameze, al po
porului american și al popoarelor 
iubitoare de pace și dreptate din 
lumea întreagă — apreciază comuni
catul. Dacă acest acord va fi semnat 
și respectat de către părțile intere
sate, populația de 17 milioane a 
Vietnamului de sud iși va redobindi 
pacea in independență și libertate, 
va avea condiții pentru materializa
rea reconcilierii și înțelegerii națio
nale, cele două zone ale Vietnamu
lui — Sudul și Nordul — vor fi ca
pabile să restabilească relații 
male in toate domeniile, pe 
egalității și respectului mutual.

într-o declarație' adoptată la 
ferință. F.N.E. din Vietnamul
Sud și Alianța Forțelor Naționale, 
Democratice și Pașnice din Vietnam 
subliniază că sint gata să stabilească 
contacte și să înceapă consultări cu 
toate forțele și organizațiile politice 
și religioase cu scopul de a-și uni 
acțiunile și de a pune capăt cit mai 
grabnic războiului, de a restabili pa
cea pe baza „Acordului cu privire la 
încheierea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam". Textul acestui 
acord, se arată în declarație, va de
veni programul comun de acțiune al 
tuturor forțelor cărora le sint scum
pe pacea și dreptatea și care luptă 
pentru o pace autentică in Vietnam.

nor- 
baza
con- 

de

Poziția Frontului 
în problemele

Patriotic Laoțian 
instaurării păciiV •• V ■■

6 (Agerpres). — La 
continuat convorbirile 

Frontului Patriotic 
Sipa- 
Per-

VIENTIANE 
Vientiane, au 
între delegația . ____ ,
Laoțian, condusă de Phoun 
seuth, membru al Comitetului 
manent al C.C. al F.P.L., și delegația 
guvernului de la Vientiane, condusă 
de Feng Fongsavan, ministrul aface
rilor interne și asigurărilor sociale. 
In cursul a trei întrevederi, repre
zentanții F.P.L. au expus poziția 
Frontului asupra reglementării paș
nice a problemei laoțiene, bazată pe 
declarația in cinci puncte a C.C. al 
F.P.L.

Frontul Patriotic Laoțian consideră 
că pentru instaurarea și apărarea 
păcii in Laos, Statele Unite trebuie 
să respecte neutralitatea, independen
ța. suveranitatea și integritatea teri
torială a Laosului și să pună capăt 
oricărui amestec in treburile interne 
ale acestei țări, in conformitate cu 
declarația privind neulșaltiatca-iao-

Conferința de lasului, adoptată la
Geneva pentru Laos din anul 1962, 
vor trebui denunțate toate tratatele 
și acordurile cu caracter militar sau 
necorespunzătoare din alte puncte de 
vedere cu neutralitatea Laosului. 
Laosul trebuie să-și bazeze relațiile 
cu celelalte țări pe cele cinci princi
pii ale coexistenței pașnice. F.P.L. 
declară că in Laos trebuie organizate 
alegeri libere și democratice, pentru 
a fi creat un guvern de unitate na
țională, care să reprezinte întregul 
popor laoțian. Reglementarea politică 
a problemei laoțiene, propusă de 
delegația F.P.L., ține seama de ac
tuala situație militară și urmărește 
rezolvarea tuturor aspectelor de po
litică internă și externă ale proble
mei laoțiene.

Chile respinge presiunile 
economice ale monopolurilor

imperialiste
SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager

pres). — Cu prilejul aniversării a 
doi ani de la venirea la putere a gu
vernului Unității Populare, ministrul 
de externe al Republicii Chile, Clo- 
domiro Almeyda, a scris un articol 
pentru programul special al agenției 
Prensa Latina, in care expune pozi
ția guvernului chilian față de agre
siunea monopolurilor imperialiste. 
După ce arată că, in cei doi ani de 
guvernare, Unitatea Populară a 
trebuit să facă față unei escalade a- 
gresive imperialiste, ministrul de ex
terne subliniază că aceste acțiuni 
erau perfect previzibile in fața po
liticii guvernului chilian și după na
ționalizarea întreprinderilor străine, 
înfăptuită în conformitate cu preve
derile legislației chiliene. Punctul 
culminant al acestei agresiuni, men
ționează articolul, a fost constituit 
de manevrele companiei „Kennecott 
Copper" In fața tribunalelor străine, 
prin care s-a încercat nesocotirea 
legalității actului de naționalizare a 
cuprului chilian. Priptre celelalte 
forme de presiune economică asupra 
statului chilian, articolul menționează 
înghețarea creditelor acordate de 
unele bănci nord-americane, precum 
și restricțiile impuse de acestea asu
pra unor credite acordate în mod o- 
bișnuit pentru facilitarea comerțului 
cu Chile și reacția unor bănci și 
altor instituții financiare din Europa 
occidentală.

în continuare, ministrul de externe 
arată că. In momentul venirii la 
putere a guvernului coaliției de stir - 
ga, Chile depindea în proporție de 30 
la sută de importurile provenind din

Statele Unite. A fost nevoie de un 
mare efort pentru a reduce această 
proporție, ajungindu-se in prezent la 
diminuarea acesteia la 13 la sută.

în încheiere, articolul subliniază 
că lupta pentru reducerea in con
tinuare a dependenței economice este 
o sarcină urgentă a guvernului ur- 
mărindu-se, totodată, diversificarea 
partenerilor comerciali ai țării.

încetarea grevei ilegale 

a proprietarilor- 
de autocamioane

Postul de radio chilian a difuzat un 
comunicat al ministrului de interne, 
Carlos Prats, în care se arată că re
prezentanții proprietarilor de auto
camioane, care au declarat. Ia 9 oc
tombrie, o grevă ilegală, incercind 
să paralizeze aprovizionarea orașelor, 
au răspuns favorabil propunerilor 
guvernului, angajîndu-se să norma
lizeze activitatea firmelor de trans
port și să reia lucrul.

După anunțarea acordului survenit, 
postul de radio a difuzat un ordin al 
comandantului zonei de urgență a 
provinciei Santiago privind ridicarea 
restricțiilor de circulație introduse 
in capitală începînd de la 17 octom
brie. Totodată, liderii Confederației 
proprietarilor de autocamioane au 
cerut reluarea lucrului în sectoarele, 
afectate de grevă.

Convorbirile delegației române
in

Semnarea unor documente de cooperare
ABU DHABI 6 (Agerpres). — In 

cursul vizitei pe care a făcut-o în 
Abu Dhabi, delegația română, con
dusă de ing. Ion M. Nicolae, adjunct 
al ministrului industriei chimice, a 
fost primită de șeicul Ahmed Kha
lifa Suwedy, ministrul de externe al 
Uniunii Emiratelor Arabe, și de dr. 
Adnan Pachachi, ministru de stat în 
guvernul emiratului Abu Dhabi. în 
cadrul convorbirilor au fost abordate 
probleme legate de lărgirea cooperă
rii economice și a schimburilor co-

merciale, precum și cu privire la 
crearea unor organisme economice în 
capitalele celor două țări. Delegația 
română a avut, de asemenea, convor
biri cu Sedky Murad, adjunct al mi
nistrului economiei și comerțului, 
consacrate modalităților de livrare a 
produselor românești.

Cu prilejul vizitei în Abu Dhabi, 
ing. Ion M. Nicolae și șeicul Mana 
Sayed Al-Otaiba. ministrul petrolului 
și industriei, au Semnat documente 
de cooperare Intre România și Abu 
Dhabi.

ELVEȚIA

SĂRBĂTORIREA
PARTIDULUI MUNCII

Șl A ZIARULUI 
,VOIX OUVRItRE"

GENEVA 6 (Agerpres). — La 
Geneva au avut loc manifestă
rile prilejuite de tradiționala 
sărbătorire a Partidului Muncii 
din Elveția fi a organului său 
de presă, ziarul „Voix Ouvriire“. 
La adunarea festivă de deschi
dere au luat parte conducători șl 
activiști ai partidului, colabora
tori ai ziarului, oameni ai mun
cii din Geneva și din alte orașe 
elvețiene. In cadrul cuvintărilor 
rostite la adunare, vorbitorii au 
relevat marea importanță, pen
tru cauza păcii și a destinderii, a 
convocării conferinței general- 
europene pentru securitate și 
colaborare și și-au exprim *" so
lidaritatea cu lupta eroică u po
porului vietnamez.

La încheierea manifestărilor 
a avut loc o adunare, la care 
au luat cuvintul conducători ai 
comuniștilor elvețieni, repre
zentanți ai unor partide fră
țești. Vorbitorii s-au referit la 
necesitatea intăririi solidarită
ții internaționale a oamenilor 
muncii și a partidelor comu
niste in lupta antiimperialistă, 
au chemat la unitatea de ac
țiune și stringerea rindurilor 
mișcării comuniste.

Manifestările festive de la Ge
neva au reflectat influența cres- 
cindă in mase a Partidului 
Muncii, prestigiul său sporit, ca 
urmare a hotăririi cu care mili
tează pentru apărarea interese
lor vitale ale celor ce muncesc, 
pentru binele oamenilor muncii 
din Elveția, pentru unirea tutu
ror forțelor progresiste, demo
cratice și revoluționare interna
ționale, pentru colaborare și in- 
țelegere intre popoare, afir
marea liberă și independentă a 
fiecărei națiuni, pentru cauza 
socialismului și picii.

participat la o inedită manifestație de 
fiscale. Claxonînd continuu ți aprinzînd

Șoferii de taxiuri din Londra au participat la o inedită manifestație de 
protest împotriva noilor impuneri fiscale. Claxonînd continuu și aprinzînd 
și stingînd, succesiv, farurile, taximetriștii, deplasîndu-se foarte încet, au 
dat în repetate rînduri ocol vestitei piețe Piccadilly din centrul orașului, 

blocînd, astfel, vreme îndelungată, circulația.

AZI - ALEGERI 
PREZIDENȚIALE ÎN S. U. A.

Actul final al campaniei electorale 
americane, ediția 1972, se desfășoară 
în cursul zilei de azi. Pentru a 47-a 
oară in istoria S.U.A., alegătorii ame
ricani se vor prezenta în fața urnelor 
pentru a-1 alege pe președintele Sta
telor Unite, pe vicepreședinte, pe cei 
435 de membri ai Camerei Reprezen
tanților, 33 de senatori, 18 din cei 50 
de guvernatori ai statelor federale și 
cîteva mii de oficialități ale organelor 
puterii legislative și executive locale.

Ultimele zile au fost martorele unei 
evidente intensificări a campaniei 
electorale, ambele partide, republican 
și democrat, făcînd uz de întregul lor 
arsenal de persuasiune. In zilele pre
mergătoare alegerilor, principalele 
forțe ale propagandei republicane și 
democrate au fost concentrate, aproa
pe in exclusivitate, în California, New 
York, Pennsylvania, Texas, Illinois, 
Ohio și Michigan, state care, luate 
împreună, dispun de 60 la sută din 
numărul de 270 de electori necesari 
asigurării victoriei, cu o majoritate 
simplă, în alegerile prezidențiale. Po
trivit Constituției S.U.A., candidatul 
care deține cele mai multe sufragii 
populare intr-un stat, fie și cu o ma
joritate limitată d'e un vot, iși adju
decă voturile tuturor electorilor — 
cărora le revine sarcina de a alege 
președintele țării.

Sondajele întreprinse, în ajunul 
alegerilor, în rindurile opiniei publice 
prezic o victorie confortabilă a pre
ședintelui Richard Nixon asupra se
natorului George McGovern, preconi- 
zindu-se chiar o majoritate de cir
ca 23 la sută din voturi. Institutele 
de sondaj consideră că R. Nixon are 
asigurat un procent de 59 la sută 
din voturi, iar oponentul său 36 la 
sută, restul de 5 la sută reprezen- 
tîndu-i pe nedeciși. Candidatul re
publican este declarat de scrutinuri- 
1« sondajelor drept virtual clștigător

în majoritatea statelor. Numai In pa
tru state (California, Massachussetts, 
Wisconsin și Dakota de Sud) insti
tutele Gallup și Harris de sondare a 
opiniei publice indică o „cursă strîn- 
să“. Doar în capitala țării. Washing
ton. McGovern pare să dețină un 
avans față de candidatul republican. 
Rezultatele sondajelor sint insă dez
mințite de cifrele publicate de co
mitetul electoral național al Iui 
McGovern, potrivit cărora senatorul 
s-ar afla la numai 6—12 la sută in 
urma președintelui Nixon. în ulti
mele două săptămîni, McGovern a 
reușit să-și sporească la 80 la sută

CORESPONDENTA 
DIN NEW YORK

șansele în rindurile corpului electo
ral al populației de culoare și să 
reducă din diferența de voturi ce-1 
separă de R. Nixon în rindurile sin
dicatelor.

Din cei 94.5 milioane de americani 
înscriși pe listele circumscripțiilor e- 
lectorale — 44 milioane de oameni 
cu drept de vot, neînscriindu-se pe 
liste, nu-și vor putea exercita ast
fel acest drept — aproape 26 de mi
lioane sint tineri între 18 Și 24 de 
ani, pe ale căror voturi, la începutul 
campaniei electorale. McGovern con
ta foarte mult. Institutele de sondare 
a opiniei publice prevăd însă că 
voturile tinerilor vor fi egal diviza
te intre cei doi candidați.

Anticipind victoria președintelui 
Nixon, presa americană apreciază că 
ea este facilitată de pozițiile realiste 
adoptate de S.U.A. pe planul rela
țiilor externe, concretizate. între al
tele, de vizitele președintelui în R.P.

Chineză și U.R.S.S., ca și de progre
sele înregistrate pe calea spre reali
zarea unui acord de pace în Viet
nam, deși obstacolele de ultimă oră 
au făcut pa acest acord să nu fie sem
nat la 31 octombrie. Și pe plan in
tern, bilanțul Administrației Nixon 
prezintă un șir de aspecte pozitive : 
sporirea ritmului de dezvoltare a e- 
conomiei (de circa 7 la sută in pri
mele trei trimestre ale anului în cura, 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut), scăderea ritmului de 
creștere a prețurilor (cu 3 la sută pe 
anul în curs), ameliorarea situației 
balanței de plăți. Pe de altă parte, 
însă, deficitul comercial s-a accen
tuat, iar procentajul șomajului râ- 
mîne încă ridicat : 5,5 la sută. In ce 
îl privește pe McGovern, observatorii 
consideră că el ar fi comis o serie de 
greșeli in prima parte a campaniei 
sale electorale, în abordarea proble
melor interne care confruntă astăzi 
America : în special cele legate de 
șomaj, de cheltuielile militare, de to
xicomanie și altele. McGovern și-a 
corectat ulterior platforma-program, 
dar se apreciază că această rectificare 
ar fi survenit tardiv.

în campania pentru alegerea mem
brilor Congresului, precum și a gu
vernatorilor, șansele victoriei par să 
încline mai mult in favoarea parti
dului democrat, multe ziare apre
ciind Insă că in cazul în care S.U.A. 
ar fi semnat pînă acum acordul de 
încetare a focului în Vietnam, repu
blicanii și-ar fi sporit considerabil 
șansele de a controla nu-numai Casa 
Albă, ci și Senatul.

Acestea sînt opiniile și aprecierile 
presei americane și ale institutelor 
de sqndare a opiniei publice. Marți 
seara (ora locală — miercuri dimi
neața ora Bucureștiului) le vom afla 
și pe cele ale alegătorilor.

C. ALEXANDROAIE

Bombardamente
asupra

R. D. Vietnam
HANOI — 6 (Agerpres). — Agenția 

V,N.A. informează că, la 5 noiembrie, 
avioane americane au continuat să 
atace zone dens populate din R.D. 
Vietnam, iar nave de război ale 
S.U.A. au bombardat sate de pe li
toralul provinciilor Nghe An și 
Thanh Hoa. într-o declarație a pur
tătorului de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
se cere ca S.U.A. să înceteze imediat 
bombardamentele, minarea, blocada 
șl toate celelalte acțiuni care lezea
ză suveranitatea și securitatea R.D. 
Vietnam.
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UNUI TRATAT ASUPRA 
BAZELOR RELAȚIILOR 

DINTRE R.D.G. Șl R.F.G.

CVV1NT ARILE ROSTITE DE K/M IR SEN $1 NORODOM S1ANVK
PHENIAN 6 (Agerpres). — Kim Ir 

Sen, șef de stat și premier al Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
a oferit o recepție cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a zilei de naș
tere a Iui Norodom Sianuk, șef de 
stat al Cambodgiei, care efectuează 
o vizită in R.P.D. Coreeană.

Luind cuvintul cu acest prilej, Kim 
Ir Sen a trecut in revistă relațiile 
dintre cele două țări și succesele ob
ținute de forțele armate populare de 
eliberare cambodgiene și a reafirmat

sprijinul poporului și guvernului 
R.P.D. Coreene față de Frontul Unit 
Național și față de poporul cambod
gian.

La rindul său, Norodom Sianuk a 
mulțumit pentru ajutorul acordat de 
R.P.D. Coreeană luptei de rezistență 
a poporului cambodgian, exprimln- 
du-și in același timp sentimentele de 
solidaritate cu eforturile depuse de 
guvernul R.P.D. Coreene pentru reu- 
nificarea pașnică și independentă a 
Coreei.

BERLIN 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., Mic
hael Kohl, secretar de stat la Con
siliul de Miniștri al R. D. Germane, 
și Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R. F. a Germa
niei, însoțiți de delegații, au înche
iat, la 6 noiembrie, negocierile în 
vederea realizării unui tratat asupra 
bazelor relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. Ei urmează să-și informeze 
guvernele cu privire la rezultatele 
negocierilor. Cele două guverne vor 
examina această problemă la 7 no
iembrie.

In urma aprobării documentului 
de către guvernele R.D.G. și R.F.G., 
se va conveni asupra unui termen 
pentru parafarea tratatului, care 
va avea loc la Bonn.
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agențiile de presă transmit
Cu prilejul Zilei metalur- 

giștilor bulgari, Todor Jivkov* 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a inaugurat la 5 no
iembrie laminorul „1 700“ — complex 
al laminării la rece a oțelului de la 
marele combinat siderurgic „Kremi- 
kovțî". Luind cuvintul, Todor Jivkov 
a adresat mulțumiri constructorilor 
importantului obiectiv industrial și a 
relevat colaborarea bulgaro-sovietică 
in domeniul industriei siderurgice.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al A.D. Germane, 
Willi Stoph, l-a primit luni pe mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Bangladesh, Abdus Samad, care 
face o vizită in R.D.G. în aceeași 
zi au început convorbirile oficiale 
dintre Abdus Samad și Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe al 
R.D.G., axate pe probleme ale cola
borării dintre cele două țări și pe 
probleme internaționale actuale.

La invitația
Debre, ministrul de

lui Michel
stat însărcinat

cu apărarea națională, în Franța ur
mează să sosească, intr-o vizită ofi
cială, la sfirșitul lunii noiembrie, 
ministrul apărării al U.R.S.S., mare
șalul Andrei Greciko — relatează 
agenția T.A.S.S.

La Varșovia a fost deschis un
centru pentru informații comerciale 
și tehnice al S.U.A., avind drept scop 
acordarea de asistență firmelor co
merciale și industriale poloneze și 
americane în stabilirea de contacte
și in dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri. /

Pakistanul a acceptat 
propunerea indiană ca ’etil 
statelor majore ale armatei din cele 
două țări să se întrunească, la 7 no
iembrie. pentru a încheia dezbate
rile în legătură cu definitivarea li
niei de control în regiunea Jammu — 
Cașmir. s-a anunțat oficial în ca
pitala pakistaneză.

Recenta aniversare a T8 ani de la declanșarea mișcării de eliberare na
țională în Algeria a prilejuit trecerea în revistă a însemnatelor succese 
dobîndite de poporul algerian pe calea dezvoltării și progresului. Tn foto
grafie : țărani algerieni primind titlurile de proprietate asupra loturilor 

de pămînt ^e li s-au atribuit

Comisia cvadripartită, re
unită pentru a pregăti lu
crările conferinței șefilor de 
state din Africa centrală, 
însărcinați de Organizația Unității 
Africane cu găsirea unei soluții paș
nice a diferendului de frontieră din
tre Gabon și Guineea Ecuatorială, 
și-a încheiat prima etapă a activită
ții sale la Kinshasa. Comisarul zai- 
rez pentru afaceri externe. Nguza 
Karl I Bond, care a prezidat reu
niunea, a făcut o declarație în care 
a arătat că au fost obținute „rezul
tate foarte încurajatoare" și că ur
mătoarea întrunire a comisiei va 
permite părților care mediază în 
conflictul din această parte a conti
nentului să prezinte un raport deta
liat asupra stadiului și progreselor 
negocierilor.

Postul de radio Omdur- 
mOn relaat de agenția M.E.N., 
anunță demisia lui Mohamed Ahmed 
Abdel Kader din Biroul Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze.

0 nouă sesiune a Consi
liului Ministerial al Pieței 
comune 8 încePut la Bruxel
les. Pe ordinea de zi sînt înscrise 
probleme cu privire la viitorul rela
țiilor dintre C.E.E. și țările medite
raneene. Miniștrii de externe vor ho
tărî, de asemenea, asupra aranja
mentului comercial, care ar urma să 
se închgie între Piața comună , și 
Norvegia — țară care, în urma re
ferendumului organizat la 25 sep
tembrie, a respins aderarea sa la 
„cei șase".

Un puternic cutremur de
pămînt a fost înregistrat, dumi
nică noaptea, in localitatea Hera- 
clion, din nordul Insulei Creta. Cu
tremurul, a cărui intensitate a fost 
de șase grade pe scara Richter, nu 
a provocat pierderi de vieți ome
nești, dar a produs importante pa
gube materiale.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII SOVIETO-AMERICANE 

PE TARIM ȘTIINJIFIC
WASHINGTON 6 (A- 

gerpres). — La încheie
rea convorbirilor din
tre președintele Aca
demiei Naționale de 
Științe a S.U.A., Philip 
Handler, și președinte
le Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice, 
Mstislav Keldiș, a fost 
semnat un protocol 
privind colaborarea din
tre cele două organiza
ții științifice. Relevind 
că acordurile semnate 
în mai 1972 la Mosco
va, in timpul intilnirii 
la nivel inalt sovieto- 
americane, deschid noi 
perspective pentru dez
voltarea colaborării ști
ințifice pe termen lung.

cele două părți au de
cis să sprijine pe toa
te căile îndeplinirea 
prevederilor acestor a- 
corduri, să dezvolte 
formele de colaborare 
concertate, să contri
buie la cooperarea 
directă dintre dife
riți savanți și institu
te de cercetări științi
fice din S.U.A. și 
U.R.S.S. și să-și dea 
concursul la înfăptui
rea programelor orga
nizațiilor științifice in
ternaționale.

Părțile au relevat cu 
satisfacție că este in 
curs de indeplinire pro
gramul de colaborare 
sovieto-amerlcan înce

put în 1959 și și-au ex
primat dorința sd spo
rească, in cel mai scurt 
timp posibil, cu 50 la 
sută schimburile de oa
meni de știință. S-a 
stabilit, totodată, că 
este oportun să fie lăr
gite cercetările comu
ne, menționindu-se că 
eforturile celor două 
academii au stimulat 
dezvoltarea colaborării 
sovieto-americane în 
crearea unor mijloace 
coordonate de apropie
re și joncțiune a apa
ratelor cosmice de 
zbor, au contribuit la 
realizarea unui pro
gres in alte sfere ale 
cercetării cosmice.
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