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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul iranian

Jahangir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, marți diminea
ța, pe ziaristul și editorul iranian 
Jahangir Behrouz, proprietarul 
grupului de publicații „Echo of 
Iran".

Behrouz
La primire au participat tovară

șii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C, al P.C.R., și Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului iranian.

ȘEDINJA 
COMITETULUI EXECUTIV
In ziua de 23 octombrie 1973 a avut 

isc ședința Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La ședință au luat parte, ca Invitați, 
membri al guvernului, reprezentanți ai 
unor Instituții centrale, activiști de partid 
și de stat.

Comitetul Executiv a luat în discuție 
programul cu privire la aprovizionarea 
populației cu bunuri alimentare șl in
dustriale în perioada de toamnâ-iarnă 
1973—1974. în program se prevede creș
terea desfacerii la toate produsele desti
nate consumului populației și, totodată, 
se stabilesc măsurile necesare pentru 
asigurarea bazei materiale în vederea 
realizării, în bune condiții șl în mod 
ritmic, a aprovizionării. Aprobînd progra
mul de aprovizionare. Comitetul Execu
tiv a hotărî! ca Ministerul Comerțului In
terior, ministerele economice, comitetele 
executive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București să ia în con
tinuare măsuri pentru o bună gospodărire 
a produselor necesare aprovizionării ce

P. C. R.
tățenilor și o rațională distribuire a aces
tora, precum și pentru îmbunătățirea șl 
modernizarea serviciilor către populație. 
In spiritul indicațiilor date de secretarul 
general al partidului cu ocazia unor vi
zite de lucru, Comitetul Executiv a stabi
lit să se acorde o atenție sporită calității 
produselor destinate consumului popu
lației. în vederea unei bune aprovizionări 
cu legume timpurii de primăvară. Comi
tetul Executiv a indicat ca organele agri
cole, comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București să ia toate măsurile în scopul 
însămînțării suprafețelor planificate.

Comitetul Executiv a aprobat unele 
obiective de investiții prevăzute în pla
nul unor ministere pentru cincinalul 
1971-1975.

Comitetul Executiv a discutat planul 
de măsuri pentru întîmpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, sărbătoarea națională 
a poporului român.

în încheiere. Comitetul Executiv a re
zolvat unele probleme ale activității cu
rente. I
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Efigie 
în cupru 
pentru 

Zalău-500
Pentru o cit mei deplină 

Înțelegere a virtuților de ex
cepție. dovedite intr-un răs
timp extrem de scurt. în- 
cepind din luna martie a 
acestui an încoace, de- că
tre un mănunchi de oameni mai 
Ia început, apoi de tot mai nu
meroși de la o săptămină la 
alta, ajungind acum să formeze 
colectivul sudat al foarte tine
rei întreprinderi de conductori 
electrici emailați din Zalău, ni 
se par demne de evocat două 
date. Fiecare — cu semnifica
ția ei. E vorba, mai întâi, de un 
document emis de Matei Corvin 
ia 1 august 1473, in care Zalăul 
e numit ora,?. Pe bolta de cinci 
veacuri de istorie. Zalăul ni se 
înfățișează azi intr-o tinerețe 
cum numai orinduirea socia
listă șl . Partidul Comunist 
Român puteau să o adu
că în Țara Silvaniek- De cîțiva 
ani încoace, Zalăul este un vast 
șantier. Odată cu arhitectura 
modernă a noii urbe, pe care o 
înalță constructorii de locuințe, 
orașul s-a înscris cu vigoare și 
pe orbita industrializării socia
liste.

A apărut și aici, ca în mai 
toate orașele patriei, o întinsă 
platformă cuprinzind mai multe 
întreprinderi de grad republi
can. Și-acum, despre a doua 
dată Ia care am vrut să ne re
ferim : 26 august 1973. Cu răsu
flarea oprită de emoție, cu frun
țile broboane de sudoare, în 
noua hală de trefilare se aflau 
in jurul primei trepte din ca-

Sevejr UTAN 
(Continuare în pag. a Il-a)

La cooperativa agricolâ Macin, județul Tulcea, concomitent cu recoltatul porumbului, cocenii sînt focați și însilozdți

PREGĂTIREA SECTORULUI 
ZOOTEHNIC PENTRU IARNĂ 
Azi, despre ADĂPOSTURILE PENTRU ANIMALE 

Relatări din județele Ilfov, Cluj și Vaslui, în pag. a lll-a

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ ÎNALTĂ PRIN

REDUCEREA CHELTUIELILOR 
MATERIALE DE PRODUCȚIE

0 cerință de prim ordin adresată fiecărei întreprinderi
In repetat*  rindari, conducerea 

partidului nostru a subliniat cerința 
“majoră a reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție. Este o cerință 
care, in ultimă instanță, vizează pu
nerea in valoare a unor importante 
resurse pentru creșterea eficienței 
economice — obiectivul central al 
întregii activități productive din a- 
cest an, ca și din Întregul cincinal 
— pentru sporirea susținută a veni
tului național. Intr-adevăr, calculele 
arată că diminuarea cu numai un 
procent a ponderii cheltuielilor ma
teriale de producție In produsul so
cial poate contribui, in acest an. I*  
creșterea venitului național cu peste 
4 miliarde de lei, iar In ultimul an 
al cincinalului cu peste 8 miliarde 
let Ce înseamnă, de fapt, aceste ci
fre, intr-o redare mai concretă ? La 
nivelul acestui an. nici mai mult, 
raci mai puțin deCît resurse finan
ciare suficiente pentru construirea a 
100 000 de apartamente, aau un fond 
anual de salarii pentru aproape 
300 000 de oameni ai muncii.

Cum se vede, este in interesul ge
neral al economiei, al nostru, al tu
turor, ca In fiecare întreprindere, la 
fiecare Ioc de munca, să se asigure 
folosirea rațională a materiilor pri
me, materialelor, energiei electrice 
și combustibilului, să se lichideze și 
sa fie prevenită risipa sub orice for
me s-ar manifesta, să se respecte cu 
strictețe normele de consum stabili
te. să se combată orice atitudine de 
au tomul turnire, care se mai manifes
tă in această privință. Orice reali
zare Înregistrată în acest sen» fac» 
mai rodnică activitatea colective
lor de oameni ai muncii de a 
realiza cincinalul Înainte de ter
men, in condițiile atingerii u- 
nor lnalti indici calitativi, de 
eficiență. Tocmai de aceea, condu
cerea partidului a stabilit că. în acest 
domeniu, sarcinile de plan trebuie să 
fie îndeplinite riguros. Ca atare, și in 
trimestrul in curs ae impun*  să se 
Intervină energic, prin măsuri ime
diate și eficiente, pentru valorifica
rea rezervelor interne existente, atit 
tn întreprinderile in care consumu
rile materiale planificate au fost 
respectate. cit și acolo unde aces
tea s-au depășit. D-recțiile de ac
țiune aint numeroase. Ne oprim 
asupra citorva mai Importante, știut 
fiind eâ. deși ne apropiem de sfîr- 
șitul anului, totuși, fructificarea * 
■oi resurse de diminuare a cheltuie

lilor materiale nu poate fi, nici
decum. socotită încheiată.

RESPECTAREA RIGUROASA A 
NORMELOR DE CONSUM. Este o 
sarcină economică esențială, care 
trebuie privită nu ca o campanie, cl 
ca o acțiune permanentă, cuprinzind 
fiecare întreprindere, fiecare secție, 
fiecare punct de lucru și, înainte de 
orice, pe fiecare muncitor. La Plena
ra C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 
martie a.c. s-a relevat îndatorirea ca 
întreprinderile să examineze cu cea 
mai mare atenție și răspundere cau
zele care au dus la depășirea nor
melor de consum, să stabilească mă
suri ferme pentru reducerea lor ra
pidă. Dimensiunea cîștigului este 
deosebită dacă avem in vedere că, 
prin încadrarea cu strictețe a con
sumurilor materiale in normele pre
văzute pină la finele acestui an, se 
poate realiza o economie absolută de 
2.3 miliarde lei față de anul tre
cut Iată de ce conducerea parti
dului a stabilit ca nu numai nor
mele planificate să fie respectate, 
dar, incepind cu trimestrul II din 
acest an. să se lucreze, pretutindeni, 
cu norme de consum îmbunătățite. 
Ce rezultate s-au obținut pină in 
prezent prin materializarea acestor 
importante sarcini economice ? O re
centă analiză, efectuată in 158 de în
treprinderi metalurgice și construc
toare de mașini, arată că, in pe
rioada care a trecut de la utilizarea 
noilor norme de consum, s-au econo
misit 18 000 tone de metal. Prezen
tăm cîteva măsuri tehnice care eta
lează un înalt spirit gospodăresc in 
folosirea materiilor și materialelor. 
Prin promovarea unor tehnologii 
modeme șl a unor noi materiale 
pentru aooperlrl galvanice se obțin 
economii anuale de aproximativ 2 
milioane lei, iar prin Înlocuirea oțe
lurilor carbon cu oțeluri aliate, a 
pieselor din oțel cu piese din fontă 
maleabilă, consumurile se reduc cu 
4 la sută. economie ce se concreti
zează in sute de tone de metal

Desigur, asemenea rezultate me
rită remarcate, ele atestind o susți
nută și fructuoasă preocupare a co
lectivelor din întreprinderi pentru 
reducerea continuă a cheltuielilor 
materiale. Practic, nu există nici o 
piedică de natură obiectivă, nici pen
tru unele colective de întreprinderi 
din industria chimică și industria
(Continuare In pag. a m-a)

Prestigiul creafiei 
istorice cantemirene

Opera lui Dimitrie Cantemir apar
ține, desigur, prin varietatea preocu
părilor pe care le dovedește, ansam
blului disciplinelor științifice consa
crate omului și creației sale. De a- 
ceea, cercetarea ei dezvăluie continuu 
noi aspecte care fac din învățatul 
moldovean un deschizător de drum 
în cultura românească, dar și de 
atitea ori un precursor pe planul 
larg al dezvoltării gindirii științifi
ce europene. Și totuși, dacă, invin- 
gind un anumit sentiment al zădăr
niciei ierarhizărilor și clarificărilor, 
Încercăm să ne oprim asupra aspec
tului dominant al creației cantemi
rene, e greu să nu fi de acord că a- 
cesta este cel istoriografie. Prin bo
găția producției științifice în dome
niul istoriei, prin stăruința efortului 
din anii rodnicei maturități, prin 
osmoza permanentă dintre gîndirea 
sa istoriografică și gindirea sa poli
tică — cea dinții servindu-i de te
melie celei de a doua, dar și stîndu-i 
totodată in slujbă — prin chiar ca
racterul derivat, subordonat, in care 
apar unele zone de investigație ce I 
se deschid in drum, Cantemir apar
ține, mal înainte de toate, scrisului 
istoric.

Prima oară cînd Cantemir se apro
pie de materia istorică este vorba 
de o istorie cu totul contemporană — 
tabloul luptelor pentru tronul țărilor 
românești la începutul veacului al 
XVTII-lea. Dar dacă el se revelea
ză dintr-o dată un ascuțit observator 
al stărilor sociale și politice din pa
tria sa și din capitala sultanilor 
și face chiar incursiuni in evenimen
tele care au marcat sfirșitul veacu
lui precedent, Istoria ieroglifică ră- 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vă exprimăm mulțumirile noastre sincere pentru telegrama de felici
tare pe care ne-ați adresat-o cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Chineze.

Urăm poporului frate român ca, sub conducerea Partidului Comu
nist Român. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină vic
torii și mai mari în opera de construire independentă și de-sine-stă- 
tătoare a socialismului. Urăm ca prietenia revoluționară și relațiile 
de colaborare amicală dintre cele două partide, țări și popoare ale 
Chinei și României să se întărească și să se dezvolte necontenit.

MAO TZEDUN
Președintele 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

CIU DE
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
• Republicii Populare Chinezi

mîne o operă literară, o satiră viru
lentă de moravuri politice îmbrăcată 
în veșmînt de alegorie. E, cum s-a 
văzut pe drept, primul roman româ
nesc ; Iorga i-a dat acum aproape 
trei sferturi de secol numele ce i 
se cuvine de „roman istoric".

La preocupări istoriografice pro- 
priu-zise ajungem cu Istoria Impe
riului otoman. Acestei lucrări, care 
a făcut timp de un veac autoritate 
în lumea de cultură a Europei și a 
fost, in traducerile ei tipărite suc
cesiv în engleză, franceză și germa
nă — mai tirziu și în românește —, 
cartea cea mai citită a lui Dimitrie 
Cantemir, i-a fost dat să fie nu o 
dată așezată ori mai jos ori mai sus 
decit se cădea. Autorul ei a fost acu
zat de ignorarea limbilor orientale, 
vină de care a fost spălat de cerce
tările orientaliștilor, după cum s-a 
persistat in a se socoti că o parte 
cel puțin din scriere nu ar fi decît 
traducerea unei lucrări turcești, ceea 
ce iarăși s-a dovedit a nu fi ade
vărat. S-a văzut, pe de altă parte, 
in Dimitrie Cantemir 'un înaintaș 
și stimulator al lui Montesquieu, un 
înnoitor al gindirii istorice europene, 
ceea ce din nou a trebuit să se re
cunoască că era prea mult. Totuși, 
cartea rămine, și nu numai prin no
tele ei. al căror preț de izvor a fost 
de atitea ori subliniat, ci și prin da
rul autorului de a reconstitui, chiar 
fără a-i adinei cauzele „creșterii și 
descreșterii", istoria unei mari îm
părății vreme de patru veacuri. în
tinsa parte a doua, mai ales, în care 
Cantemir a fost martor la evenimen
te sau. le-a putut culege amintirea 
de la cei ce luaseră parte la ele,

BUCUREȘTI

DUN Bl-U
Președintele ad-interim 
al Republicii Populare 

Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Chineze 

constituie și astăzi o lectură care te 
cucerește prin bogăția vieții pe care 
o cuprinde, prin culoarea și concre
tul pe care le capâtă evenimentele, 
prin talentul de povestitor care știe 
să organizeze scenele și să distribuie 
efectele. Pentru vremea sa, ea avea 
și meritul de a introduce — fie și 
cu multe și mari greșeli de cronolo
gie și de informație — pentru pri
ma oară într-o lucrare de largă au
diență scrisă de un îitvățat român, 
un întreg corp de știri de istorie ro
mânească și o afirmare a sensului is
toriei românești.

Dar istoriei poporului său Cante
mir îi va consacra în chip deosebit 
alte lucrări, care vor ajunge să for
meze tot mai mult principala preo
cupare a activității sale științifice. 
Nu mă voi opri asupra „Descrierii 
Moldovei", scriere complexă, care e 
atit de impregnată de spirit istoric. 
Dacă mica alcătuire cunoscută mai 
ales sub titlul de „Evenimentele Can- 
tacuzinilor și ale Brâncovenilor". 
străbătută de vechile uri ivite din 
rivalități politice și dezbinări de fa
milie. nu adaugă mult faimei de is
toric a voievodului. „Viața Iui Con
stantin Cantemir", dincolo de rpobi- 
lurile personale și de părtinirea de 
care dă dovadă autorul, , constituie 
o îmbogățire a culturii românești 
cu un gen istoriografie nou — e 
vorbă nu de istoria unei domnii,

Prof. univ. Mihai BERZA 
directorul Institutului 
de studii sud-est europene

(Continuare în pag. a Vl-a)

PE PLATFORMA 
CHIMICĂ SĂVINEȘTI 

0 nouă instalație 
produce

Constructorii și montorii de 
pe platforma chimică Săvinești 
au predat beneficiarului (Com
binatul de fire și fibre chimice 
Săvinești) un nou obiectiv. Este 
vorba de instalația de sinteză 
din cadrul noii fabrici „Capro- 
laotama III", unde in cadrul 
probelor tehnologice au fost ob
ținute cele dinții cantități de 
materie primă necesare realiză
rii firelor și fibrelor de relon.

După primele 48 de ore de 
funcționare a noii instalații, 
cifra de permanganat a lacta- 
mei obținute aici e in continuă 
creștere, ceea ce confirmă hotă- 
rîrea colectivului de chimiști de 
la Săvinești de a scurta cu circa 
o lună timpul afectat probelor 
tehnologice pentru noua instala
ție de sinteza.
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ROMÂNIA - 

ÎN COMERȚUL

MONDIAL

DUPĂ ADOPTAREA REZOLUȚIEI
CONSILIULUI DE SECURITATE

Prin eforturi unite, stăruitoare, 
spre o pace dreaptă și durabilă 

în Orientul Apropiat
Poporul român, care a urmărit cu 

profundă îngrijorare evenimentele 
grave din Orientul Apropiat, a luat 
cunoștință cu satisfacție de adop
tarea rezoluției Consiliului de Secu
ritate privind încetarea focului, 
inițierea unui proces indreptat spre 
reglementarea politică a conflictului. 
Dezideratul incetării focului dă ex
presie cerințelor și voinței generale 
a tuturor popoarelor de a se pune 
capăt cit mai grabnic războiului care, 
in decurs de peste două săptămini, 
a provocat mari pierderi de vieți 
omenești și distrugeri materiale, pe- 
riclitind totodată pacea și securitatea 
internațională.

Salutind hotărirea de’încetare a 
ostilităților, România apreciază ca un 
important fapt poziilv acceptarea a- 
cestei hotăriri de către Egipt, Israel 
și Iordania — exprimindu-și speran
ța că aceasta va fi urmată de accep
tarea hotăririi de către celelalte state 
implicate in conflict și că se va a- 
Junge la o încetare reală și deplină 
a acțiunilor militare. Aceasta este cu 
atit mai necesar cu cit flăcările răz
boiului din Orientul Apropiat încă nu 
s-au stins, știrile anunțind acte de 
încălcare a încetării focului, reluări 
ale angajărilor armate, noi lupte si 
ciocniri militare de amploare. Apli
carea neintîrzlată in viață și stricta 
respectare a rezoluției Consiliului de 
Securitate privitul Încetarea tocului 
este de aceea un imperativ major 
al momentului.

După cum este cunoscut. în spi
ritul de responsabilitate față de des
tinele păcii ce caracterizează întrea
ga sa politică externă. România a 
chemat stăruitor la încetarea opera
țiunilor militare și la eforturi pen
tru reglementarea pe cale politică a
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Să ne organizăm viața 
in deplină concordanță 
cu ETICA ȘI ECHITATEA 

SOCIALISTĂ!

conflictului, in vederea creării con
dițiilor necesare unei păci drepte |i 
trainice.

In întreg decursul anilor ce au 
trecut de la precedenta izbucnire a 
conflictului militar, țara noastră a 
susținut in mod consecvent — prin 
numeroasele inițiative intreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin cu
vântările președintelui Consiliului de 
Stat al României, ca și prin^ diferite 
documente oficiale,, prin repetate
le luări de poziție internaționa
le •— că baza pentru o astfel, de 
reglementare o constituie Rezoluția 
nr. 242 din 22 noiembrie 1967 a Con
siliului de Securitate, menită să ducă 
la retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate, la respectarea 
securității, independenței naționale, 
integrității teritoriale și dreptului ia 
existența liberă a fiecărui stat din 
această zonă, la reglementarea pro
blemei palestinene in conformitate 
cu aspirațiile ei legitime.

Această poziție a fost reafirmată 
cu vigoare imediat după reizbucni- 
rea ostilităților la 6 octombrie, fiind 
exprimată cu toată‘'claritatea in cu- 
vintările rostite in acest interval de 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu. „Ostilită
țile militare in Orientul Mijlociu, 
care au dus deja Ia grave pierderi 
umane și materiale — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vîntarea rostită în ziua de 9 octom
brie — reprezintă un grav pericol 
pentru pacea nu numai din această 
zonă, dar din întreaga lume.- Iată de 
ce poporul nostru și-a exprimat des
chis punctul sâu de vedere în legă
tură cu necesitatea de a se pune 
capăt acestui conflict. în aceste îm-
(Contlnuare în pag. a VIII-a)
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Ffaptuli
DIVERS;

| Omenie
/n drum spre Constanta. ing. 

Alexandru Clincenco din Bucu
rești. str. Dimitrie Racovițd, nr. 
35. aflat împreună cu familia in 
autoturismul 4-B-955&, la ieși- 
rea din Țândărei a fort acci- 

Identat de un autovehicul care 
a executat o depășire neregiila- 
mentară. Sotit la fata locului, J 
It. major Nicolae Nițu, de !a I 

I serviciul dc circulație al Mili- ■
fiei județului Ialomița, i-a | 
transportat imediat, pe rănit! la

I spitalul din Țândărei. Dar oda- |
td ajuns aici, a constatat ci . 
trebuie să caute ti un medic I 
pentru consultul necesar. Acct- I 

Ita a recomandat internarea pa- ’ 
cienților in spitalul din Slobo- I 
sta. Firi »d mai aștepte salva- I 

Irea. pentru a clștiga timp, oft- I 
ferul de miliție a pornit iarăși . 
cu ei la drum. Aici, dupd pri- I 
melc măsuri de ajutor. A.C. I 

Ijri-a adus aminte că băiatul tău ’ 
de 10 ani — aflat dc trei ani I 
intr-un tratament special. e- I 

Ifectuat fn fiecare ti — are ne- • 
voie de medicamentele rămase i 
in mașina avariată. La scurt I 

Ilimp. lucrătorul de miliție se | 
întorcea cu medicamentele res- 
pective la spital. Făcuse, in I 
ziua aceea, nu mai nu tin de I

I patru drumuri pentru același 1
caz. dar era mulțumit: incre- I 
dintat că totul se va termina I 

■ cu bine, putea să se despartă I 
I de... pacienfii săi. ■

de la 
revenit 

front, 
iarnă.

ASCULTÎND GRAIUL DOCUMENTELOR

MemoriaLa cota 902
veteranuluiVi-

ZIUA ARMATEI25 OCTOMBRIE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Puls" cotidian pe bulevardul Bâlcescu din Capitala

Februarie. Ger. 
torn iță.

De mai bine 
cinci ceasuri mA 
M*c în camera

Mo- 
sint 
Mai 

La

| Șase-șase!

I Dornici să-și Încerce norocul, •
Ion Cristei, Ion și Constantin I 
Voicuț, Vasile Rudaru și Du- I 

Imitru Mlrza din satul Dițești |
(Prahova) au încins, într-una 
din zile, o partidă de barbut in 
locuința lui Ion Geamânu, din 

I aceeași localitate. La un mo
ment dat. unul dintre ei. ciști- 
gind Întreaga sumă pusă pe 

imasă și-a luat „norocul* 4 si a
dat să plece acasă. Văzîndu-se 
cu buzunarele goale, ceilalți au 
încercat sâ-1 convingă să joa- 

Ice mai departe. Și. din una in 
alta, au ajuns la scandal. Mai 
intii in*  casă, apoi in curte, in 
stradă și. de aici... la tribunal, 
unde au fost impăcați îndată. 
Pentru că. văzind care-î pricina, 
instanța de judecată a asigurat 
fiecăruia cite „un ciștig" de cite 
patru luni Închisoare.

Apărare... 
acuzatoare

de 
«6- 

___ — _____ de 
tradiții a Regimentu
lui. Poate a celui mal 
vechi regiment al Ar
matei Române moder
ne. Anul nașterii — 
1830. Primul său co
mandant — colonelul 
Constantin Ghica. Trec 
prin istorie, de la un 
capitol la altul. Sint 
Bingur printre docu
mente. Iar in liniștea 
încăperilor, graiul lor 
are rezonanta tulbură
toare a corurilor an
tice.

De mal bine de cinci 
ceasuri mft găsesc 
aicL în fața Cărții de 
Istorie a Regimentu
lui. 11 citesc si reci
tesc paginile și. nu 
gtiu de ce, glndul mi 
se întoarce mereu că
tre o fotografie. E a 
unui sublocotenent — 
Nicolae Pantea. Mă 
privește din ramă cu 
ochii săi frumoși și 
cutezători. Sub ramă, 
o explicație laconică : 
im—1945. Căzut la 
cota 902, In Ceho
slovacia. Dacă ar fi 
trăit, imi spun, ar fi 
avut acum 52 de pri
măveri. Poate ar fi 
avut un fecior 
mai multi, care, 
rîndul lor. ar fi 
cut prin Istoria 
gimentului.

A căzut Ia 24 
ani, la cota 902... 
privea din fotografie 
de parcă ar fi vrut 
să-mi înțeleagă tulbu
rarea. Nu știu exact 
unde își are mormin- 
tul. dar aici, in Ca
mera de tradiții, iși 
are un colt nemuri
tor. Citesc un docu
ment :

Diplomă de onoare, 
Școala de ofițeri de 
artilerie.

Se acordă elevului 
plutonier Pantea Ni
colae premiul I la 
concursul de tragere 
aruncătoare de 31,4 
mm.

Pantea îmi zim
bește. E mai curind 
zinibetul unui adoles
cent decit al unui 
bărbat. Și in clipa ur
mătoare descopăr acea 
legătură tainică din
tre documentele și o- 
biectele expuse aici, 
la Ioc de înaltă cin
stire. Sublocotenentul 
cu căutătura de ado
lescent îndrăgostit aș
tepta clipa să intre în 

dar ea intirzia.

Alunei * «dresat o 
cerere. Iat-o :

„Am onoare» dc a vi 
ruga să binevoiți a In
terveni locului In 
drept pentru a fi mu
tat intr-o subunitate 
luptătoare pe front" — 
scria sublocotenentul 
Pantea Nicolae.

Cererea i-a fost sa
tisfăcută. Lupta acum 
In rîndurile acelui Re
giment născut în 
1630. al cărui doro
banți luptaseră pen
tru a făuri inde
pendenta Tării Româ
nești ; urmașul doro-

hronicarul consemna 
pentru eternitate :

10 februarie 1945. 
Ninge. Inamicul foar
te activ. Se anunța o 
ti grea. Inamicul n-n 
părăsit satul Mita $1 
Bistra. Sîntcm preocu
pați dc manevrarea 
cotei 902. Peste noapte 
a sosit în dreapta și in 
spatele nostru Reg. 
40—1 cu ambele bata
lioane. La 11,30, Ina
micul se Infiltrează, 
trece la Reg. 40—1 șl 
atacă Compania de 
pionieri șl comanda 
Reg. 19—1 care erau

..Privesc în urmă. 
Fără să vreau. încep 
să număr primăverile 
ce s-au trecut meta- 
morfozlndu-se în toam
ne. Și simt apăsin- 
du-mi umerii. Două
zeci șl opt de ani ! 
Fiecare om cu calen
darul său... filele »e 
desprind fără voia 
noastră și se duc... se 
duc. Le dăm uitării. 
Altele insă, chiar dacă

raportat regimentului 
cucerirea cotei, trupul 
Inii era ciuruit de schi
je.., Douăzeci și cinci 
de primăveri număram 
pe atunci...

Memoria ! Acele zile 
de calendar proprii 
fiecărui destin, 
mente dramatice 
multe în război, 
fusesem rănit. 
București, în zilele In- 
«urecției. Și ce-i du

de 
Mă

bantilor lupta acum 
?entru eliberarea

ransilvaniei de nord, 
pentru zdrobirea to
tală a mașinii 
război hitleriste.

E o liniște solem
nă în Camera de tra
diții. Mă uit la foto
grafia sublocotenentu
lui și mi se pare că-i 
aud respirația... E în
tr-un bordei ; pe li
nia frontului. Trăiește 
clipele răgazului între 
două bătălii. La lumi
na opaițului, mina sa 
puțin ostenită de răz
boi scrie o carte poș
tală.

„II ianuarie 1945. 
Scumpii mei, pentru 
voi scriu, de voi mi-e 
dor care mi-ațl mai 
rămas dragi. Ce mai 
faceți ? Tatăl 
drag, strivesc 
lacrimi

de

meu 
atitea 

pentru D-ia. 
Mama doarme și ve
ghează din ccr. Aș- 
teaptă-mă, tată dragă, 
voi veni așa cum mă 
știi, cu fruntea bus, 
să-ți aduc bucurie".

Bătrînul a primit 
epistola, i-a sărutat 
fiecare rind. Știa insă 
ce înseamnă războiul 
și legile sale aspre.

O lună de zile mal 
tirziu. in „Jurnalul ,de 
operații âl Regimentu
lui 19 — Infanterie4*,

amplasate la 70 m îna
poia P.C. al Regimen
tului. Situație foarte 
critică. Inamicul este 
oprit. Nu poate ajun
ge Ia P.C. al Reg. 
19—1, datorită inaltu- 
lui spirit de sacrificiu 
»1 celor 2 companii 
oare, fără o instrucție 
prealabilă in munte, 
au oprit un inamic 
pregătit și încercat în 
luptă (Reg.—112 Alpin 
adus de inamic in 
cursul nopții). Cad in 
această inegală luptă 
comandantul Reg. 19 
Infanterie, It. col. Io- 
nescu Pavel (moare 
pe masa de operație a 
ambulanței la ora 22), 
adjutantul său. sublo
cotenentul Pantea Nf- 
colae, lovit mortal de 
un vrăjmaș (...). Ră- 
niinem peste noapte 
cu inamicul în față, 
flanc și spate. Noap
te grea. Senin. Ger 
mare.

...Februarie. Ger. Cu 
viforniță. Undeva de
parte. in Cehoslova
cia. cota 902 $i citeva 
morminte ale ostașilor 
români. Printre ele și 
cel al sublocotenentu
lui Pantea Nicolae. 
Aici, la un pas de 
mine, fotografia, llii —* 
stă cu fruntea sus 
și-mi zimbește.

s-au desprins, rămin 
in arhivele memoriei. 
Desigur, nici tu, nici 
el, nici ceilalți nu a- 
veti de unde să știți ce 
înseamnă pentru mine 
o filă de calendar. De 
pildă, 12 martie 1945. 
Eu insă... Astăzi spun: 
„In Cehoslovacia, lin
gă Pod-Breznova exis
tă o cotă... cota 614". 
„Ei și. imi răspunde un 
eventual interlocutor, 
in lume există atîtea 
cote..." Are, fără în
doială, dreptate... De 
unde să știe el ce a 
însemnat sau ce în
seamnă pentru mine 
cota 614 de la Pod- 
Breznova ? Și nu nu
mai pentru mine, dar 
și pentru ostașii din 
escadronul ce-1 coman
dam... Să înoți prin ză
padă... să iei cu asalt 
prin zăpadă... să ai 
misiunea să ocupi, cu 
orice preț, cota 614... 
Zăpadă... Singe cali
grafiind pe omăt isto
ricul celor cinci a- 
tacuri succesive. Ză
pezile s-au topit... Sus, 
pe cota 614, din sin- 
gele nostru au răsărit 
pe urmă ghioceii. La 
rădăcina lor s-a aflat 
șl un șțrop -din alL 
meii, căcî la 12- martie ' 
1945. atunci, cind am

dat e că fila aceea de 
calendar nu-mi amin
tește atit de mine și 
de rănile mele, ci de o 
altă ființă... de o fe
meie. Cîți oare știu de 
ea ? Există oare în 
București o stradă să-i 
cinstească memoria ? 
Luptele din jurul Ca
pitalei mai continuau 
încă... Fusesem trans
portat Ia Spitalul Z.I. 
352... Zăceam pe o tar- 
gă. tn sala de opera
ții — da. da, chiar in 
sala de operații — aș- 
teptînd să-ml vină rin- 
dul. Din coltul meu 
am văzut totul, cum o 
femeie, Maria Zarifo- 
pol, murea în brațele 
soțului și ale fiicei 
sale... Chirurgii făcu
seră totul ca s-o sal
veze pe Maria Zarifo- 
pol care, încă din pri
ma zi a insurecției, 
devenise una din in
firmierele voluntare 
pe frontul de nord al 
Bucureștiului... A fost 
grav rănită la Bănea- 
sa, în timp ce încerca 
să salveze viața unor 
soldați răniți... Maria 
Zarifopol ! Ar fi putut 
6ă-mi fie, sau să-ți fie, 
sau să ne fie mamă. 
Propriile-mi răni de 
la Bănoasa nu le mal. 
tin minte, deși au fost

grele. Insă sacrificiul 
acelei femei n-o 6ă-l 
uit niciodată.

Anii te fac mai În
țelept. mai înțelegător, 
mai duios. îmi răsare 
uneori în minte chi
pul <telegrafistului es- 
cadronului. A supra
viețuit războiului și 
cind il revăd, în gind, 
sufletul, altă dată as
pru, mi se înmoaie.

Din spitalul 
București am 
la unitate pe 
Era de-acum 
frig. Cei mai
dintre tovarășii 
arme erau veniți 
curind să-j înlocuias
că pe cei căzuti. L-am 
revăzut și pe telefo
nistul escadronului. La 
nume era același. Mi
hai Drugă, dar ca în
fățișare era altul — 
îmbâtrînit, încărunțit. 
Din cauza gerului $1 a 
faptului că, fiind ne
voit să facă mereu la 
borne legăturile de 
transmisie, nu-șl pu
tea pune mănușile, 
pielea de pe miini ii 
degerase transformîn- 
du-se într-o crustă a- 
semănătoare cu aceea 
de pe ghearele păsări
lor răpitoare... Mihai 
Drugă, telefonistul es
cadronului ? Pe unde o 
mai fi acum ? Oare o 
fi povestind șl el, ca 
și mine, copiilor săi a- 
tacul de la cota 614 ? 
Eram în escadron cind 
ne-a fost dat să trăim 
laolaltă, comandant și 
ostaș, apoteoza Victo
riei.

Privesc 
Fără să 
Păunescu 
ghe, cindva sublocote
nent In Regimentul 4 
Roșiori, Încep să nu-, 
măr primăverile ce au 
trecut metamorfozin- 
du-se în toamne. Le 
simt apăsîndu-mi u- 
merii. Douăzeci și opt 
de ani au trecut de la 
acel 12 martie 1945. 
Cota 614 de la Pod- 
Breznova,..".

în urmă, 
vreau, cu,
I. Gheor-

ZALAU-500
(Urmare din pag. I)

Trecuse binișor de miezul 
nopții (ceasul arăta ora 0,35), 
cind organele de resort l-au 
surprins pe Mihai Enache, din 
comuna Fundeni—Frunzărești 
(Ilfov), pe fondul de vinâtoare 
Brăhești : ..Cu ce ocazie pe 
aici?*  „Păi. să vedeți — a ve
nit răspunsul — aveam insom
nie si cum afară era clar de 
Luni, am ieșit la plimbare cu 
bicicleta14. ..Dar arma ? Pentru 
ce ai luat-o cu dumneata, ba 
ai si încărcat-o ?“ „Să mă apăr 
în caz că mă va ataca vreun... 
iepure*  — a sosit prompt răs
punsul lui M.E. Adevărul asu
pra acestei plimbări nocturne 
era insă limpede, la fel de lim
pede, precum... clarul de Lună, 
în miez de noapte. M.E. ieșise 
să braconeze. Și. cum pentru 
atare îndeletniciri fusese luat 
..la ochi*  mai demult, acum ur
mează si suporte consecințele.

Haralamb ZINCA

Neglijențe 
incendiare

Intr-o după-amiază. doi copii 
gcăpați de sub supravegherea 
părinților. Marin Baronescu și 
Petru Mihuț — ambii in virstă 
de șase ani — au intrat în de
pozitul de furaje al cooperativei 
agricole de producție din comu
na Sălașul de Job (Hunedoara). 
Aici au început să se joace cu.„ 
chibriturile ! Citeva minute mai 
tirziu. din joaca lor a Izbucnit 
o adevărată vilvătale. care a mis
tuit nu mai puțin de 30 tone de 
paie de griu. Acum, după acest 
pirjol. cei ce aveau datoria de a 
supraveghea depozitul stau ca 
pe jar. Pentru că. ața cum pre
văd instrucțiunile in vigoare, 
dumnealor trebuiau să fie cu 
ochii in patru și să nu permită 
accesul copiilor sub 12 ani in 
asemenea incinte. Așadar. un 
lanț de neglijente aie căror con
secințe le vor suporta cei vino- 
vați.

Somn pe 
4 roți

T.a volanul autofurgonului 
nr. 21-CV-939, proprietatea 
LT.A. Brasov, autobaza din Sf. 
Gheorghe, șoferul Iosif Barabas 
se pregătea să iasă din locali
tatea Viisoara. județul Bistrița 
N&săud. Din cauza oboselii 
insă, in plină viteză a mașinii. 
j_a prins somnul. N-a dormit 
decit citeva clipe, iar dnd s-a 
trezit era prea tirziu. Pentru 
că. ajungînd din urmă o auto
basculantă. a intrat cu toată vi
teza in ea. De aid. autofurgo- 
nul a ricoșat, lovind o motore
tă. în urma acestui carambol»j 
rutier a fost rănit conducăto
rul motoretei, iar autofureonul 
a suferit grave avarii. Somnul 
pe patru roti nu numai că 
periculos, dar întotdeauna 
plătește foarte scump.

este
«e

Rubricd redoctotă de
Dumitra TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „SâflttiT

lău... oraș al electrotehnicii, al In
dustriei dc armături din fontă șl oțel, 
al industriei materialelor de con
strucții, al industriei ușoare I...

Retrospectivă, noaptea, pe viscol, 
la care reporterul a avut șansa 
să fie de față. In seara zilei de 
10 aprilie a.c., in jurul orei douăzeci, 
pe șantierul întreprinderii de con
ductori electrici emailați din Zalău, 
l-am văzut pe un bărbat tinăr, ro
bust, supărat foc. Striga tare, atrin- 
gînd sub braț o mapă doldora de 
proiecte.

— Plec chiar acum la Cluj, cu pro
iectele. Ești gata ? — se adresă el

drul Capacității I : Ștefan Dema, Fi
lip Alexandru, Ion Petrul, Victor 
Rusu, Victor Ianchiș, Ștefan Stefă- 
hescu, Nicolae Iacob, Gheorghe Sei- 
chea, Dan Iosif, Eugen Lindner, Ion 
Coța, Dumitru Condruț, Ion Culda, 
Ion Varga, frații Mihai șl Vasile Mu- 
reșan, Ștefan Iordache, Nicolae 
Maier. Dar mai erau și alții. Și pri
mul utilaj a început atunci să func
ționeze, să producă. Din minutul a- 
cela, în constelația industriei țării a 
apărut un nou izvor arămiu : sîrmă 
trefilată din cupru, produsă la noua 
unitate din Zalău.

De bună seamă, am putea fi în
trebați : cine sint oare numeroșii 
oameni amintiți mai sus ? Cine alții 
să fie decit cei din nucleul de bază, 
pe osatura și experiența cărora se 
formează și se dezvoltă azi tinărul 
dar și inimosul colectiv de aici. Ei, 
cu toții, sînt veterani în industria 
sirmei, cu o zestre prețioasă in su
flete și-n minte, ciștigată la Cimpia 
Turzii, la Buzău și-n alte locuri cu 
astfel de industrii in țară.

Evenimentul, în Sălaj, a avut un' 
deosebit ecou, deschidea perspectiva 
calificării superioare, deci și a unor 
noi și importante venituri pentru 
sute de oameni incă din acest an, 
pentru mult mai mulți îp viitorul a- 
propiat Ecoul lui era îndreptă
țit amplificat prin, faptul că a- 
vea loc cu 35 de iile mai devreme.

— Zalău... oraș al industriei de cu
pru., ne spunea cu . admirație Iosif 
Florea, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice șl sociale. Za-

(Azerpres)

17 000 apartamente noi construite în Capitală

fără „trompeta Ci-Co“

7

Gh. GRAURE

in- 
erau 
mici 
Am

ne
8-a 
că

Concret, despre reușitele și restanțele
alcofiMMofalew

echipelor cetățenești din județul Olt

— Unde sint cei 13— 
14 ani ai mei ? ! — 
zise, cu regret, o fe-

destul de frumos 
spectacolul de la Cir
cul de stat „Al treilea 
gong la... circ* 4. Cu 
vreo citeva seri in 
urma, artiștii s-au bu
curat de o sală arhi
plină, de un public 
mai generos ca oricind 
în aplauze. Ultimul 
număr — dinaintea 
pauzei — a fost ca o 
prăjitură cu frișcă. La 
un moment dat, prin
tre artiști s-au inter
calat și 5—6 „ospătă
rițe41 in rochii va
poroase. Purtau pe 
brațe farfurii, pahare 
— mă rog, tot tari- 
mul. O voce discretă a 
anunțat imediat publi
cul : „Pe timpul pau
zei vă invităm la bufe
tul circului". Ne-am

dus. Acolo se îngră
mădiseră, intr-o per
fectă dezordine, vreo... 
„trei pină la patru sute 
de oameni. Se servea, 
pe apucate, băutura 
denumită „Ci-Co“. La 
un moment dat, 
scările subsolului 
rostogolit vestea 
circul ar mai avea un 
bufet. Ne repezim in
tr-acolo. Aici — noro
cul nostru — nu erau 
„trei 
sute 
două 
sute 
apucaseră 
pere 
cu capetele date pe 
spate și cu sticlele Ja 
gură. Parcă ar fi cîn- 
tat din trompetele

pină la patru 
de oameni* 4, dar 
pină la trei 
erau. Toți citi 

să cum- 
„Ci-Co“ stăteau

circului. Printre 
cei rămași fără „trom
petă", se strecurară 
vești proaspete : se 
mai vinde „Ci-Co“ in 
alte opt locuri. Ba, 
mai mult, merg pină 
acolo incit oferă chiar 
și gustări. Pauza e pe 
sfirșite, așa că dăm 
buzna. Dar - dezolare 
totală : obloanele erau 
trase. In drum 
stal, unul dintre 
care nu cintaseră 
„trompeta Ci-Co" 
întreba :

— Dacă au vrut 
Introducă In program 
un număr de circ exe
cutat de spectatori de 
ce nu ne-au șpus să 
venim cu „trompeta 
Ci-Co" de acaSă ?

Constructorii bucuresteni au 
realizat aproape 17 000 de a- 
partamente din planul pe acest 

. an. cu 3 600 mai multe fată de 
prevederile inițiale. La acestea 
se adaugă" darea în folosință a 
232 săli de clasă, crese si gră
dinițe cu peste 4 200 locuri, nu- 
Eeroase unităti comerciale si 

crări edilitare de interes oră
șenesc. Aplicind o serie de mă
suri tehnico-organizatorice pe 
noile șantiere din Drumul Ta
berei. Pantelimon. Balta Albă.

Ce faci cu cizmele dacă 
ai depășit virstă de 14 ani?
Sint rare magazinele 

de încălțăminte care 
n-au cizme și pentru 
femei. Piața e aprovi
zionată cu sute de 
mii, ba chiar cu mi
lioane de perechi. 
Deunăzi, am intrat ia 
„Victoria44. Vreo 20—30 
de femei probau de 
zor cizme. Probau e un 
fel de a spune, pentru 
câ, de fapt, aproape 
toate se luptau din 
răsputeri să tragă fer
moarele carlmbilor. 
Fermoarele nu erau

stricate, cum se 
timpla altădată, 
carimburile mai 
decit gambele. __
asistat din curiozitate 
la crincenele încercări 
ale femeilor de a în
cheia fermoarele ca- 
rimbilor.

— Am reușit. Fer
moarul s-a închis — 
strigă triumfătoare o 
fată de vreo 13—14 
ani.

meie în virstă 
vreo... 30 de ani.

...Am luat-o și 
Lipscani. Femeile pro
bau de zor cizme pen
tru sezonul care vine. 
Și ? „Luptele44 erau tot 
crîncene. Prea mici 
carimbii în raport 
cu gambele. Am luat-o 
pe Magheru, am in
trat chiar și la maga
zinele producătorilor. 
Și ? Lupte crîncene !

Moară care macină...

în urmă eu un an. la 
Stănilești — Vaslui a 
Început construcția u- 
nei mori noi in locul 
celei vechi, cu un grad, 
ridicat de uzură, ca 
și utJajele. Consiliul 
popular comunal Stă
nilești a fost însărci
nat să ridice construc
ția cu contribuția cetă
țenilor, iar. pe atunci. 
LE.I.L. Huși ii re
venea sarcina să o do
teze cu utilaje noi. Zis 
șl făcut 1 Cei din Stă
nilești au ridicat clă
direa. consiliul popu
lar a virat și fondurile 
pentru dotare, dar, in
tre timp, moara trece 
aub tutela Fabricii de

corespondență
morarii și panificație 
Birlad. Odată cu acest 
transfer insă Fabri
ca mixtă de indus
trie locală Huși (după 
noua denumire) uită 
să transfere și fondu
rile încasate de la con
siliul popular comu
nal. A Început, apoi, 
un șir lung de adrese, 
telefoane, dar apelu
rile celor din Stănilești 
nu sint recepționate 
deloc. Fabrica mixtă 
din Huși se scutură 
de... răspundere, ziclnd 
că nu e treaba sa. ci 
a fabricii din Birlad — 
iar aceasta din urmă 
motivează că n-are 
banL.. Și cînd ne gin
dim că amindouă fa-

bricile fac parte din a- 
ceeași __ _
I.J.I.L. Vaslui ! Inter
venția :..i.
județene se .....____
Altfel, moara va ajun
ge curind o ruină. Nu 
e normal ca oamenii 
din Stănilești să bată 
drumul pină la Hușî 
pentru măciniș. Mai a- 
les că au depus efor
turi pentru construcția 
clădirii. Pe bună drep
tate ei zic că era mai 
bine s-o fi lăsat pe cea 
veche : bunâ-rea dar 
mergea.

întreprindere :

întreprinderii 
impune.

Vasile 1ANCU 
corespondentul 
„Scinteii"

Ion Șulea. Berceni și Colenti- 
na — printre care îmbunătăți
rea ritmicității aprovizionării cu 
materiale a echipelor de lucru, 
extinderea industrializării cu a- 
iutorul panourilor mari prefa
bricate din beton. urmărirea 
zilnică a graficelor de execuție 
etc — colectivele de construc
tori au înregistrat, pe Capitală, 
un ritm lunar de execuție de 
aoroape 1 750 de apartamente, 
ritm superior celui din

trecut. Ca urmare, au fost crea
te toate premisele ca la finele 
lui 1973, spre deosebire de anii 
precedent!, constructorii biicu- 
reșteni să se prezinte cu sarci
nile de plan îndeplinite si de
pășite.

De asemenea, au fost pregă
tite si deschise fronturile de lu
cru pentru aproape toate cele 
26 000 de apartamente ce se vor 
construi în București. în anul 
viitor.

lectele. Ești gata ? — se adresă 
șoferului.

Celălalt, ca-n totdeauna, gata.
— E directorul întreprinderii, 

cheamă Nicolae Maier, ne spuse _ 
tunci ing. Vlaicu Pascu, de la consi
liul județean de control muncitoresc, 
care ne insoțise și atunci pe șantier.

— Vă e grabă mare să ajungeți în 
toiul nopții la Cluj ?

— Mi-e I Și mă arde cu tot frigul 
ăsta. Iar Înciudat, adăugă : Dumnea
lor, proiectant», abia acum mi-au tri
mis proiectele astea, iar atelierul de 
trefilare de la capacitatea I ca 
miine trebuie să intre in funcțiune. 
Fără proiecte nici constructorul nu 
stă de vorbă cu mine. Are șl el 
dreptate. La drum ! Din pat îl scol 
pe constructor, lasă că m-ajută el la 
greu.

Ne vine să credem că, tocmai în 
noaptea aceea, s-a decis într-un fel 
evenimentul .consemnat la 26 august 
a.c. r- i* -

Șl, același bărbat, de astă dată în 
atelierul în care s-au produs primele 
cantități de sîrmă trefilată. Jur-im- 
prejurul lui oamenii cu ajutorul că
rora, cum singur zice, s-a înfăptuit 
aici tot. Sirma de cupru, nouă, 
curge... îți ia ochii, nu alta.

— Cum a fost, Condruț ? — 1 ee 
adresează maistrului instalator.

— Ne-am făcut datoriai altceva ce ! 
— și scinteiază de după ochelari 
bucuria celuilalt.

— Culda. spune-i tovarășului ce 
ți-ai pus tu în gind ?

— Eu, vorbește cumva romantic 
moțul, țJbntru că originar e din mo
lime, am învățat cam tot ce știu la 
„Industria sirmei4* din Cimpia Tur
zii. de Ia maistrul Ion Domșa. Acum, 
in atelierul de trefilare pe care-1 
conduc, am 61 de muncitori tineri. 
Cindva aș vrea ca și ei să zică : ... 
cite ceva am învățat și de la Culda. 
M-ar bucura mult asta.

Oamenii sînt intr-o clipă de răgaz. 
Nicolae Maier se uită cu vădită prie
tenie la unul din ei. Zice :

— Asta-i Dema, un recordmen al 
productivității. Așa i se spunea la 
întreprinderea de * sîrmă și produse, 
din sîrmă de la Buzău. Și-acoioi 
și-aici, el a pornit prima mașină de 
trefilat sîrmă.

— Cu strașnici oameni ați demarat 
aici.

— Nu se putea 
mulțumesc, in

îl
a-

altfel. Știți cui li 
principal, pentru

— Cele peste 700 echipe de control obștesc din 
județul nostru, care numără circa 3 000 de membri, 
au efectuat de la inceputul anului și pină acum 
mai bine de 3 400 de controale — ne-a declarat 
tovarășul ION GHEORGHE, secretar al Comitetu
lui județean Olt al P.C.R., secretarul consiliului ju
dețean F.U.S. Este drept, la început, nu toți incm 
briț echipelor iși făceau pe deplin datoria. Erau 
unități unde nu trecuse niciodată vreo echipă, 
deși ar fi avut ce semnala. De altfel, la plenara 
consiliului județean al F.U.S. din luna iulie a.c. 
am analizat tocmai aceste aspecte, stabilind mă
surile de rigoare. Astfel, plenara a hotărit reorga
nizarea unor echipe și includerea in rindul a- 
cestora a unui număr mai mare de gospodine, ti
neri și pensionari. Totodată, s-au luat măsuri 
pentru reaclivizarea echipelor, pentru participarea 
tuturor membrilor la acțiunile inițiate. Așa se face 
că numărul controalelor ....................... "
pină acum este aproape 
luni ale anului.

efectuate din luna iulie și 
egal cu cel din primele 6

— Cum sînt rezol
vate propunerile șl 
observațiile făcute de 
controlorii obștești ?

— Din cele 2 500 de pro
puneri ale echipelor, 2 300 
au fost deja soluționate. 
Dar, dincolo de aceste ci
fre, aș dori să subliniez 
următorul aspect ; dacă 
in anii anteriori aveam 
un număr Însemnat de 
infracțiuni In sectorul co
merțului, în acest an nu
mărul acestora a scăzut 
cu aproape 40 la sută. Și 
aceasta in mod deosebit 
datorită activității echipe
lor de control obștesc. De 
asemenea, numeroase pro-

< _____

puneri privind îmbunătă
țirea aprovizionării cu le
gume și fructe, cu alte 
produse agroalimentare 
și-au găsit o rezolvare o- 
perativă. Piețele orașelor 
au fost mai bine aprovi
zionate, cu o gamă di
versă de produse, s-a 
îmbunătățit comportarea 
lucrătorilor din comerț 
față de cumpărători. La 
cantina-restaurant de la 
întreprinderea de alumi
niu Slatina, ca urmare a 
observațiilor critice aduse 
de echipele cetățenești, 
s-au îmbunătățit mult ca
litatea meniurilor și ser
virea abonațllor ; tot aid

s-a construit o magazie 
pentru mai buna depozi
tare a produselor și am
balajelor.

Evident, pentru a asi
gura finalitatea propune
rilor controlorilor obștești 
a trebuit să luăm și o se
rie de măsuri organizato
rice : direcția comercială 
județeană ține o evidență 
strictă a propunerilor e- 
chipelor, cu termene, so
luții de rezolvare și res
ponsabilități precise. Con
siliul orășenesc Slatina al 
F.U.S. organizează perio
dic întîlniri cu conduce
rile întreprinderilor de pe 
raza orașului, și anali
zează modul de rezolvare 
a propunerilor controlului 
obștesc. Asemenea întil- 
nlri periodice vor fi ex
tinse — datorită utilității 
lor — in toate ’- 
țile județului.

— Ce iși propune, 
in continuare, consi

liul județean F.U.S. 
pentru perfecționarea 
activității de control 
obștesc ?

— Am observat că pină 
acum, atît la orașe, cit și 
la sate, controlul obștesc 
a fost mai activ și efi
cient în comerț. Alte do
menii de activitate, cum 
ar fi transportul în co
mun, cabinetele medicale,

localită-

căminele de nefamiliști, 
cinematografele, grădini
țele, căminele de copii și 
școlile, au stat prea puțin 
in atenția echipelor de 
control. Or, și în aceste 
domenii de activitate 
există deficiențe ce tre
buie înlăturate. Iată de ce 
atenția noastră se va în
drepta spre orientarea ac
tivității echipelor de con
trol și către aceste sec
toare. De asemenea, pen
tru ca activitatea de con
trol obștesc să fie mai e- 
ficientă, echipele vor fi 
însoțite pe teren — mai 
mult decit pină acum — 
de către organele de stat 
de specialitate. Ne gindim 
totodată să facem analize 
periodice asupra activită
ții echipelor cu preocu
pări mai reduse. Avem în 
vedere, de asemenea, a- 
nallzarea în biroul jude
țean F.U.S. a activității 
consiliilor comunale pe • 
raza cărora activitatea de 
control se desfășoară mal 
greoi. Totodată, ne gin
dim să organizăm schim
buri de experiență între e- 
chipele fruntașe din a- 
ceeași localitate sau chiar 
din localități diferite.

Emlllan ROUĂ 
corespondentul „Scinteii1

mulțumesc, 
asta ?

— Cui ?
— Tovarășului ______ _ ___

directorul întreprinderii din Buzău. 
In primăvară, cind m-au numit aici 
director, ei| eram acolo mecanic-șef. 
M-a chemat in biroul lui. De ciți oa
meni ai nevoie dincolo — m-a între
bat. Am adus de la Buzău aproape 
douăzeci de muncitori și maiștri, oa
meni de elită. Iar dincoace, Ia Zalău, 
tovarășii de la comitetul județean de 
partid ne-au sprijinit, cu locuințe, cu 
grădinițe și cămine pentru copii 
și, in scurt timp, cu toții ne-am sim
țit din tot sufletul sălăjeni. ,

Acestea sînt faptele, așa cum nl 
le-a relatat ing. Vlaicu Pascu. Cel 
de Ia întreprinderea de conductori 
electrici emailați Zalău, in frun
te cu comuniștii, au muncit 
anul acesta fără preget, neprecu- 
pețindu-și energiile, neprecupețin- 
du-și timpul. Ei au montat majorita
tea utilajelor, a conductelor și, neîn
doios, acest efort nu putea să nu 
stîrnească o largă admirație, un sin
cer respect în orașul care sub ațira 
industrializării socialiste și-a înscris 
numele tulburător de frumos în des
tinul patriei.

E, desigur, doar începutul, pentru 
că însuși orașul e, pe cit de vechi, 
pe atit de tinăr... De pe acum, în 
hala de emailare, aflată într-un a- 
vansat stadiu de montaj al utilajelor, 
sint condiții ca jumătate din capaci
tatea etapei a Ii-a să se pună în 
funcțiune cu o lună mai repede, ceea 
ce ar însemna, încă in acest an, pen
tru economia națională, o producție 
suplimentară de citeva milioane de 
lei. E insă nevoie (și neîndoios că 
colectivul de la întreprinderea „Elec- 
trotimiș" — Timișoara va sprijini a- 
cest efort I) ca subfurniturile pe care 
această unitate urmează să le li
vreze să fie cu tot atit timp mai 
devreme expediate unității din Za
lău. Pentru că muncitorii din întrea
ga țară n-au alt gind mai fierbinte 
decit acela de a îndeplini — la che
marea partidului — In mod exemplar 
sarcinile cincinalului, și, cum faptele 
o dovedesc cu prisosință, tocmai 
prin eroismul clasei muncitore aceste 
sarcini se vor înfăptui mal devreme.

Leonida Cazacu,
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PREGĂTIREA SECTORULUI
ZOOTEHNIC PENTRU IARNĂ
Azi, de spre

ADĂPOSTURILE PENTRU ANIMALE
ILFOV

Proiectan|ii construc
țiilor ...invizibile

Pentru anul accsia. in județul 
Iifov s-a prevăzut să se construias
că 86 noi obiective agricole, dintre 
care un mare număr de • adăposturi 

m » pentru animale. Pină acum au fost 
• date in folosință 36 capacități și 

obiective, din care 20 integral, mai 
importante fiind cele din cadrul 
Complexului avicol de la Crevedia, 
Complexul de creștere a vacilor do 
la Belciugatele-Sârulești, fermele 
zootehnice de la I.A.S. Giurgiu, 
Vedea și Ciorogiria. Pe alte șan
tiere — Complexul de ingrâșarc a 

ț taurinelor Căciujați — lucrările sint 
in fază de finisaj.

Analizind stadiile fizice de execu-
5 tie a lucrărilor de investiții din ca

drul complexelor interoooperatisie,
; se constată că. la data de 30 sep- 
i tembrie a.c.. nu erau terminate 21 
' de hale pentru creșterea animalc- 

tor. majoritatea lor avi nd termen 
final de punere in funcțiune 30 
noiembrie 1971. Așa sint cele 4 a- 
menajări de ia Complexul de porci 
Condeești, halele pentru pui și 
găini dc la complexele avicole Jîa- 
nasia. Afumați, Chimogi, comple
xele de creștere și îngrășate a por
cilor de la Izvorul. Jilavele, Tâmâ- 
dâu, Gurbănești. complexul de in- 
grășare a taurinelor Oinacu — con
structori T.C.J. Ilfov și întreprin
derea intercooperatistă de con
strucții și reparații Ilfov. După mai 
bine de trei ani de trudă. în care 
s-a muncit mai mult în birouri cu 
întocmirea unui arsenal invreg de 
memorii, procese-verbale etc., a- 
ceste obiective se află și acum tot 
in fază de ..dispută". Ce se întim- 
plă ?

O primă documentare o facem 
pe șantierul fermei de porci de la 
cooperativa agricolă din Nuci. L ț 
crările au început in 1970 și tre^ 
buiau terminate in toamna anului 

'4971. După ce -s-a pus fundația, 
constructorul — întreprinderea in
tercooperatistă de construcții și re
parații Ilfov — și-a dat seama că 
proiectul de execuție nu corespun- 

! de condițiilor de teren. Instalația 
de evacuare a dejecțiilor a fost 
amplasată greșit. într-o zonâ mlăș
tinoasă. unde pinza de apă freatică 
este aproape de suprafață ; centrala 
termică asigură doar 50 la sută din 
căldura necesară ; capacitatea la 
unele hale este subdimensionată 
etc. Cine sint proiecta nț ii ? O
grupă de colaboratori de pe lingă 
Uniunea județeană a cooperativelor 
agricole Ilfov, grupă care numără 
peste 130 de salarlați de la diferite 
întreprinderi și instituții, iricepînd 
cu asistenți universitari de la Insti
tutul de construcții și sfirșind. cu 
specialiști din serviciul de specia
litate al direcției agricole ju
dețene. Acești colaboratori au 
luai un proiect tip, pe care, chipu
rile. l-ar fi adaptat condițiilor din 
teren și pentru care au încasat 
sume grase. Și într-atita l-au adap- 

' tat și refăcut, încât atunci cînd a 
trebuit să fie aplicat pe teren, in 
unele locuri, cum ar fi. de pildă, la 
cooperativa agricolă Luica, con
structorul s-a pomenit că pe ace
lași loc avea proiectate, de fapt, 

« două hale. De plătit li s-a plătit 
din belșug — circa un milion lei. 
Pînă la urmă, la intervenția ener
gică a comitetului județean de 
partid, proiectanții. constituiti ln- 
tr-un institut fantomă, au fost o- 
bligațl să refacă documentația. 
Toată refacerea a constat însă în 
adăugarea la devizul vechi a note
lor de comandă suplimentare emise 
pe parcursul procesului de execu
ție. iar desenul propriu-zis a rămas 
același. Dar chiar admițind că a- 
ceasta nu împiedică pe constructor 
să termine lucrările, problema este 
departe de a fi rezolvată. Prin re
facere. valoarea devizelor a crescut

_________________________________

ru 30 la sută, respectiv cu cura 2 
milioane iei pentru fiecare obiec
tiv. Or. creditele aprobate de 
stat au fost consumate, iar bene- 
I c am nu dispun de fonduri pre
mii. înseamnă aceasta că. in 
continuare, obiectivele vor râmi ne 
tot in situație de șantiere ? Cate
goric. nu poate fi acceptată o ase
menea idee ! în ele s-au investit 
bani, s-a Înmagazinat o cantitate 
uriașă de muncă. Iată de ce, odaia 
eu tragerea la răspundere a celor 
vinovați, să se ia măsuri ferme 
pentru terminarea cit. mai grabni
că a acestor construcții.

O mostră de ceea ce înseamnă 
dezorganizarea, lipsa unei viziuni 
clare de lucru am întâlnit, zilele 
acestea, chiar pe unul dintre șan- 
lierele întreprinderii de construcții 
și proiectare din subordonarea A- 
cademiei de științe agricole. Este 
vorba de ferma pentru vaci de 
lapte de la Institutul de cercetări 
pentru taurine Corbeanca. Aici nu 
se mai poate vorbi de lipsa de co
laborare, pentru câ atit proiectan
tul, cit și constructorul și benefi
ciarul au același for tutelar. Și 
totuși, de mai bine de 2 ani se lu
crează la 3 graiduri. un filtru sa
nitar etc. — și încă nici unul nu a 
fost dat în folosință, deși ultimul 
termen era luna noiembrie 1972. 
Aici șefii de lot se schimbă cam 
din două in două luni, iar echipele 
de muncitori — chiar de la o lună 
Ia alta. La ferma de la Corbeanca 
mai sint incă multe de făcut. Prin- 
tr-o bună organizare a muncii, e- 
xistă condiții ca în aceste 
două luni care au rămas ferma*  să 
poată fi dată în folosință.

Este adevărat că unitățile agri
cole din județul Ilfov s-au angajat 
la un volum de lucrări foarte 
mare. în aceste condiții apar și 
greutăți, unele neajunsuri, cum sint 
cele semnalate in rândurile de față. 
Important este ca, în săptămânile 
care au mai rămas pînă la finele 
anului, ele să fie înlăturate, să se 
treacă cu Ijotărire la terminarea 
obiectivelor prevăzute.

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP

ai.it mai mult, cu cit rămineri în 
urină se'constată și in alte locuri. 
La cooperativa agricolă Pala tea, 
grajdul se aflâ la zidărie. Constru
irea lui este o problemă, intrucit 
nu se pot realiza grinzi de be!on, 
așa cum prevede proiectul. Dc alt
fel, după cum ne declara inginerul 
șef Vasile Olaru, construcția nu va 
putea fi finalizată in acest p.n.

în unele unități este tergiversată 
termimwea unor construcții începu
te in anii trecuți. La cooperativa 
Cășeiu, de exemplu, un grajd pen
tru 200 viței, început acum trei 
ani, nu a fost încă terminat, iar la 
Luna și Tritonii de Jos lucrările 
sînt in faza dc... documentație. Iu- 
trucit toate aceste obiective sint in
dispensabile pentru adăpost ‘rea a- 
nimalelor. este absolut necesar ca 
organele județene să ia măsuri 
pentru impulsionarea lucrărilor, 
pentru terminarea grabnică a tu
turor construcțiilor.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Cu prea mulți șefi de lot 
au rămas grajdurile 

nefinisale

CLUJ
Angajamentele — doar 

parțial onorate
în județul Cluj exista un anga

jament ferm din partea constructo
rilor, luat in fața plenarei comite
tului județean de partid, ca toate 

.adăposturile pentru animale, aflate 
in construcție, cu termen de finali
zare in acest an, să fie terminate 
cel mai tirziu la 30 septembrie. 
Unele obiective, cum ar fi. de pildă, 
grajdurile de la I.A.S. Poiana, au 
fost date in folosință. La I.A.S. 
Apahida, 3 „plombe" au fost termi
nate, iar la celelalte construcții, cu 
o capacitate de 224 locuri, se fac 
lucrări de finisaje.

Un volum important de lucrări 
de construcții agrozootehnice se e- 
xecută in cooperativele agricole. în 
acest sector se înregistrează mari 
rămineri în urmă. La cooperativa 
agricolă Gădălin se află în oon- 
strucție un grajd pentru 100 bovine, 
care a fost ridicat pină la șarpantă. 
Lucrările erau in acest stadiu și 
cu citeva luni tn urmă. Este ade
vărat că s-au adus materialele ner 
cesare pe șantier. Totuși, întreprin
derea intercooperatistă de reparații 
și construcții Cluj nu se grăbește 
să continue lucrarea. „Sîntem in
tr-o situație dificilă — ne spunea 
medicul veterinar Andrei Kuhn, 
șeful fermei zootehnice. Nu avem 
unde adăposti 100 de bovine, mal 
ales că vechiul grajd este in demo
lare în nădejdea terminării celui 
nou". Este nevoie de măsuri ho- 
tărite pentru impulsionarea execu
ției construcțiilor agrozootehnice, cu

în ultimii ani. in județul Vaslui 
s-au construit complexe zootehnice 
de mare capacitate, cum sint cele 
de la Murgeni, Fălciu și ' Vaslui. 
Ele sint populate și asigură pro
ducție încă din anul trecut. Con
structorii au insă multe remedieri 
de făcut, mai ales la complexul a- 
vicol Vaslui. Concomitent cu pu- 
jierea la punct a obiectivelor date 
în funcțiune, este nevoie de inter- 
vanția hotărită a organelor jude
țene și pentru terminarea lucrărilor 
la complexele intercooperatiste ce 
creștere a vacilor de la Negrești și 
de ingrâșare a taurinelor de la 
Costești, care aveau ca termen de 
punere in funcțiune 30 decembrie 
1972. La complexul din Negrești, 
nici după trecerea perioadei de or
ganizare de șantier nu existau toate 
materialele de rezistență, așa câ 
lucrarea nu a putut începe la timp. 
O parte din panele au sosit de la 
ințreprinderea „Flacăra roșie‘:-Bu- 
zău, de pildă, cu 6 luni întîrziere. 
Au lipsit, de asemenea, cadrele 
competente de conducere a lucrări
lor pe acest șantier. Din octombrie 
1971, cînd a început execuția obiec
tivului, și pină in prezent, aici s-au 
perindat 5 șefi de lot. „Din cauză 
că pe la acest șantier au trecut 
mulți șefi de lot — ne spune Dumi
tru Dandeș, directorul complexului 
Negrești — nu a existat o disciplină 
de producție. în prezent se mai lu
crează la finisarea unui grajd de 
tineret, a drumurilor interioare, 
trebuie apoi să se facă probele teh
nologice la toate instalațiile de 
ventilație, de apă, de căldură, îm
prejmuirea complexului, alte citeva 
remedieri constatate pe parcurs".

La complexul din Costești tre
buie, de asemenea, făcute reme
dieri la toate cele 3 grajduri din 
perioada I, care nu au rezistat 
din cauza execuției greșite. De a- 
semenea, stilpii dintre boxe, con
fecționați din beton, s-au deterio
rat La această dată, complexul ar 
trebui să fie populat cu animale 
din cooperativele agricole, dar, in 
condițiile amintite, acest lucru este 
imposibil

Este necesar ca întreprinderea 
județeană de construcții montaj să 
ia măsuri pentru lichidarea grabni
că a acestor restanțe, să Înlăture 
defecțiunile, astfel incit toate o- 
biectivele să poată fi date în func
țiune la întreaga capacitate înain
te de sosirea anotimpului friguros.

Vasile IANCU 
corespondentul „Scînteii"

J

în contextul dezvoltării susținute 
a întregii economii județul Gorj În
registrează importante rezultate în 
creșterea producției industriale, pre
cum și în activitatea de investiții. 
După trei trimestre din acest an. de 
pildă, producția globală industrială 
prezintă o creștere dc 12,3 la sută 
față dc aceeași perioadă a anului 
trecut. Multe colective de întreprin
deri. mobilizate de organizațiile de 
partid, au îndeplinit și depășit sarci
nile de plan pe trei trimestre, rcali- 
zind suplimentar 5 075 tone țiței ex
tras, 33 000 mii mc gaze brute de 
sondă, 1 410 frigidere, 1 750 mii că
rămizi și blocuri ceramice, 1100 mc 
cherestea de fag. 
1 500 mp parchr- 
te. 1 055 tone că
rămizi refractare. 
1 000 mc prefa
bricate din be
ton și alte pro
duse. La obține
rea acestor suc
cese au contri
buit. in principal, 
colectivele de la 
Schela de extrac
ție Țicleni, Con- 
plexul de prelu
crare a lemnului 
Tg. Jiu, între
prinderea de uti
lai minier Rofio- 
Telu. fabrica de 
produse refracta
re ..Unirea", 
treprinderea 
industrie 
s.a. Aceste 
zări au la 
preocuparea 
ganizatiilor 
partid, a comite
telor oamenilor 
muncii, a colec- • 
tivelor de între
prinderi de a utiliza în mod rațional 
capacitățile de producție, timpul de 
lucru și forța de muncă. In acest sens, 
aș releva faptul că, in trimestrul Iii, 
bunăoară, complexul pentru prelucra
rea lemnului a înregistrat un indice ele 
folosire a fondului de timp disponi
bil la utilajele conducătoare de 96,6 
la sută, din care, la mașinile de de- 
rulaj — de 98,9 la sută, la urcătoa
rele pentru furnire — de 99,5 la sută, 
iar la presele pentru placaj — de 
97.4 la sută.

Dar rezultatele consemnate de că
tre industria județului puteau fi mai 
bune, planul la producția globală și 
marfă putea fi realizat integral, dacă 
întreprinderea electrocentrale și în
treprinderea minieră Rovinari. Com
binatul de lianți și azbociment Tg. 
Jiu și altele nu înregistrau restanțe 
la unele produse principale. Practic, 
după trei trimestre, am rămas datori 
economiei cu 717 000 mii kWh ener
gie electrică, 1 523 mii tone cărbune 
net, 107 mii tone ciment echivalent, 
438 km tuburi din azbociment. 1100 
mii țigle ceramice, 33 mii tone var, 
502 mii mp plăci din azbociment Este 
vorba de produse importante, care 
contează în mecanismul echilibrat al 
economiei. Tocmai de aceea, căutăm 
să înlăturăm . neîntirziat cauzele ră- 
minerii în urmă — unele dintre a-

în
de 

locală 
reali - 
bază

or- 
de

Județele Constanta, Prahova si Neamț 
au terminat insămintdrile de toamnă
întreprinderile agri

cole de stat și coope
rativele agricole de 
producție din județul 
Constanta au terminat 
însămințările de toam
nă pe cele peste 220 000 
hectare.

Cu acest prilej, Co
mitetul județean Con
stanța al P.C.R. a. tri
mis o telegramă Comi
tetului Central al par
tidului. tovarwului 
Nicolae Ceaușescu, in 
caro se spune :

„Vă informăm, iubi
te tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, dind 
viață indicațiilor din 
scrisoarea dumnea
voastră adresată lu
cră tarilor din agricul
tură. oamenii muncii 
din I.A.S., S.M.A. și 
C.A.P. sint mobilizați 
In prezent pentru a 
folosi fiecare oră bună 
de lucru in vederea 
Încheierii cit mai grab
nice a recoltat ului po
rumbului. să elibereze 
terenul fi »ă *re  în

treaga suprafață pen
tru culturile de pri
măvară".

★
„Comitetul județean 

Prahova ai Partidului 
Comunist Român, con
siliul popular județean 
vă raportează, iubite 
tovarășe secretar ge
neral se spune in te
legrama adresată Co
mitetului Central al 
partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — 
că oamenii muncii de 
pe ogoarele prahovene, 
in frunte cu comuniș
tii, mobilizați de in- 
flâcărata chemare cu
prinsă in peri soarea 
dumneavoastră adresa
tă întregii țărâmmi, au 
reușit tÂ încheie lu
crările de insămlnțare 
a culturilor de toam
nă pe întreaga supra
față planificată.

Vă asigurăm, tova
rășe secretar general 
— se arată in conti
nuare in telegramă — 
că așa cum ne-am

preocupat să stringem 
la timp și fără pier
deri producția bună 
de struguri, reallzind 
peste 6 000 de tone In 
plus față de plan, la 
fel vom acționa pen
tru recoltarea și depo
zitarea celorlalte pro
duse, astfel incit să 
putem livra și la fon
dul central cantități 
cit mai mari de po
rumb".

★
„Oamenii muncii de 

pe ogoarele județului 
Neamț vă raportează 
dumneavoastră. mult 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că au în
cheiat cu bune rezul
tate campania însă- 
mințărilor de toamnă 
pe întreaga suprafață 
planificată de 35 600 
hectare" — se arată și 
in telegrama Biroului 
Comitetului județean 
Neamț al P.C.R. adre
sată Comitetului Cen
tral al partidului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Urmare din pag. I)
ușoară, unde normele de consum au 
fost depășite, in calea valorificării 
resurselor potențiale de care dispun 
în acest domeniu. Pretutindeni, a- 
colo unde în cele trei trimestre s-au 
înregistrat încălcări ale normelor de 
consum, datorită rebuturilor, risipei, 
tehnologiilor depășite, trebuie să se 
ia cele mai urgente măsuri pentru 
recuperarea tuturor cantităților de 
materiale consumate suplimentar. 
Planul de producție din acest an a 
fost astfel conceput incit să fie rea
lizat in condițiile unor balanțe ma
teriale echilibrate, a unor cheltuieli 
materiale riguros dimensionate, pe 
fiecare produs, pe fiecare întreprin
dere, centrală industrială sau ra
mură. Drept urmare, in nici o uni
tate nu poale fi admisă, la finele 
anului, nici cea mai mică depășire 
a normelor stabilite, nici cea mai 
mică risipă de mijloace materiale. 
Fiecare gram de materii și mate
riale înmagazinează muncă socială, 
pe pare nimeni nu are dreptul s-o 
risipească.

VALORIFICAREA SUPERIOARA 
A MATERIILOR PRIME ȘI MATE
RIALELOR. In ce produse se con
cretizează tona de materie primă ? 
Cit se obține din materiile prime și 
materialele care intră in procesul de 
fabricație ? Sint întrebări funda
mentale la care trebuie să se răs
pundă in fiecare moment, in oricare 
întreprindere. Nu mai trebuie de
monstrat că prin creșterea ponderii 
produselor de înaltă tehnicitate, 
complexe, se creează posibilitatea 
adincirii procesului de prelucrare in
dustrială a resurselor materiale ; se 
realizează astfel produse care Înma
gazinează o cantitate mai mare de 
muncă complexă, de inteligență 
tehnică și. in același timp, cu un 
consum mai redus de materii pri

ceslea fiind mai Intîi de natură o*  
bicctivft. In cazul întreprinderii elec- 
troccntrale Rovinari. care deține o 
pondere însemnată in industria ju
dețului, nerealizarea producției do 
energie electrică planificată dato- 
rește opririlor accidentale, ca urmare 
a defecțiunilor constructive apărute 
afît la turbine, cit șl la generatoare, 
echipamente energetice livrate de 
partenerul extern. Analizele temei
nice efectuate dc către comitetul ju
dețean de partid, împreună cu con
ducerile centralei industriale de re
sort și Ministerului Energiei Elec
trice au arătat că. in atari condiții, 
restanțele respective nu puteau fi e-

întreruperi în funcționare*  ulllaje- 
-lor conducătoare. Trebuie arătat insă 
că, în cele trei trimestre, combina-» 
tul a întîmpinat și unele greutăți 
care au depășit posibilitățile de re
zolvare pe plan local. Cind spun a- 
ceasta mă refer. îndeosebi, la faptul 
că nu s-au respectat termenele pla
nificate de punere în funcțiune a 
capacităților din etapa a IlI-a de 
dezvoltare a producției de ciment, si
tuație generată de întirzierile în 
execuția lucrărilor de constructii- 
montaj, de livrarea tardivă a utila
jelor de către întreprinderile furni
zoare din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele.

dere pin*  la nivel de adjunct! de 
miniștri. Concluzia analizelor înțre- 
prinse este limpede. Există posibi
lități de diminuare a restantelor, care 
au și fost cuprinse în planurile de 
măsuri politico-organizatorice : sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
comitetul oamenilor muncii a trecut 
la îmbunătățirea activității de pre
gătire profesională a muncitorilor și 
a cadrelor tehnice, pe baza unor pro
grame întocmite în funcție de pro
blemele concrete ce se ridică în fie
care loc de muncă. La solicitarea co
mitetului județean de partid, de pil
dă, incepînd cu acest an școlar, — 
lingă Combinatul " XI “

J:

,___ , Pe
de lianți și azbo
ciment Tg. Jiu 
se pregătesc prin 
cursuri 
oostliceale 
citori

Cum acționează comitetul
județean de partid în bătălia

lichidării restanțelor
vitate. Totuși, prin măsurile între
prinse, in trei trimestre a.c. s-a reu
șit diminuarea acestora pe seama re
ducerii perioadei de remediere a de
fecțiunilor. Potrivit calculelor de 
pină acum, restanțele la producția de 
energie electrică nu se vor recupera 
pînă la sfirșilul anului, ci, dimpotri
vă. ele vor crește, deoarece grupul 
nr. 2 al termocentralei se află în sta
re de nefuricționare de la 10 septem
brie și se prevede a fi dat in ex
ploatare după data de 20 octombrie, 
fiind necesară aducerea unui alt ro
tor de generator de către partenerul 
străin.

Cit privește nerealizarea produc
ției planificate de cărbune, aceasta 

. a fost determinată. într-o oarecare 
măsură, de lipsurile organizatorice 
existente in activitatea unităților mi
niere, dar, in cea mai mare parte, 
de faptul că punerea în funcțiune a 
carierei Roșia este întirziată cu 18 
luni, din cauza contractării și livră
rii „cu încetinitorul" a utilajelor din 
import. în fine, la Combinatul de 
lianți <și azbociment, restanțele înre
gistrate au la bază. în cea mai mare 
măsură, diferite neajunsuri tehnico- 
organizatorice, ceea ce a dus la ex
ploatarea nerațională a utilajelor, la 
nerespectarea disciplinei tehnologice 
și de producție. în ultimă instanță, la

Precizez, prima linie de ciment tre
buia să intre în funcțiune la 30 iu
nie ; a doua are termen la 31 oc
tombrie, iar cea cle-a treia trebuie 
să producă pînă la' sfîrșiiul lunii de
cembrie a.c. Pe baza stadiului fizic 
al lucrărilor se estimează că prima 
linie va intra în probe tehnologice 
pină la 1 noiembrie a.c. Ca atare, nu 
se va putea recupera curind în în
tregime restanța înregistrată pînă în 
prezent la producția de ciment de 
către combinatul din Tg. Jiu.

Pentru redresarea situației acestei 
unități, un colectiv al comitetului 
județean de partid a analizat, îm
preună cu reprezentanți din partea 
centralei și ministerului de resort, 
cauzele nerealizării sarcinilor de 
plan, stabilindu-se măsuri corespun
zătoare. Colectivul combinatului este 
sprijinit in prezent atit de specialiștii 
din sector, cit și de formații de mun
citori calificați de pe plan local, care 
participă la montajul utilajelor de 
la noile linii și contribuie la soluțio
narea unor probleme ridicate de 
buna exploatare a utilajelor in 
funcțiune. In scopul îmbunătățirii 
activității de construcții-montaj. de 
la etapa a 111-a a fabricii de ciment, 
a fost organizat, la nivel județean, 
un comandament de investiții. în 
care au fost atrași factori de răspuri-

serale 
__mun- 

____ cu înaltă 
calificare pentru' 
meseria de elec
tricieni — munci
tori absolut ne
cesari acestei 
mari unităti in
dustriale. precum 
si altora din iu- 
det.

Dc 
toate 
care —----
greutăți deosebi
te în întreținerea 
si exploatarea u- 
tila.felor si insta
lațiilor au 
repartizate 
mai bune 
dre tehnico-lngi- 
neresti. care răs
pund direct de 
buna funcționare 
a cite unui grup 
de utilaje condu
cătoare. precum 
si de activitatea 

de pregătire și efectuare a întreți
nerii. reviziei și reparației acestor 
mijloace tehnice. în scopul creșterii 
indicelui de utilizare a fondului de 
timp disponibil, aub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, organele de 
conducere colectivă au stabilit mă
suri politico-organizatorice pentru 
lichidarea absențelor nemotivate șl a 
învoirilor, paralel cu îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
salariaților. Comitetul județean de 
partid, pe baza măsurilor luate îm
preună cu organizațiile de partid din 
unitățile economice, conștient de răs
punderea ce o poarta in conducerea 
activității economico-sociale în județ, 
va mobiliza cu mai multă hotărîre 
oamenii muncii. în frunte cu comu
niștii, pentru a depune toate efor
turile în vederea realizării sarcinilor 
de plan în perioada rămasă pină Ia 
finele acestui an, diminuării restan
telor acumulate și pregătirii condiții
lor necesare pentru o activitate rod
nică în anul 1974, spre a se asigura 
îndeplinirea planului în mod ritmic, 
cit mai eficient. în toate domeniile.

altfel. în 
unitățile 

înfimpină

fost 
cele 
ea-

Ing. Ion LICU
secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R.

Dotatâ cu utilaje moderne, de înalta tehnicitate, întreprinderea de cabluri 
și materiale electrotehnice din Capitală realizează produse solicitate în 
toate ramurile economiei. In fotografie : un aspect din secția de trefilare

me și materiale. Prin planul de 
stat pe acest an s-au prevăzut ase
menea indicatori economici, care să 
reflecte valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, 
dinîr-o ramură sau alta : valoarea 
medie pe tona de laminate (care 
crește in acest an la circa 3 500 lei) : 
valoarea producției nete rezultate 
dintr-o tonă de metal (care trebuie 
să sporească in apest an eu 14 la 
sută față de 1972, iar pe întregul

te mult ! La întreprinderea de 
autocamioane din Brașov, bună
oară. numai in acest an, brin 
aplicarea tehnologiei de extruda
re la 'rece la realizarea a peste 
200 de piese și repere, se obține o 
economie efectivă de metal de peste 
1 000 tone. Sute și mii de tone .de 
metal în plus s-ar putea economisi 
și la întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate din București, unde, deși 
se realizează produse cu performanțe

' La Uzina de petrol din Borzești j 
i- - - - - - - - - - - - - - - - - -?  j
! Preocupări susținute j 
j pentru înnobilarea i 
i țițeiului j
ț BACĂU (Corespon- 
L dentul „Scînteii", Gh. 
1 Baltă). — Principala 
l preocupare a rafino- 
< rilor de la Uzina 
) de petrol din ea- 
i drul Combinatului pe- 
’ trochimic Borzești o 
ț constituie obținerea 
i din fiecare tonă de 
1 țiței a unor cantități 
L sporite de produse va- 
’ loroase. Și rezultatele 
) acestor căutări sînt 
L evidente. Inginerul șef 
/ al uzinei, Traian Cos- 
) tin, ne spunea că, de 
i )a începutul anului și 
i pină acum, valoarea 
1 produselor superioare 
\ obținute din fiecare 
i tonă de țiței a crescut 
’ cu 2, 10 lei, înregis- 
ț trindu-se astfel o pro- 
i ducție-marfă supli- 
i mentarâ în valoare de 
1 peste 20 milioane lei. 
ț Aceasta se concreti- 
i zează, între altele,. în 
’ 18 000 tone benzine cu

1-------------------------------

cifră octanică ridicată, 
4 000 tone gaze pentru 
chimizare, 6 000 tone 
produse aromatice, a- 
proape 12 000 tone ex
tras aromatic pentru 
negru de fum și în
semnate cantități de 
motorine, petrol, cocs. 
Prin măsurile luate 
pentru creșterea capa
cităților de prelucrare 
la unele instalații, îm
bunătățirea calității 
produselor, reducerea 
cheltuielilor mate
riale de producție, îm
bunătățirea disciplinei 
tehnologice au fost 
reduse pierderile de 
fabricație și câștigate 
pentru economia na
țională aproape 8 000 
tone produse petrolie
re. în afara țițeiului, 
în instalațiile uzinei 
din Borzești sînt pre
lucrate și valorificate 
superior o seamă de 
produse secundare, re

zultate din fabricarea 4 
cauciucului sintetic, * 
polistirenului, feno- ( 
l’ului, acetonei etc. Z

De la începutul anu- ț 
lui și pină acum au L 
fost prelucrate aproa- 1 
pe 15 000 tone de ase- l 
menea produse, a că- 1 
ror valoare se cifrează ’ ț 
la zeci de milioane î 
de lei. J

Eforturile depuse de \ 
rafinori pentru prelu- « 
crarea țițeiului cu o 1 
eficiență sporită ^au | 
condus.și la realizarea 4 
principalilor indicatori / 
economico-financiari la ț 
un nivel ridicat. Chel- i 
tuielile la 1000 de lei ț 
producție-marfă au ( 
fost reduse cu 12, 30 J 
lei, obținîndu-se ast- i 
fel o economie la pre- ( 
țul de cost în valoare 1 
de peste 2 milioane IeL J 
Beneficiile peste plan ț 
depășesc și ele 10 l 
milioane lei.

materialelor sint deosebit de impor
tante, întrucît orice măsură care se 
aplică acum iși transmite, implicit, 
efectul și asupra activității din anul 
viitor.

UN ÎNALT SPIRIT GOSPODĂ
RESC, O RĂSPUNDERE CLARA 
BINE PRECIZATA ÎN FOLOSIREA 
FIECĂRUI GRAM DE MATERIAL. 
Mii și mii de tone de materii prime 
și materiale pot fi economisite prin 
Închiderea tuturor robinetelor risipei,

Reducerea cheltuielilor materiale de producție
.cincinal cu circa 70 la sută). în nu- 
mero?.v2 întreprinderi, prevederile 
stabilite în acest sens au fost înde
plinire și chiar depășite. In altele 
insă persistă comoditatea, aplicarea 
mâlurilor este tergiversată, iar efec
tele scontate i n-t hz ie să se obțină. 
Fie că este vorba de -abateri de ,1a 
disciplina tehnologică, de ignorarea 
unor tehnologii moderne, de neres
pectarea programelor de asimilare a 
produselor noi, sau de menținerea 
In fabricație a unor produse-colos. 
cu un avansat grad de „obezitate", 
conducerile de întreprinderi trebuie 
să acționeze ferm pentru a pune ca
păt unor astfel de surse de consu
muri exagerate și ne economicoase 
de materii prime și materiale.

Cit se ciștigă, In privința dimi
nuării cheltuielilor, prin valorifica
rea superioară a materiilor prime și 
materialelor, prin promovarea dc 
tehnologii moderne 7 Mult, foar-

tehnlce superioare, totuși se admit, 
cu prea mare ușurință, gabarite 
care depășesc cu sute de kilogra
me prevederile din licență pen
tru anumite mijloace tehnice. Este 
evident că, fără aplicarea cu riguro
zitate a programelor dc asimilare a 
produselor noi și de reproiectarc a 
celor existente și fără promovarea 
celor mai avansate tehnologii dc 
prelucrare șl perfecționarea celor 
existente nu poate fi vorba le 
progrese reale, durabile in valorifi
carea superioară a materiilor și ma
terialelor, în diminuarea ponderii 
cheltuielilor matwiale, chiar dacă 
formal se respectă normele de con
sum. stabilite, uneori, cu larghețe. 
Intensificarea eforturilor, concen
trarea atenției în acest trimestru 
spre toți factorii care asigură valo
rificarea superioară a materiilor fi

existente, din păcate, încă în multe 
întreprinderi. Fără îndoială, măsurile 
tehnice și organizatorice stabilite și 
aplicate în acest an au o influență 
apreciabilă in fiecare unitate asupra 
volumului cheltuielilor materiale. 
Dar ele își vor putea demonstra din 
plin eficiența numai prin antrena
rea permanentă a Întregului colectiv, 
a fiecărui salariat, la aplicarea unui 
riguros regim de economii, in fie
care secție, la fiecare mașină și ioe 
de muncă. Iată un vast cimp de ac
țiune pentru organizațiile de partid, 
sindicat și tineret din toate între
prinderile. Stă in puterea lor să gă
sească și să promoveze formele cele 
mai concrete, atractive și mal con
vingătoare ale muncii politlco-edu- 
câtivo ’ pentru întărirea răspunderii 
fiecărui comunist, a fiecărui'om al 
muncii față de gospodărirea cu

maximă grijă a materiilor pri
me și materialelor, a energiei 
electrice și combustibilului. Cu
noașterea experienței înaintate, a 
inițiativelor valoroase apărute in 
acest domeniu, ea și generalizarea 
lor rapidă s-au dovedit a fi direcții 
de acțiune de reușită cert*.  Așa, de 
pildă, numai la turnătoria din oțel 
de la întreprinderea de mecanică 
fină din Sinaia, prin aplicarea ini
țiativei „Nici un gram de metal în 
plus, nici un gram de metal risipit" 
s-au economisit 60 de tone de oțel 
lichid. Este un rezultat deosebit dacă 
avem în vedere că economia s-a ob
ținut într-o turnătorie de precizie 
unde piesele se măsoară în grame. 
La rîndtil lor, energdtici’enii de le 
Mintia-Deva au realizat o economi» 
de 13 milioane kWh energie electric;' 
la consumul tehnologic propriu. A 
ceste succese nu sînt ținute îr 
secret de către colectivele respec
tive. Oricînd, autorii lor sînt gate 
să-și împărtășească experiență, să 
ofere toate explicațiile unor aseme
nea rezultate demne de laudă. Care 
vor fi primii......curioși" ? Rămlne sf
decidă organizațiile de partid și dc 
sindicat, mai ales din urtele Între
prinderi ..surori" din cele două ' 
ramuri, care au înregistrat frecven
te abateri de la normele de consum 
planificate.

Reducerea cheltuielilor materiale 
de producție constituie o sarcină e- 
conomică fundamentală subliniată cu 
tărie de conducerea partidului. Ca 
atare. în fiecare întreprindere și cen
trală industrială trebuie intensifica
te preocupările pe toate planurile In 
vederea realizării acestei sarcini de 
mare importanță pentru sporire*  e- 
flcienței economice, pentru creșterea 
mai rapidă a venitului național și 
ridicarea, pe această bază, a bună
stării noastre.
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Au trecut mai bine de nouă luni 
dm acest an, perioadă in care multe 
unități din județele țării au obținut 
bune rezultate în îndeplinirea pla
nului de export. Pe ansamblul Jude
țului Satu-Mare, de pildă, in trei tri
mestre, prevederile planului la ex
port au fost depășite cu peste patru 
milioane Ici valută, la acest succes 
contribuind, cu o depășire a sarcini
lor ștabilite de 19.7 la sulă, fabrica 
..Urrio" și cu 6.1 la sută. întreprin
derea de prelucrare a lemnului. Care 
este ..cheia**  acestor rezultate ? Tov. 
ing. Mihail Dumitrașcu, directorul 
•tehnic de la „Unio“. ne spune? : 
„Pregătirea din timp a ................
organizarea 
specializate, ridicarea calificAril 
crătorilor — iată izvorul acestor rea
lizări". Iar ing. Traian Tătaru, direc
torul întreprinderii de prelucrare a 
lemnului, ne relata : „Asimilarea din 
vreme a noilor sortimente, stimula
rea activității de creație și populari
zare a produselor au fost premisele 
asigurării, incă de la începutul anu
lui. a unui portofoliu larg de co
menzi. ceea ce a permis atit îndepli
nirea ritmică a planului, cit și adap
tarea operativă a producției la cerin
țele pieței externe". Efectul ? Pro
dusele acestor întreprinderi ' ' 
portate in peste 20 de țări, 
rile clienților externi fiind 
ținui creștere în acest an.

De ce, totuși, la Comitetul județean 
Satu-Mare al P.C.R. se apreciază că 
rezultatele din cele trei trimestre pu
teau fi mal bune, că — în spatele ci
frelor globale — se ascund importan
te rezerve interne nevalorificate ? 
Practic, una dintre marile unități ale. 
județului, fabrica de confecții „Mon
diala". a înregistrat un minus de 33.5 
la sută in domeniul îndeplinirii pla
nului de export in perioada amintită. 
Care sint cauzele acestei situații ? 
Una ar consta in absența unor ma
terii prime ce trebuiau expediate de 
..Argeșeana" din Pitești. D3r o ana
liza întreprinsă de comitetul județean 
de partid arată că mărfuri ale fa
bricii „Mondiala", valorind sute do 
mii de lei valută, n-au fost livrate 
Ia un moment dat din... lipsa mij
loacelor de transport. $i. cu aceasta, 
întreprinderea și-a creat o acoperire 
a restanțelor. Iată și o altă fațetă a

lucrurilor. Fabrica „Tricotext" și-a 
îndeplinit planul pe trei trimestre in 
proporție de 100.1 la sută. Pare un 
fapt bun. In realitate, această reali
zare „pe muchie* ’ ascunde o nepermi- 
să lipsă de ritmicitate a livrărilor la 
export ; in opt luni, bunăoară, pro
porția de îndeplinire a planului de 
export era doar 91,3 la sută. Cau
zele ?

— Adeseori, perioada,, dintre lan-

pent.ru fructificarea lor, tovarășul 
Ioan Grasoi, secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R., ne 
relata :

— Recuperarea restanțelor. înde
plinirea exemplară a planului con
stituie preocuparea de căpătii a între
prinderilor, a comisiei județene pen
tru export Organizind decadal intil- 
niri de analiză cu factorii de răspun
dere din unități. impulsionăm șl

gricole (cultivatoare, secții de culti- 
vație pentru semănători, grape cu 
discuri). Deci, o gamă diversificată 
de produse. Pentru a le realiza In 
bune condiții și a depăși, in trei 
trimestre, sarcinile de export, a tre
buit să asigurăm citeva condiții esen
țiale : existența unor contracte șl 
comenzi ferme șl, pe această bază, 
aprovizionarea cu materiile prime și 
materialele necesare, pregătirea pro-

fabricației, 
unor locuri de muncă 

lu-

sint ex- 
solidtă- 
in con-

Punctualitatea în livrări
definește seriozitatea firmei

O MARFĂ NESOLICITATĂ Șl FĂRĂ DEBUȘEU: JUSTIFICĂRILE

sută ș.a.). Numai depășirile substan
țiale ale unor asemenea unități au 
permis ca nereallzările pc ansamblul 
județului să fie doar de 1,1 la sută, 
Care sint cauzele ? Ne-am deplasat 
in citeva din unitățile restantlere. 
Iată pe scurt motivele unor rămineri 
in urmă : „Construcția metalică fa
bricată pentru export este foarte 
complicată : au apărut lntirzieri in 
pregătirea documentației, ca urmare 
a unor greșeli de proiectare (docu
mentație întocmită de IPROMET) ; 
fabricația nu a inceput la timp din 
cauza altor sarcini" (ing. Vasile 
Strimbu, directorul întreprinderii de 
construcții metalice Caransebeș). „La. 
export ne aflăm sub plan, după trei 
trimestre, datorită dificultăților îru*  
timpinate in asigurarea unor piese 
prin cooperare cu alte unități din 
țară („Progresul" din Brăila. ..Elec- 
troputere" din Craiova) și unor im
porturi de piese de schimb nesosite 
la vreme" (ing. Nicolae Abid, direc
tor adjunct al întreprinderii de con
strucții de mașini din Reșița).

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile 
— ne-a confirmat tovarășul 
Grasoi. Deficiențele se datoresc.
principal, modului in care întreprin
derile noastre sint sprijinite de uni
tățile din alte județe.

Nu intenționăm să departajăm răs
punderile. Ar fi și dificil. In schimb, 
o concluzie este clară. Dacă un pro
dus — realizat de „Mondiala" sau 
„Trlcotcx" din Satu-Mare, de I.C.M. 
Caransebeș sau I.C.M. Reșița — nu 
este livrat la termen, pc clientul ex
tern nu-1 interesează nicidecum mo
tivele întirzieril, intrucit el așteaptă 
ceea ce a comandat ! Produsul finit 
contractat trebuie livrat necondițio
nat, prin depășirea neajunsurilor, ori- 
cîte eforturi implică înlăturarea lor. 
Spre acest obiectiv trebuie concen
trate toate preocupările unităților 
economice, în primul rînd ale celor 
din județele amintite, cit și celor 
care cooperează la realizarea pro
ducției pentru export. Desigur, re- 
nunțindu-se la justificări, fiindcă cu 
astfel de... mărfuri - nu se îndepli
nește niciodată planul de export.

Radu HOR1A
Octav GRUMEZA 
Nicolae CATANA

IIMultiple posibilități
■■

de extindere a cooperării
reciproc avantaioase11
Convorbire cu Matteo MATTEOTTI, ministrul comerțului 
exterior al Italiei, despre perspectivele relațiilor economice 

româno-italiene

sarea comenzii de către întreprinde
rea de comerț exterior și termenul 
de onorare a ei este prea scurtă 
pentru a ne putea aproviziona cu În
tregul sortiment de materii prime, 
in speță, fire — ne-a răspuns direc
torul fabricii; tov. Viorel Toader.

Desigur, este și aceasta o cauză. 
Dar, in orice caz, nu de natură să 
explice ritmul de realizare a comen
zilor. Și, apoi, nu operativitatea, 
promptitudinea sint caracteristici 
ale producției bunurilor de con
sum, care trebuie să țină pasul 
cu solicitările pieței externe, să 
le satisfacă cit mai grabnic ? 
Doar nu este vorba de mărfuri cu 
ciclu lung de fabricație...

Resurse mari, nevalorificate Încă 
pe deplin în privința exportului, e- 
xistă și in unități din județul Caraș- 
Severin. Apreciindu-le ca atare, vor- 
bindu-ne despre acțiunile întreprinse

ANCHETA „SCÎNTEII" 
IN JUDEȚELE SATU-MARE 

Șl CARAȘ-SEVERIN

sprijinim realizarea planului, crește
rea ritmului producției și expedierea 
urgentă a mărfurilor, luăm măsuri 
operative pentru înlăturarea dificul
tăților care ar influenta nefavorabil 
înfăptuirea sarcinilor de export.

Pornind de la aceste preocupări de 
ansamblu, am încercat să vedem „pe 
viu“ rezultatele unor asemenea in
tervenții.

— Nu trebuie însă să te bazezi 
doar pe ajutorul altora — a ținut să 
precizeze tov. Dimitrie Galu, directo
rul I.C.M. Bocșa. întreprinderea 
noastră produce construcții metalice 
pentru hale industriale și utilaje a-

cesului tehnologic și a muncitorilor, 
verificarea și completarea documen
tației tehnice din fabricația curentă, 
extinderea autocontrolului în sec
țiile de producție s.a.

Un asemenea mod de lucru, ca cel 
din întreprinderea din Bocșa, are, 
după cum se vede, drept rezultat în
deplinirea și depășirea planului de 
export Și preocupările de acest fel 
explică in mare măsură realizările 
meritorii obținute de multe colective 
din județul Caraș-Severin. Este insă 
o realitate că nu toate întreprin
derile s-au încadrat in efortul 
general. Din 18 unități, cu plan de 
export pe întreg anul, in trei tri
mestre doar 10 și-au îndeplinit inte
gral prevederile (combinatul siderur
gic — 197,2 la sută, I.U.M. Topleț — 
105.3 la sută. I.C.M. Bocșa — 100.3 
la sută, C.P.L. Caransebeș — 101,1 la 
sută. Inspectoratul silvic — 144.8

Bilanțul fructuos
al ETAVEI ’73

Duminică seara (21 octombrie a.c.) și-a inchis porțile Expoziția eco
nomică internațională ETAVA '73. Pentru a prezenta cititorilor noș
tri citeva concluzii pe marginea acestei expoziții, un redactor al 
ziarului a avut o convorbire cu tovarășul inginer Cicerone GORU- 
NESCU, secretar general al Camerei de Comerț a Republicii Socia
liste România.

— în paralel cu ac
tivitatea exclusiv co
mercială — a apre
ciat interlocutorul — 
ETAVA '73 a pri
lejuit un fructuos 
schimb de idei și de 
experiență intre nu
meroși specialiști din 
țară și de peste ho
tare, o interesantă 
trecere în revistă a 
celor mai noi realizări 
tehnico-științifice din 
domeniile care au fă
cut obiectul tematic al 
expoziției. Cu justifi
cată satisfacție, mulți 
'specialiști au remarcat 
faptul că ETAVA *73  
a înfățișai o gamă va
riată de produse noi, 
de înaltă tehnicitate, 
realizate în ultimul 
timp atit de către fir
mele românești, cit și 
de participanta străini. 
Schimbul de idei și 
experiență — asupra 
unora din cele mai 
importante aspecte ale 
dezvoltării actuale și 
de perspectivă a in
dustriilor reprezentate 
In pavilioanele expo
ziției — a fosț facili
tat și de reuniunile 
specializate. Trebuie 
amintit, în acest sens, 
programul de confe
rințe tehnice, simpo
zioane. proiecții de 
filme șl altele.

comerț exterior au 
perfectat numeroase 
contracte comerciale 
cu parteneri de peste 
hotare. Printre aces
tea putem aminti con
tractele la diverse in
stalații șl utilaje cu 
U.R.S.S., pentru culti
vatoare tip CPU-4,2 
cu R. P. Ungară, ma
șini de recoltat ma
zăre tip MRM-2,2 cu 
R. P. Bulgaria, dife
rite utilaje ale indus
triei alimentare și 
tehnicii fripilui cu 
R. P. Bulgaria, Cuba, 
R. P. Ungară, mobi- 
iier-camping cu Gre
cia și Cipru, produse 
ale industriei chimice 
cu Italia, instalații de 
drojdie furajeră cu 
Austria și multe alte
le. Desigur, roadele a- 
cestei manifestări se 
văd nu numai în con
tractele perfectate în 
perioada de desfășu
rare, ci și in tratati
vele începute și care-șl 
vor găsi finalizarea in 
lunile următoare.

— VA rugăm să 
vă referiți succint 
la principalele re
zultate finale cu 
care s-a soldat ex
poziția.

— Caracte
rul specializat al 
expoziției permite 
desprinderea unor 
tendințe de dez
voltare în domeni
ile respective, 
ce direcție 
rientează 
creator 
cătorilor 
prezenți cu expo
nate la actuala e- 
diție ?

calitativ, ca urmare a 
îmbogățirii gamei sor
timentale, moderniză
rii și introducerii in 
producție de noi echi
pamente, mașini și in
stalații cu caracteris
tici tehnice ridicate 
ș.a. Numai in ultimii 
ani, la noi in țară au 
fost asimilate, pe baza 
unor tehnologii mo
derne, originale, circa 
350 de instalații, echi
pamente, mașini și 
utilaje destinate do
meniului agrozooteh
nic, iar pentru anii 
1974 și 1975 urmează 
să Intre in producția 
de serie alte 80 de noi 
tipuri de mașini ' de 
înaltă tehnicitate, ne
cesare tuturor com
partimentelor agricul
turii. în asemenea 
condiții, in actualul 
cincinal se prevede 
dublarea exporturilor 
acestui sector al con
strucției de mașini. 
Totodată, corespunză
tor cerințelor econo
miei, sintem receptivi 
la cele mai bune re
zultate pe plan mon
dial și efectuăm unele 
importuri de echipa
mente, mașini și uti
laje.

Acordului

întreprinderea „23 August" din București. Se verifică un subansamblu pen
tru morile de ciment destinate exportului

al

In 
se o- 

efortul 
produ- 
noștri

alte mani- 
de acest 

loc 
___  in 
apropiat ?

— Ce 
festări 
aen vor avea 
in București, 
viitorul

— Așa cum era. de 
așteptat. prezența ce
lor peste 120 de firme 
de prestigiu partici
pante. intensa activi
tate comercială desfă
șurată pe întreaga pe
rioadă a expoziției se 
concretizează in volu
mul sporit al tranzac
țiilor comerciale în
cheiate pînă acum. 
Firmele noasfre

— Organizarea ex
poziției a fost st rina 
legată de dezvoltarea 
!n ritm susținut a in*  
dustriei noastre con
structoare de ma
șini, unele din rea
lizările obținute aflin- 
du-și concretizarea, în 
anumite limite, în 
produsele expuse, în 
acest sector înregis- 
trindu-se importante 
schimbări

— Intrucit acest gen 
de manifestări eco
nomice internaționale 
oferă un teren priel
nic dezvoltării schim
bului de valori mate
riale, promovării coo
perării și 'înțelegerii 
între popoare, în luna 
noiembrie a.c. vom 
găzdui o expoziție de 
produse petrochimice 
din S.U.A. șl o exPO- 

lehnică polo-

Gh. P.

in GuinaaaRenumitul auloturiim de teren romanesc

Ce produse exportăm ? în ce țări? 
In ce perioadă ? Care este prețul 
„zilei" ? Dar cel de perspectivă ? — 
iată numai citeva din întrebările pe 
care trebuie să și le pună și la care 
să găsească răspunsul specialiștii din 
orice intreprindere de comerț exte
rior sau productivă, in vederea creș
terii volumului mărfurilor vindute 
in străinătate și a eficienței exportu
lui. întrebări la care se poate răs
punde — pentru obținerea rezultate
lor pozitive scontate — numai pnn- 
fr-un atent, continuu și sistematic 
studiu al conjuncturii economice in
ternaționale.

Realitatea relevă că In multe 
unități industriale. Intre care fa
brica de încălțăminte „Clujeana", 
„Neferal" și întreprinderea de ma
șini electrice București, I.P.L. din 
Tirgu-Mureș, conjunctura imediată 
și cea care se prefigurează sint a- 
nalizate perseverent și sub multiplele 
lor unghiuri. Fapt atestat de sporirea 
permanentă a exporturilor și a e- 
fectelor economice cu care se sol
dează această activitate în între
prinderile respective. Tot la fel de a- 
devărat este Insă că, în unele uni
tăți, studiul pieței externe nu se 
desfășoară în bune condiții, potrivit 
unui plan cu „bătaie lungă", ci. ca 
să spunem lucrurilor pe nume, mai 
mult... după ureche. Eăte o afirma
ție care se sprijină pe fapte.

Exportăm și porțelan de menaj si 
articole din in și cinepă. Dar nu pe 
măsura posibilităților. O confirmă 
chiar factorii responsabili — cu care 
eftn discutat — din unități ale celor 
două sectoare ale industriei ușoare. 
Cum studiați plata externă pentru 
a miri volumul șl eficienta exportu
rilor ? — i-am întrebat. Și iată răs
punsurile Drimite.

Eugen Pop, inginer-șef Ia fabrica 
de porțelan „IrJș" din Cluj : „Nu 
prea avem posibilitatea — nici con
diții șl nici cadre — pentru a studia 
conjunctura externă. Este o activi
tate car*  o realizează, cu precădere,

compartimentul de export din cen
trala noastră".

Florin Gruia, șef serviciu export 
în Centrala industrială a sticlei și 
ceramicii fine : „Prospectăm piața 
externă a porțelanului prin delega
țiile care călătoresc peste hotare. 
Apoi participăm și la tîrguri Inter
naționale (in acest an — la 30 de ase-

Ratificarea

pentru cacao"
La 1 octombrie a.c. a intrat 

în vigoare — după 16 ani de ne
gocieri — Acordul internațional 
pentru cacao, la care participă 
marea majoritate a țărilor pro
ducătoare. deținind peste 90 la 
sută din producția mondială, și 
țări consumatoare (printre care 
și România), al căror import în
sumează 70 la șută din importul 
mondial de cacao. Avind in ve
dere situația specială a pieței 
pentru cacao, acordul își pro
pune ca obiective principale : 
prevenirea fluctuațiilor excesi
ve ale prețurilor ; ajustarea pro
ducției in vederea obținerii unui 
echilibru pe termen lung între 
cerere și ofertă, necesar stabili
zării pieței ; asigurarea unei a- 
provlzionări regulate, la prețuri 
echitabile atit pentru exporta
tori, cit și pentru importatori ; 
măsuri in favoarea dezvoltării 
cdnsumului de cacao ș.a.

Ratificarea de către România 
a Acordului internațional pen
tru cacao reprezintă o nouă 
dovadă a politicii economice ex
terne a României, de partici
pare activă la cooperarea inter
națională și se încadrează in 
preocupările sale de a sprijini 
eforturile comunității interna
ționale pentru stabilizarea pre
țurilor mondiale la materiile 
prime de importanță deosebită 
in exportul țărilor in curs de 
dezvoltare.

in străinătate,, consultarea publicații
lor de specialitate, participarea la 
tîrguri internaționale, contactarea al
tor furnizori externi — iată unele din 
modalitățile prin care realizăm studiul 
pieței mondiale a produselor din in 
și cinepă“.

Nu comentăm ; acestea sint mij
loacele de care dispun unitățile a-

Recent ne-a vizitat țara ministrul comerțului exterior al Italici, 
înainte de plecarea din Capitală, am solicitat oaspetelui să răspundă 
la citeva întrebări referitoare la relațiile economice dintre România și 
Italia, la obiectivele convorbirilor purtate și la perspectivele colaborării 
dintre cele două state.

— In comerțul 
exterior al Româ
niei cu țările oc
cidentale. Italia o- 
cupă 
Cum 
domnule 
actualul .. __ _
dezvoltare a legă
turilor economice 
dintre România ți 
Italia ?

locul doi. 
apreciați, 
ministru, 

stadiu de

— Relațiile econo
mice dintre Italia și 
România au înregis
trat, In ultimii ani, o 
evoluție r ascendentă. 
Schimburile comer
ciale s-au lărgit per
manent, iar volumul 
lor s-a ridicat in anul 
precedent la 1660 mi
lioane Iei , valută — 
ceea ce reprezintă mai 
mult decît dublu față 
de nivelul anului 1965. 
In primele șase luni 
ale acestui an s-a ob
ținut o creștere de 40 
la sută 7
schimburi, comparativ 
cu nivelul anului tre- 

’cut și sint perspective 
pentru continua dez
voltare a relațiilor e- 
conomice bilaterale, 
în scopul dezvoltării 
pe un plan superior a 
relațiilor noastre co
merciale, am conside
rat necesară o diversi
ficare suplimentară a 
curentelor de schim
buri. Am examinat. în 
special, această pro- 

'blemă, in sensul unei 
intense colaborări in 
domeniile economic, 
industrial și tehnic.

a acestor

— Cooperarea e- 
conomică și tehni- 

■ co-științifică con
stituie unul din e- 
lementele funda
mentale în edifica
rea unui climat al 
destinderii. încre
derii și securității 
pe continentul nos
tru. Pornind de la 
stadiul actual al 
relațiilor dintre 
România și Italia, 
v-arn ruga să vă 
referiți la posibili
tățile de dezvolta
re, in continuare, a 
cooperării econo
mice și tehnico- 
științifice.

— Cadrul în care se 
desfășoară cooperarea 
între Italia și România 
este reprezentat, după 
cum este cunoscut, de 
acordul de colaborare

rală dintre țările noas
tre. De asemenea, în 
discuțiile purtate la 
București cu vicepre
ședintele Consiliului 
de Miniștri și ministru 
al comerțului exterior 
— Ion Pățan, am avut 
posibilitatea să exami
nam, intr-un climat 
prietenesc și cordial, 
diferite probleme de 
interes comun. Astfel, 
âu fost desprinse căile 
menite să reducă, dacă 
nu chiar să elimine, 
dificultățile care fri- 
nează dezvoltarea mai 
intensă a relațiilor e- 
conomice dintre cela 
două țări. Aceleași 
probleme, în cadrul 
unei alte discuții, au t 
fost abordate intr-o 
intilnire la conducerea 
Ministerului Afaceri
lor Externe.

Aș dori să-mi afirm 
din nou convingerea 
că una din cele mai 
eficiente căi pentru • 
intensificarea relațiilor 
între cele două țări 
ale noastre o consti
tuie extinderea coope-

economică, industrială 
și tehnică, încheiat la 
6 septembrie 1965, și 
de recentul acord pe 
zece ani semnat la 
Roma, la 22 mai anul 
acesta. Comisia mixtă, 
prevăzută in primul 
acord, a desfășurat, in 
cursul celor patru se
siuni care au avut loc 
pină în prezent, o ac
tivitate satisfăcătoare 
pentru elaborarea unor 
inițiative concrete în 
sectoare specifice, in
stituind în acest scop 
grupuri de lucru in 
domeniul construcțiilor 
de mașini, al industriei 
siderurgice, chimice, 
alimentare. în agricul
tură și zootehnie.

Partea italiană a a- 
cordat, de asemenea, 
o atenție permanentă 
posibilităților multiple 
pentru extinderea coo
perării, prin acțiuni 
comune pe terțe piețe 
și prin constituirea in 
România de societăți 
mixte de producție, 
îmi face plăcere să a- 
mintesc, cu această o- - ----------
cazie, crearea recentă rării, de care , am 
în România a primei 
societăți mixte italo- 
române. pe baza pre
vederilor legii țării 
dumneavoastră din 
martie 1971 — și a- 
nume : Societatea
„RIFIL" — cu un a- 
port de 48 la sută din 
partea societății italie
ne „Romalfa" — pen
tru producția și co
mercializarea în co
mun a fibrelor acrilice.

— Cum apreciați, 
domnule ministru, 
rezultatele convor
birilor pe 
le-ați avut 
București ? 
măsuri se au 
vedere pentru pro
movarea și extin
derea în continua
re a raporturilor 
economice dintre 
statele noastre ?

care 
la 

Ce 
in

— Mai întî, aș vrea 
să adresez, incă o 
dată, mulțumirile mele 
profunde președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea 
acordată, pentru con
vorbirea rodnică avută. 
Acum, ca și în timpul 
vizitei șefului statului 
român în Italia, s-a 
putut constata aceeași 
dorință de a dezvolta 
colaborarea multilate-

mintit, in diversele 
sale forme pe care le 
poate îmbrăca : coope
rarea industrială, pe 
terțe piețe și consti
tuirea - de societăți 
mixte italo-române.

— Care sint cele 
mai puternice im
presii cu care ple
cați din țara noas
tră ?

— Vizitez pentru 
prima dată România. 
Deși timpul petrecut 
în țara dumneavoastră 
a fost scurt, el mi-a 
permis să văd și să 
apreciez realizările 
mari obținute în do
meniul dezvoltării in
dustriale. De altfel, 
este cunoscut că Ro
mânia se numără prin
tre țările care au cu
noscut, în ultimul de
ceniu, o dezvoltare e- 
conomică extrem de 
rapidă. Fiind create 
industrii care nu erau 
înainte, există reale 
posibilități pentru in
tensificarea și diversi
ficarea colaborării și 
cooperării economice 
bilaterale, posibilități 
largi care pot fi valo
rificate.
Convorbire 
realizată de
George POPESCU

porțelanului de menaj și posibilită
țile de export ale țării noastre" (pre
dat beneficiarului incă din anul tre
cut) și, resptectiv. „Piața internațio
nală a țesăturilor din in și cinepă și 
perspectivele exportului românesc in 
perioada 1976—1980 (trimis centralei 
de resort în primăvara acestui an). 
Studii ample, bogate in date, instru-

UN STUDIU AVEAU
DAR Șl PE ACELA L-AU PIERDUT...

menea manifestări). în perspectiva 
apropiată vom dispune și de un al
bum cuprinzind toate articolele ue 
porțelan pe care le putem oferi la 
export. Mai avem în vedere și alte 
acțiuni, dar cele relatate sint cele 
mal principale".

Tltus Răileanu, directorul comer
cial al Centralei industriale a mătă
sii, Inului și cinepii : „Studiu] con
juncturii pieței mondiale a produse
lor Pe oare Ie vindem peste hotare 
11 face Întreprinderea de comerț ex
terior .„Românoexport", unitatea 
prin care ne realizăm exportul".

Coama Diaconescu, directorul ge
neral al întreprinderii de comerț ex
terior „Românoexport" a „Deplasări

mintite pentru studierea piețelor 
respective, acestea sint și rezultatele. 
Problema care se pune este Itxsfi 
următoarea : există și alte posibili
tăți prin care se pot orienta 
mai bine, mal complet — cu pre
cădere in perspectivă — producția șl 
exportul de articole din porțelan 
șl. respectiv, din In și cinepă ? 
Da. Șl aceasta, dacă se apelează 
la .serviciile Institutului pentru stu
dierea conjuncturii economice In
ternaționale, ale specialiștilor aces
tuia. Este o cale pe care au folo
sit-o și producătorii de porțelan șl 
cei de țesături din in și cinepă. la 
cererea lor intocmlndu-se studiile : 
„Tendințele pieței Internaționali a

menu capabile ai orienteze eu da- 
ritate — mal ales pentru luarea de
ciziilor pe termen lung — pro
ducția șl exportul mărfurilor care 
formează obiectul da activitate al 
celor două unități industriale. Au 
folosit ele la ceva ?

La Centrala industrială a sticlei »i 
ceramicii fine ni s-a spus i „Studiul 
este la fabrica „Iris" din Cluj. El 
l-au comandat, el alnt beneficiarii". 
La Cluj insă surpriză ; cu toată 
bunăvoința inglnerului-fef, studiul 
n-a putut fi găsit. Directorul comer
cial al Întreprinderii ne-a relatat i 
„Nu am auzit de așa ceva...".

Care este situația studiului coman
dat de Centrala mătăsii, inului gi d-

nepii ? Da, aici studiul există, Iar 
multe din recomandările conținute 
de această lucrare au inceput sa fie 
aplicate : s-a trecut la profilarea țe- 
sătoriilor pentru realizarea anumitor 
sortimente, la reproiectarea țesături
lor în vederea reducerii greutății 
acestora ș.a. Dar alte recomandări
— intre care crearea, pe lingă 
centrala industrială, a unui centru 
de promovare a inului, cu atribuții 
similare celor existente în alte țări, 
ș.a. — au rămas In faza de... reco
mandări.

Fără îndoială, aceste studii sînt 
orientative, întreprinderile care le-au 
solicitat avind latitudinea să aplice 
sau nu recomandările înscrise In ele 
pe baza unei aprofundate analize a 
pieței-intemațlonale, a tendințelor pe 
care aceasta le manifestă. Dar din 
moment ce atit In cazul porțelanulul- 
menaj, cit și în cel al țesăturilor 
din in și cinepă s-a ajuns la conclu
zia clară că există posibilitatea de a 
mări exportul și eficiența acestuia 
(și cînd studiul conjuncturii pieței 
externe — la zi și în perspectivă
— in cele două sectoare ale in
dustriei ușoare, nu se realizează — 
din multiple motive — la uit înalt 
nivel științific), de ce s& se ignore 
unele căi de acțiune care ar putea 
duce, In viițorul apropiat, la atin
gerea efectului scontat ?

Am adus în discuție unele aspecte 
legate de studiul pieței externe în 
două sectoare ale industriei u- 
șoare. Dar o ataro cerință este 
deosebit de actuală în oricare dome
niu de activitate economică. Nu se 
exportă undeva, in... lume, ci 
pe piețe caracterizate de parame
tri preclși ; or, numai prin cunoaște
rea temeinică, „la zi" și In perspecti
vă, a acestor parametri se poate 
asigura un export mai dinamic, un 
export cit mai eficient, in strinsă 
concordanță cu cerințele eeonomiel 
noastre naționale.

I

l

Dan MATEESCU

pent.ru
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA Ș[ ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Fisuri late de o palmi se 
rasei văzind cu ochii sub 
presiunea celor 3 960 de to
ne de zidărie susținuți de 
armătura de lemn. Jos, sub 
platformă, șase oameni pun 
cărămidă peste cărămidă 
pentru a completa ceea ce 
lipsește, adică partea de jos 
a acestui horn de zidărie 
prăbușită cu prilejul ava
riei. Dacă buștenii ar 
ceda...

Sintem liniștiți pentru ră 
ne Însoțește VICTOR TAL, 
maistrul principal de la 
furnalul nr. 1. si In el a- 
vem încredere. L-am cunos
cut in urmă cu două ore. H 
știm insă de mult, mai bine 
zis am citit tot ceea ce s-a 
icris cindva despre el.

Oricine ai fi. nu poți 
să nu ai încredere în Vic
tor Pal. In Victor Pal. fostul 
vagonetar de la Petrila și 
de la Lonea. In Victor Pal, 
fostul brigadier de la șan
tierul fabricii APACA. în 
Victor Pal, fostul ghiftar 
de la furnalele Hunedoarei.

Este imposibil să te cu
prindă frica știindu-1 pe 
maistrul Victor Pal lingă 
umărul tău. A spus el că 
armătura n-o să cedeze ? 
Asta Înseamnă că armătura 
n-o să cedeze. Stai fără 
grijă chiar dacă deasupra 
capului tău n-ar fi numai 
3 960 tone de cărămizi, ci 
toate cărămizile pămintului 
■trinse la un loc.

« Tovarășul Victor Pal a 
făcut caupere mult mai 
periculoase- (Dintr-o scri
soare nesemnată, adresată 
comitetului de partid de pe 
platforma Combinatului si
derurgic Galați)

Cauperul (există și o de
numire românească — în
seamnă preincălzitor de aer 
— dar nimeni n-o folosește 
printre fumaliști) este pen
tru furnal ceea ce este plă- 
mînul pentru om. Un fur
nal are patru astfel de 
caupere. în ele aerul at
mosferic este încălzit pină 
la 1 200eC. după care este 
insuflat în furnal, peste mi
nereu. Cu cit temperatura 
aerului este mai ridicată, 
cu atît cantitatea de cocs 
necesară șarjei de fontă 
este mai mică. Deteriorin- 
du-se unui dintre cei patru 
„plămini", pentru fiecare 
tonă de fontă produsă se 
consumă suplimentar 30 de 
kg de cocs. înmulțiți miile 
de tone de fontă produse 
zilnic de un furnal cu 30 
(kg. cocs) și cu Încă 30, 
(numărul de zile dintr-o

lună) șl veți obține patru 
milioane de Ici. Deci, o lu
nă de staționare a unui 
cauper costă patru milioane 
de Ici. Banii noștri, ai tu
turor.

Cam din doi In doi ani, 
zidăria unei astfel de insta
lații se deteriorează și, vo- 
lens-nolcns. trebuie recon
diționată. Timpul necesar

din 1968. A fost chemat, a 
venit, a rămas. Do cinci ani, 
umăr la umăr cu cri care 
se ocupă de „problema" 
cauperelor. Douăsprezece 
intervenții, la douăsprezece 
caupere. In timp record, 
maximum 15 zile de fie
care. Nu In 70, ci in 15 I 
Calculați economiile.

Pină acum, Victor Pal

nlst ca și el — dar ne-am 
certat. Rău. Cum era să-1 
las să se apuce de așa 
ceva ? Auzi, să dinamiteze 
baza eauperului 1 Soluția e 
complet nouă, dar de-a' 
dreptul nebună ! I-am șl 
spus-o ! L-am reclamat 
și directorului general. 
Mi-am călcat pe inimă, 
n-am avut ce face. Vie-

Anonimul 
Și 

Victor
Pal

operației, timpul recoman
dat de tehnologii este ur
mătorul : 20 zile — răcire ; 
20 zile — demolare : 30 zile 
— rezidire. Total — 7Q de 
zile.

La cauperul nr. 3, de a- 
ceastă dată, zidăria nu nu
mai că s-a deteriorat, dar a 
și căzut, astupind gura pu
țului. Cărămizile s-au lipit 
intre ele formind un bloc 
monolit, imposibil de extras 
altfel decît făcut bucăți 
mici, mai mici decit orifi
ciul de pătrundere in inte
rior, și așa destul de mic : 
un om poate intra prin el 
aproape tîrîndu-se. Situație 
complet inedită pe platfor
ma gălățeană.

Victor Pal este la Galați

a mai „făcut caupere" de 
douăsprezece ori. Acesta, al 
13-lea, a fost insă... So
luția propusă de el consti
tuie o premieră pe țâră.

«Vă informez că am sur
prins o discuție destul de 
tăioasă între tovarășul 
maistru Pal și tovarășul 
Inginer Buzea, mai precis 
tovarășul Buzea îl amenința 
pe tovarășul Pal că...*  (ci
tat din aceeași scrisoare 
anonimă).

Discutăm cu Oancea Bu
zea, șeful secției furnale.

— Da, m-am certat cu 
Victor. Este cu 10 ani mai 
bătrin ca mine (inginerul 
are 35 de ani), este comu
nist ca și mine — sau eu 
vreau să cred că sint comu-

tor m-a învățat mese
rie la Hunedoara, mi-a 
fost șef pe vremea cind 
abia venisem inginer sta
giar la furnalul nr. 6, țin la 
el. dar am vrut să-1 opresc.

Acum ii sint eu șef. I-am 
propus o altă soluție, o in
tervenție pe sus. Ar fî 
coborit frumos intr-o coli
vie sub supravegherea noa
stră, a celorlalți, pericolul 
ar fi fosț nul sau aproape, 
nul, dar Victor ăsta e un 
încăpățînat fără pereche.

Ne-a tras pe sfoară pe 
toți. La trei zile după ava
rie, zidăria era încă roșie, 
a pindit să nu mai fie ni
meni pe lingă cauper (in 
pauza de prinz, oamenii

erau la masă), l-a lămurit
— el știe cum — pe Gheor- 
ghe Oprea. artificierul, 
sâ-i calculeze cantitatea ne
cesară de exploziv, după 
care l-a trimis la „plimba
re". Rămas singur, a intrat 
in puț și n provocat explo
zia. Gîndiți-vă, temperatura 
sub cupolă era atunci de 
circa 750°. Să nu-1 ihjur — 
chiar dacă mi-e prieten ? !...

— Victor Pal, de ce al 
făcut asta ?

— Două zile, înmulțit cu 
mii de tone fontă, înmulțit 
cu 30 kg cocs pentru fiecare 
tonă în parte, înseamnă... 
Banii noștri !

Ne-am adresat tovarășu
lui Gheorghe Baroga, secre
tarul comitetului de partid 
de pe platforma combinatu
lui gfilățean :

— Tovarășe secretar. In 
fond, ce dorește „anoni
mul ?“

— A surprins cearta din
tre Buzea și Pal. L-o fi 
auzit pe Buzea cind urla la 
Pal că n-are nimic dacă de 
astă dată reparația va dura 
mai mult. Scrisoarea am 
primit-o a doua zi după 
avarie. Ce dorește „anoni
mul ?" Citiți șl dumnea
voastră.

„Am înțeles din cearta 
lor că reparația o să dureze 
mai mult timp și consider 
că dacă ar fi chemat (Pal
— n.n.) la dumneavoastră 
să stați puțin de vorbă cu 
el l-ar repara cred iot așa 
de repede ca și pe cauperul 
nr. 2. Vă rog să-1 chemați 
Ia dumneavoastră cit mai 
repede pentru a ne ajuta și 
pe noi. Sint în joc salariile 
noastre. Vă mulțumesc".

— Vedeți, este vorba tot 
despre bani. Banii „noștri", 
salariile „noastre". Mă în
treb dacă „anonimii" ăștia 
vor fi avînd inimă...

Am fost in cauperul nr. 3 
la nouă zile după ce se 
produsese avaria. Un tele
fon primit la redacție mai 
apoi ne-a informat că 
reparația executată de Vic
tor Pal și oamenii lui a 
durat, ca de obicei : adică, 
lăzile.! _

Socotiți : 70 — 15 = 55.
55 zile economisite = X 

kg. cocs economisit = ... 
Banii noștri.

Al noștri, intr-adevăr !

Mircea BUNEA 
Tudor el OANCEA

Cum se schimbă unii
de acasă pină la serviciu...
Pentru automobi- 

liști, indicatoarele : 
„Lucrări", „Drum în 
reparație", se știe, sint 
un priiej dc enervare 
cruntă ; trebuie să în
cetinești, să oprești, 
să aștepți la rind... 
Uneori, abia scapi de 
un asemenea obstacol 
— și dai peste un al
tul. Dar, să fim re
zonabili, dacă o șosea 
se deteriorează, ea
trebuie reparată, este 
în folosul nostru...
Numai că ușor se 
poate observa cum a- 
ceeași porțiune de șo
sea suportă cite două 
și trei intervenții pe 
an. Există puncte 
„nevralgice" ale șose
lelor noastre care în
ghit multe milioane 
anual. Nu-i nici un 
secret de ce se-n- 
timplă așa. Se fac 
reparații de mîntu- 
ială ; primăvara — 
să țină pină în vară 
(alt trimestru, alte 
fonduri), vara — să 
țină pină în toamnă 
etc. L-am întrebat pe 
un supraveghetor de 
lucrări : „Cum s'e face 
că reparați mereu 
porțiunea asta de șo
sea ? Nu se poate găsi 
o soluție ca s-o pu
neți la punct pentru 
clțiva ani ?“ Soluții 
s-ar fi putut găsi, însă 
era o problemă cu 
dumnealui șl cu lu
crătorii : toți locuiau 
lntr-un sat din apro
piere... Nu prea le 
convenea să se depăr
teze de casă. Și-atunci 
își găseau de lucru 
„pe lîngă casă", a- 
veau trei porțiuni de 
șosea în grijă... Altfel,

oameiii gospodari. La 
casa lor totul este în 
ordine, cind fac ci o 
reparație, o fac pen
tru ani de zile. E casa 
lor, sint banii lor in 
joc, banii se ciștigă 
greu. Banii lor în
seamnă ceva foarte 
concret, atitea sute, 
atltea mii, pentru una, 
pentru alta. Banii sta
tului ? Ceva abstract, 
o poveste, ei nici n-au 
văzut banii statului, 
numai hîrtil au văzut, 
dispoziții de începere 
a lucrărilor etc.

Și fiindcă veni vor
ba de șosele : nu-i o 
treabă prea complica
tă să ghicești ce 
transportă camioanele 
care gonesc înaintea 
ta... Dacă observi o 
dlră de pietriș, să știi 
că un camion trans
portă pietriș ; dacă 
observi o , diră de ci
ment, atunci, sigur, e 
și un camion care 
transportă ciment : 
dacă observi roșii, pe
peni, lăzi cu găini etc. 
— să nu te sperii, șo
ferii respectivelor ca
mioane vor găsi expli
cații pentru tot ce-au 
pierdut pe drum. Ex
plicații. Nu-i paguba 
lor. Cind transportă 
ceva pentru ei, nu 
pierd nimic, ba mai 
și adună ce-au pier
dut alții, gospodari, 
așa se ține o casa...

Știu un om care a- 
dună. Nu se sfiește să 
adune bucăți de sir- 
mă : le dezdoaie, le 
curăță, apoi se-apucă 
să împletească o coli
vie... Adună cuie, le 
dezdoaie, le curăță...

Adună bucăți de scin- 
dură, adună cutii de 
conserve. Și se price
pe să valorifice totul, 
e un meșter cu miini 
de aur, are o gospodă
rie de invidiat. De 
vreo șapte ani lucrea
ză pe un șantier de 
construcții. Acolo este 
pentru neglijență, ri
sipă de materiale, 
proastă organizare a 
locului de muncă. 
Omul acesta pleacă 
de acasă gospodar. 
Cind ajunge pe șan
tier se transformă 
în lucrător indiferent : 
nu-i șantierul lui, nu-s 
materialele lui. Dacă 
îi spui că șantierul 
este al nostru, al tu
turor — zimbește. Al 
nostru ! Asta este ceva 
abstract, o poveste.

Cred că, pornind 
lupta împotriva risipei, 
a neglijenței, a indife
renței față de bunu
rile obștești, trebuie 
să-i convingem pe 
gospodarii de acasă că 
este în interesul lor să 
fie gospodari și la lo
cul de muncă. Un 
„NU“ hotărit risipei, 
neglijenței înseamnă 
creșterea avuției na
ționale și a fiecăruia 
dintre noi în parte : 
înseamnă realizarea u- 
nor noi și moderne o- 
biective de interes ob
ștesc, de care profi
tăm toți ; înseamnă 
atingerea unui grad da 
civilizație mai înalt, la 
care toți rivnim. Iată 
cîteva motive de me
ditație nu numai gos
podărească.

Nicolae Ț1C

Nepotul bunicii

PO Ș T A
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Dacă

s-ar fi găsit 

un punct de sprijin,

credeți chiar

că Pămlntul... ?

Ouâ-n vrac și... ouâ-n frac.

— Nici o grijă I Dacă o montăm și p-a treia ne-am realizat pro
ducția globală I... (Desene de Ștefan COCIOABA)

Nu l-as fi observat, 
dar zgomotoasa-i con
versație a debutat 
brusc așa :

— N-aveți mai mult 
de 55 de ani !

Interlocutorul s-a 
văzut obligat să facă 
mărturisiri :

— Am 65.
— Știam. V-am spus 

55 numai ca să vă fla
tez. Doar nu era să 
zic 37 ori 2, nu ?

Chestionatul, un că
lător venerabil, nu 
mai putea să scape 

» din ghearele discuției 
acaparatoare. Scena se 
petrecea in trenul 221 
pe distanța Brașov— 
Făgăraș. Individul, un 
tip corpolent, cu mus
tăcioară, mobil, de 37 
de ani. stă pe strada 
Italiană (in citeva cli
pe aflai totul despre 
el și afla totul despre 
tine), se năpustea dsu- 
pra colegilor de drum 
ca intr-un fel de per
cheziție a memoriei.

Dar nu despre inco
moditatea lui voiam 
să scriu. Toată gălă
gia avea rostul ei. 
Insul simțea nevoia 
să vorbească tunător 
despre propria-i per
soană. Intr-un anume 
fel voia să se știe că 
e un om cu bani. A 
cerut o țigară vecinu
lui de bancă, dar po
menea mereu de bu
zunarele lui „doldora

de mii", ne-a tăiat pi
roane despre o pretin
să călătorie peste ho
tare, intr-o țară in 
care atunci cind a a- 
părut fața lui jovială 
toți trecătorii s-ar fi 
strins să strige „Vive 
le monde" (?!), amin
tea de marile jocuri 
din marile cazinouri, 
ca să ajungă la pa
siuni mai pe înțelesul 
nostru. Spunea că a 
cumpărat odată cinci 
pungi cu lozuri în plic 
de lingă teatrul „Tă- 
nase" numai așa, ...ca 
să facă o experiență. 
..Pe mine nu mă in
teresează ciștigul, ci 
plăcerea riscului. In 
familia noastră banii 
n-au valoare. Cind a 
murit, bunica mea a- 
vea un șifonier plin 
cu bilete de loterie".

Nu ne-a spus cu ce 
se ocupă. Voia doar 
să ne convingă că se 
joacă cu banii și că 
poate cumpăra orice.

Atunci a apărut con
ductorul. Au avut 
o discuție încordată, 
după care s-au retras 
tainic la capul vago
nului. Era qeva in ne
regulă cu tichetul.

— Auzi, domnule, 
am tichet de rapid și 
să nu fie valabil pe 
prăpăditul ăsta de ac
celerat !

— Am scăpat cu 15

lei ca să nu mai plă
tesc amendă.

Contravenția era mi
noră, amenda — așiș
derea. Dar prin ea am 
aflat că, din venituri
le lui reale sau închi
puite. individul pata 
să risipească oricit a 
preferat să dea inci
dentului o rezolvare 
obscură și nu să achi
te cițiva lei mai mult 
în schimbul unei chi
tanțe cinstite. De ce ? 
De plăcerea riscului 
abstract ? Or. adevă
rat motiv, pentru că 
intreaga-i agresivita
te inițială era o com
pensare a clipelor 
trăite in locuri sus
pecte I Tipul nu pu
tea fi altul decit omul 
rezolvărilor tenebroa
se, veniturile lui, mal 
mult sau mai puțin 
exagerate, nu puteau 
proveni decit dintr-o 
suită mal lungă de 
tocmeli și compromi
suri, la colțul vagonu
lui sau prin alte col
turi.

Oricum, este de re
ținut cum „prăpăditul 
ăla de accelerat" 
n-apucase să ajungă la 
prima oprire, că tipul 
se și definise.

Sergiu A.

..Fiecărui comunist ii revine o incită răspundere in întemeierea 
relațiilor de familie pe principiile moralei socialiste, ale egalității, 
respeclului și afecțiunii reciproce Intre soți". Acest citat din proiec
tul dc Norme ale eticii si echității socialiste, ale vieții și muncii co
muniștilor redă esența climatului familial in societatea noastră, lată 
tipul de relații pe care-l promovăm, și nu căsnicii oarecare, focare 
de animozități, unități statistice de gheață, armonii pe hîrtie. Soții 
sint primii obligați la instaurarea și păstrarea unei astfel de atmos
fere. Tot ei sint aceia care trebuie să facă totul pentru a evita des
trămarea celulei familiale, pentru a trece cu bine unitatea lor prin 
încercări și prin eventuale primejdii. Fără să pledăm pentru situația 
de excepție a despărțirii, incercăm totuși a vedea moralitatea familiei 
fi din acest unghi, în măsura in care el există.

acțiunii. Reputația tatălui era sal
vată.

La sfirșitul aceluiași an. soția a 
introdus inevitabila acțiune de di
vorț, care a fost soluționată la 30 
noiembrie 1971, după administrarea 
unui bogat probatoriu. Printr-o 
sentință de 11 pagini, instanța de 
fond a reținut că atitudinea soțului 
„ilustrează totala lui lipsă de afec
țiune pentru reclamantă", care „nu 
poate fi obligată să continue o că

examinase dosarul de divorț și, pe 
bună dreptate, după analiza bogatu
lui material probator, s-a ajuns la 
concluzia că decizia dată in recurs 
n-a făcut decit să statueze o situa
ție artificială ; deci, căsnicia fiind 
iremediabil distrusă, a fost introdus 
recurs extraordinar la Tribunalul 
Suprem ; inalta instanță a atestat la 
4 octombrie 1972 divorțul.

Aceste eforturi de a se lămuri si
tuația juridică a unei familii, a

Soții M. s-au căsătorit in anul 
1955. Nu le lipsea nimic sau aproa
pe nimic. Cu un venit lunar de peste 
8 000 de lei, apartament spațios in
tr-un cartier splendid, mobilă și a- 
paratură modernă, activitate profe
sională în posturi care le oferă de
pline posibilități de realizare, el 
beneficiau de toate șansele vieții și, 
implicit, ale unei familii trainice. 
Le lipsea un singur amănunt ce 
timp de zece ani părea a fi fost 
contrabalansat prin confort, prin 
lipsa de griji, prin succes. Acel „a- 
mânunt" se numește știma, afecțiu
nea reciproci. Soții se tratau civili
zat, dar rece, se eubeetimau discret, 
dar sigur. Reușita pe plan material 
nu numai că nu a suplinit lipsa 
considerației, a bunelor intenții față 
de tovarășul de viață, a minimului 
de altruism pe care-l solicită con
viețuirea soților, ci a agravat ca
rența pomenită. Conflictele «u 
Început să Îmbrace forme ce nu 
se mal potriveau cu ifosele be- 
ligeranților si cel 8_8U
despărțit In fapt Din anul 1966, 
cum aveau să oficializeze o se
rie de arte judecătorești de va

loare incontestabilă, căsnicia soților 
M. s-a destrămat ireversibil.

Promovăm inalienabilitatea fami
liei așa cum pledăm pentru tot ceea 
ce asigură viața. Credem, fără re
zerve, in acest de neinlocuit factor 
de realizare și echilibru. Sensul 
normelor eticii și echității socialiste 
ne este profesiune de credință. De 
aceea nu aprobăm atmosfera morală 
care a dus la despărțirea soților M. 
Dar nici nu putem promova ipos
taza unei căsătorii fictive, necinstite, 
animate de alte interese decit cele 
spirituale și civice. Facem această 
distincție, deoarece, pe realitatea 
despărțirii celor doi soți, iată ce 
avea să se intimple din anul 1966 
încoace:

Au trecut mai intîi doi ani si ju
mătate In care relațiile lor s-au re
zumat la tirguieli in contul obliga
ției de întreținere a copiilor (un 
băiat și o fată). La 4 februarie 1969. 
Maria M. se plictisește să mal in
siste pentru fiecare leu și cere prin 
justiție pensie de Întreținere. Alar
mat, Stelian M. a seipnat de îndată 
un angajament că va depune lunar 
cite 1 500 lei pentru eopii (o sumă 
ușor de suportat pentru el). Actul 
a determinat retragerea urgentă a

FAMILIA PE ECRANUL PANORAMIC
sătorie destrămată in fapt de mal 
mulți ani din culpa soțului numai 
pentru că acesta, din considerente și 
interese pur personale (de a-și păs
tra neștirbită reputația in societate 
și, in special, la locul de muncă), 
se opuno la desfacerea căsătoriei" ; 
căsătoria e declarată desfăcută din 
vina exclusivă a soțului pirit. obli
gat să plătească pensie de Întreți
nere copiilor Încredințați mamei, să 
părăsească frumosul apartament și 
să restituie cel 6—7 000 de lei chel- 
tulți cu judecata.

Intransigența menționatei sentințe 
civile a avut efectul să-l transforme 
pe glacialul St. M. intr-un soț iubi
tor nevoie mare. în vorbe. El a de
clarat recurs și a Insistat că nu are 
soție de părăsit, deci nici pensie de 
achitat și nici imobil de evacuat. 
Tribunalul municipiului a admis re
cursul, refăcind, pe hlrtle, familia 
cea destrămată. Prima jnanlfestare 
a noii etape din Iubirea soților M. a 
fost... o chemare in judecată pentru 
pensie de întreținere.

între timp, procurorul genera! re

unor soți, a unor oopii 8e făceau In 
absența lui St. M. Se mai întlmplă 
ca plrițll să lipsească de la judeca
rea unor cauze, atunci cind legea 
nu pretinde concilierea părților. Dar 
nimeni nu putea să întrevadă. în 
absența pîrltulul St. M„ sursa unor 
mari surprize. Prima s-a dezvăluit 
in aceeași lună octombrie, În ziua 
27, cind St. M. s-a prezentat la ju
decătoria sectorului 1, jucindu-șl 
surprinderea in legătură cu admite
rea acțiunii pentru pensie de între
ținere ; el s-a prevalat de chichița 
că in citația ce i-a fost trimisă nu 
s-a indicat etajul la care locuiește. 
(Imobilul are doar trei apartamente 
mari și late). Dacă s-ar fi trecut e- 
tajul, zicea el, ar fi fost în măsură 
să se prezinte pentru a dovedi că... 
in familia lui există condiții abso
lut normale de conviețuire. Cum 
susținerea era In totală contradicție 
cu propriu-i angajament de plată și 
cu recenta (pe atunci) admitere a 
recursului extraordinar, deci cu 
proaspăta oonsfințire a divorțului, 
judecătoria a respins contestația cea

pur formală. A urmat acțiunea de 
evacuare (admisă in favoarea soției) 
și recursul de rigoare (respins). Lu
crurile păreau clarificate. Maria M. 
a îndeplinit cuvenitele forme pentru 
transcrierea divorțului și a obținut 
noi acte de identitate. Se numea 
acum Maria J. ; starea civilă — 
divorțată.

Dar „dragostea" regenerată a lui 
St. M. creștea. Cuprins în neliniștile 
iubirii și ale evacuării, el a desco
perit că nici pe citația Tribunalului 
Suprem nu fusese menționat catul. 
Și... a făcut o nouă contestație. 
Contestație la ce, de ce, pentru ce ? 
s-ar Întreba orice om nu cu bun 
simț, ci cu simțul realității. Contes
tație la,., etaj I S-a hotărit repune
rea pa rol. s-a format un complet 
prezidat de un vicepreședinte al 
Tribunalului Suprem și s-a reluat 
dezbaterea divorțului. Consecința în
tregii tevaturi provocate de St. M., 
invocarea excesivă a garanțiilor pro
cesuale asigurate cetățeanului au a- 
vut singurul efect că decizia de de
clarare a divorțului a fost completată 
(la 20 februarie a.c.) cu... numărul e- 
tajului fostului domiciliu conjugal. 
Atlt. Poziția șlcanatorle a lui St. M. 
era atit de evidentă Incit noua de
cizie a secției civile a Tribunalului 
Suprem a reprodus ad literam tex
tul hotăririi.contestate.

După atita zbucium prin instanțe, 
necesitatea altor 4—5 procese (po
priri, cheltuieli de judecată etc.) a 
părut floare la ureche Măriei J. Au 
trecut in total șapte ani de pasiune 
răscolitoare... de hlrtii. Vremea zbu
rase. Era timpul să-și croiască o 
nouă viață, Maria J. avea dorința 
și se simțea datoare să întemeieze 
o nouă familie. Bă puni măcar

acum temelia unei căsnicii adevărate, 
trainice. In ziua de 28 mai a.c. s-a 
recăsătorit.

Și iată marea lovitură de teatru 
rezervată de St. M. : la data de 24 
iulie, el cere formarea celui de-al 
16-lea dosar dintre el și fosta lui 
soție, pentru a se statua că, de fapt, 
aceasta fi este încă nevastă !! Ce 
susține St. M. cu un diabolic simț 
al speculării formalităților în dez
acord cu realitatea : transcrierea 
divorțului nu e valabilă deoarece 
hotărirea cea definitivă s-a mai ju
decat o dată. Povestea cu contesta
ția cea exclusiv formală. Deci, tre
buia făcută, pretinde el, o a doua 
transcriere a deciziei din care nu 
s-a modificat nimic. Fără ea. divor
țul n-ar fi valabil, Și nici noua că
sătorie a fostei soții, Rlcă Venturia- 
no era să distrugă o căsnicie dato
rită unui număr de casă, Stelian M. 
vrea să distrugă două datorită unul 
număr de etaj. Pentru că, pe logica 
lui (Însușită din nefericire șl de 
unii funcționari cu ochelari laterali), 
noua căsnicie, viabilă, trebuie torpi
lată, In favoarea celei’ care-ar fi să 
existe numai pe hlrtie. Consecvenți 
„raționamentului", ar trebui să admi
tem că un soț divorțat în bună 
regulă nu ac poate recăsători fără 
rișcu| de a deveni... bigam 1

Formal, exclusiv formal, ȘL M. 
„apără" inalienabilitatea familiei. în 
realitate, pu-1 interesează decit casa 
și banii, care Încearcă să împingă 
înțeleptele prevederi ale legii în 
aparențe de absurd. Noțiunile tre
buie respectate riguros, desigur. Dar 
Arhimede, dacă ar fi găsit un punct 
d« sprijin, credeți chiar că răsturna 
Pămîntul ?

K. ANDON

• DREPTATE. Impresionat de 
o anchetă socială mal demult 
publicata de noi, Ion Marcu din 
comuna Mircea Vodă, județul 
Constanța, ne descrie o situație 
similară, in care a fost impli
cat personal și asupra căreia or
ganele judecătorești, de procu
ratură și de miliție s-au stră
duit și au reușit, în pofida unor 
dificultăți, să facă dreptate pină 
la capăt. I. M. a fost bătut 
de un individ certat cu legea, 
Marin Tudor. Fapta s-a petre
cut in luna martie 1969. Dificul
tățile constau in reaua‘credință 
a unor consăteni, care s-au lăsat 
momiți de rudele vinovatului să 
facă „un bine" și să jure strîmb, 
să acopere pe răufăcător, să lase 
pe omul cinstit, serios, să ră- 
mină bătut, înjosit și descurajat 
de triumful răului. Cum spu
neam, in 'ciuda lor, adevărul a 
ieșit la iveală și ultragiatorul a 

‘fost pedepsit. Cum nici sperjurii 
nu s-au potolit și nici realiza
torii legii de la Medgidia și de 
la postul comunal de miliție nd 
admit compromisuri cu legalita
tea, a venit rindul „binevoitori
lor" — Ion Costea, Vasile Stan, 
Ion Marin, Dobrc Pencîu ș.a. — 
să răspundă pentru infracțiunea 
de mărturie mincinoasă. Procesul 
s-a judecat recent la căminul 
cultural din sat și mincinoșii au 
primit pedepse severe. Două 
scrisori ne-a trimis I. Marcu pe 
această temă, pline de elogii la 
adresa străduințelor plutonieru
lui de miliție Ion Pripazu, pro
curorilor și judecătorilor întru 
dreptate. Nu sentimentul unei 
răzbunări meschine l-a făcut pe 
I.M. să triumfe ci, se vede bine 
din scrisori, optimismul încreză
tor datorat condițiilor existente 
pentru respectarea strictă a le
galității socialiste. „Eu mulțu
mesc partidului și oamenilor 
care muncesc cu cinste pentru 
dreptate".
• SERIOZITATEA. Tovarășul 

Florea Urziceanu din Pitești se 
întreabă dacă nu cumva serio
zitatea cu care unii conducători 
de întreprinderi răspund criti
cilor făcute prin presă a scăzut. 
El se declară nesatisfăcut de 
frecvența anunțării ecourilor la 
anchetele publicate și lansează 
o serie de întrebări foarte la 
obiect. Ce vină au colectivele de 
oameni ai muncii să suporte, 
spre exemplu, consecințele 
proastei gospodăriri a mijloace
lor de transport ? (Să le su
porte șoferii respectivi și cei 
care nu-i controlează !) De ce 
uită unii conducători de unități 
economice că au și calitatea de 
oameni politici „învestiți de 
partid, de clasa muncitoare, cu 
mandatul de a conduce în chip 
socialist" ? Nu-si dau seama a- 
cei factori de răspundere care 
neglijează .fisurile risipei de 
legătura directă ce există intre 
eficiența muncii fiecăruia si 
creșterea bunăstării generale ?

Ne însușim și relansăm în
trebările tovarășului Urziceanu, 
așa cum ne însușim și partea 
care ne revine din critica ini
țială. Poate câ n-am depus su
ficientă stăruință in a urmări 
rezultatele materialelor publica
te. Ne gindim că spiritul de răs
pundere, in general, al condu-' 
cătorilor de unități nu a scăzut 
ci a sporit și sporește. El este 
mai bine direcționat, mai puțin 
către măsuri spectaculoase și 
mai mult către înlăturarea cau
zelor. Asta nu înseamnă, și aici 
corespondentul piteștean ara 
dreptate, că vinovății nu trebuie 
puși să plătească, iar opinia pu
blică nu trebuie informată des
pre măsurile luate. Exigența 
crește nu numai la nivelul ce
lor chemați să răspundă pe 
marginea articolelor, ci *1  al 
celor care așteaptă acest răs
puns, iar noi, gazetarii, trebuia 
să asigurăm buna conductibill- 
tate a informațiilor de la subiec
tul articolelor către cititorii lor. 
Acceptind critica dăm și infor
mațiile cuvenite în urma apari
ției anchetei „Șoferi hoinari po 
șosele, bani și benzină pe apa 
Simbetei", la care se referă co
respondentul. Ne-au răspuna 
două dintre unitățile vizate. Ci
tăm din adresa autobazei I.T.A. 
Găești : „S-au luat măsuri de 
imputarea diferenței de kilo
metri plini pe ruta abătută, pre
cum și amendă de 100 lei con
form art. 7 din H.C.M. 2507/1969 
în sarcina șoferului în cauză. In 
acest sens am comunicat și la 
I.T.A. București. Vă mulțumim 
pentru sprijin", Ne-au mai vi
zitat, direct la redacție, înar
mați cu un răspuns la fel de 
convingător, șefii șoferului M.A. 
Ceilalți... mai meditează încă 
asupra- măsurilor.

O SECUNDA ! I. Grosu — 
București : Aflarea adevărului 
In Justiție este un proces com
plex, foarte complex, de multe 
ori greu de înțeles din afara 
pretoriului. Considerăm sentința 
anunțată drept legată șl temei
nică. L. O. — Bacău : Dezapro
băm conduita celor care vă în
străinează soțul de familie, de 
copilul suferind. T. Grlgorescu — 
Galați : Pentru ca o critică să 
fie dusă pină la cap, trebuie 
bine gindită Înainte de a o În
cepe. Dumitra Covalxchi — 
București: Mama Elisabetel I 
se numea Ana de Boleyn. In
tr-adevăr. Intre decapitare fi di
vorț ea a ales.» decapitarea.
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Cit de evident este astăzi faptul 
eă literatura română reprezintă una 
din formele cele mai clar programa
tice de manifestare a conștiinței so
ciale... Pe întreg parcursul istoriei 
sale, depozitul de fapt social, rezul
tat al procesului reflectării, Înmaga
zinat in imaginea artistică, a stat in 
cumpănă cu expresia directă a unei 
anumite atitudini fată de ambianta 
socială șl problemele ci. astfel incit 
dihotomia pe care Ibrălleanu ne-o 
propusese cu privire la posibilitățile 
literaturii de a exprima conștiința 
națională $i de a zugrăvi fapte dc 
viață națională poate fi utilizată cu 
deplin succes si in sfera socialului, 
însuși folclorul, atit în varianta sa 
anistorică, lipsită de marca precisă 
a unui anume timp, cit și in cea 
pregnant localiza
tă pe scara dura
tei, vădește aceas
tă dublă funcție, 
de a exprima șl 
oglindi poziția o- 
mului intr-un
context social. 
Creațiile folclo
rice de tip mitic 
și atemporal ne 
vorbesc despre 
condițiile funda
mentale ale im
plantării omului 
în colectivitate, 
despre structuri
le imuabile ale 
unor relații inter- 
umanp eterne, 
exprimă datele 
primordiale ale 
conștiinței comu
ne. definite in 
raport cu marile 
probleme ale e- 
xistenței. precum 
sensul vieții, ra
portul eu cosmicul și veșnicia, ates- 
tind vechimea și continuitatea unor 
formațiuni sociale care, chiar dacă au 
variat sub aspecte de felul proprie
tății mijloacelor de producție sau al 
repartiției, au cimentat relații uma
ne durabile, peste secole și milenii, 
între descendentii aceleiași colectivi
tăți. Iar folclorul istoricește localizat 
ne comunică atit imagini ale vieții 
sociale, surprinse in bogata lor Încăr
cătură de farmec pitoresc, cit și o 
conștiință socială atit de dinamică și 
acută incit ceea ce s-ar putea numi 
tema sau atitudinea ei fundamentală 
rămine aspirația spre instaurarea 
unui regim al dreptății. Literatura 
cronicărească fixează, in descenden
ța folclorului și prin mijloace în 
compoziția cărora intră un aprecia
bil coeficient de claritate a conștiin
ței sociale și artistice, datele prin
cipale ale legatului social al scrisu
lui românesc. E demult apusă ac
tualitatea disputei între Istorie și li
teratură pentru operelele cronicari
lor ; scrisul lor e înțeles astăzi ca 
expresia literară complexă a unei 
tot atit de complexe conștiințe is
torice, naționale și sociale ; nu se 
poate separa nimic din elementele 
componente ale acestei literaturi, 
fără pericolul de a o sărăci în sem
nificații. Pagina cronicărească nu

Prestigiul creației istorice
(Urmare din pag. I) 

ci de biografia unui militar și om 
politic.

Marea operă de istoric a lui Di- 
mitrie Cantemir rămine insă mult 
truditul Hronic, pe care numai în 
versiunea românească l-a revăzut de 
patru ori, păstrindu-se drept grija-i 
de căpetenie pînă la sfîrșitul vieții. 
..Hronicul vechimei a romano-moldo- 
vlahilor" îngăduie in același timp, 
mai bine ca orice altă lucrare, să 
măsurăm posibilitățile științifice ale 
lui Cantemir și capacitatea sa de e- 
voluție, rivna lui de a-și lărgi per
manent informația și puterea de a-șl 
înnoi cugetarea. E destul să-l com
parăm cu „Descrierea Moldovei" în 
privința temelor principale, a origi
nilor și a continuității românești 
pentru a constata progresele in cu
noștințe și in concepție, după cum 
ajunge să-1 așezăm alături de „Is
toria Imperiului otoman" pentru a 
vedea modul nou de a apela la iz
voare și pasul înainte săvirșit in 
tratarea lor.

Ca și alte lucrări, „Hronicul" îm
bină scopuri științifice cu interese 
politice, dar, și prin obiectul scrierii, 
și prin momentul elaborării ei, cele 
personale se estompează odată cu 
fringerea treptată a speranțelor de 
revenire Ia domnia Moldovei, in timp 
ce interesele primordiale ale poporu
lui său domină scena. Mai mișcă
toare încă decit efortul de a demon
stra lumii, in latina savanțiior, rostu
rile și îndreptățirile istorice ale ro
mânilor, este grija, de frate mai 
naare și mai știutor, față de ai săi, 
care străbate Hronicul și face din ?1 
învățătură, îndemn și pasionată con
fesiune în același timp. Structura pe 
care se vede silit să i-o dea și natura 
materiei il împiedică să lase friu li
ber tendințelor sale literare, încura
jate in alte locuri de procedeele de 
lungă tradiție ale istoriografiei uma
niste, dar ele pătrund totuși șl în
viorează expunerea îndeosebi prin 
savuroasele comparații de la care nu 
se poate abține și care aduc, ca peste 
tot la Cantemir, aerul proaspăt al 
tumurei de spirit popular.

Teza romanității românilor, a uni
tății lor etnice și a permanenței lor 
pe teritoriul de la nordul Dunării nu 
era nouă, ca obiect de cercetare ști
ințifică, ir. istoriografia românească, 
atunci cind era preluată de Cante
mir. Afirmată scurt, dar răspicat, de 
Ureche, ea fusese dezbătută cu eru
diție, simț istoric și căldură de Miron 
Costin in micul giuvaier care rămine 
De neamul Moldovenilor. în Țara 
Românească, stolnicul Constantin 
Cantacuzino o reluase cu mijloace noi 
și cu o critică superioară a izvoarelor 
folosite. Cantemir venea, astfel, să 
desăvirșească ceea ce începuse să 
constituie o tradiție și, dacă prin spi
rit și interes, acest prinț al științei 
se arată atit de legat de spiritul cul
turii noastre populare, el se dovedea 
încă o dată legat, în scrisul său, șl de 
ceea ce forma atunci simburele viu 
al culturii cărturarilor. Importantă 
pentru înțelegerea profundei inte-

teatre
• Opera română : diselle — 19,30.
• Teatrul de operetfi : Mătușa 
mea, Faustina — 15,30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara
giale* *-  (sala Comedia) : Un flutu
re pe lampă — 20.
• Teatru] de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanU) : Casa de mode — 20. 

• Tu fi BU : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15.
• Urmărire Ia Amsterdam : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,43, UNIREA — 15,80; 17,45; 20.
• Neamul Șolmăreștilor : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 19.
• Efectul ratelor gamma asupra
crăițelor : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,49, TOMIS —
9; 11,18; 13,80; 15,48; 18,19; 20,30,

conțlne simple Implicații, să zicem, 
documentare, narative, discursive, li
rice etc., acestea sint, e drept, ele
mentele prime ale unei compoziții 
complexe, dar ele s-au topit astfel 
la focul unei conștiințe de înaltă 
responsabilitate patriotică șl de acut 
angajament social, Incit formează as
tăzi un aliaj indestructibil, a cărui 
coeziune internă este probată prin 
marea valoare artistică.

De pe această treaptă a izvoare
lor apar puternic reliefate da
tele și calitățile principale ale vo
cației sociale a literaturii române, 
în expresie, o mare pondere pro
blematică și un crez activist Con
știința socială a scriitorului român 
a presupus Întotdeauna și presupu
ne, mai ales azi, în condițiile socie

Vocația socială 
a literaturii 

contemporane 
puncte de vedere

tății socialiste, o profundă și gravă 
meditație asupra problemelor din 
sfera socialului ; cota de participare 
a teoriei sociale, a ideologiei este 
aici apreciabilă ; față cu faptul so
cial, scriitorul român s-a dovedit nu 
numai un spirit analist, dar și un 
teoretician grav și responsabil. Dar 
nu numai atit : el a fost animat de 
crezul activist al perfectibilității 
structurii sociale, în numele idealu
rilor de umanitate și dreptate. Ds 
Ia etapa revoltei justițiare la cea 
a revoluționarismului de tip roman
tic, prin acumulările de limpezită 
conștiință socială și spirit materia
list științific, la etapa superioară a 
Înțelegerii în profunzime a meca
nismului social și a mijloacelor adec
vate pentru concretizarea în faptă 
de construcție socială a unui ideal.

în tematică, vocația socială a scrii
torului român se caracterizează, de 
asemenea, printr-o 6erie dublă de 
calități paralele : bogăția materia
lului concret, a faptului social sur
prins și redat artisticește, este aso
ciată unor calități ce recomandă a- 
cuitatea șl originalitatea observa- 

grări a lui Dimitrie Cantemir în cul
tura românească, această continuita
te de eforturi îndreptate in aceeași 
direcție vitală este semnificativă și 
din alt punct de vedere. Cu dreptate, 
Nicolae Iorga nota : „Cînd într-un 
popor apare un singur om cu o idee, 
este mare meritul omului aceluia ne
potrivit cu timpul său, dar, cînd nu 
numai un singur om, ci mai mulțl ră
sar cu aceiași idee, aceasta înseam
nă că ideea este a poporului întreg, 
și lucrul are o valoare și mai mare''.

în tratarea nouă pe care Cantemir 
o da astfel unei mai vechi teme, el 
aducea mai întii o lărgire a informa
ției — izvoare antice și izvoare me
dievale (bizantine, românești, slave 
și occidentale), istoriografia Renaș
terii apusene și din Europa centro- 
orientalâ — dincolo mult chiar de ce 
putuse cuprinde Stolnicul. Aceste iz
voare — precumpănitor narative, dar 
din care nu lipsește, fără a se cuveni 
să-i exagerăm importanța, recursul 
la altele de caracter documentar, ar
heologic, geografic și chiar folcloric 
— sint judecate cu sănătoase prin
cipii de metodă, care cunosc valoa
rea izvorului contemporan in raport 
cu reluările mai tîrzii, dar mărginin- 
du-se, cum era firesc pentru acea 
epocă, la afirmarea globală a valorii 
unui izvor. Trimiterile se fac în for
mele erudiției moderne și. dacă Di
mitrie Cantemir apelează adesea la 
cronologiile lui Calvisius sau Riccioli, 
ba nu se sfiește să folosească chiar 
Marele Dicționar istoric al lui Mo- 
reri, nu e pentru că le-ar fi confun
dat cu izvoarele, ci fiindcă acestea 
erau instrumentele de lucru ale tim
pului. Cantemir ajunge să fixeze 
chiar. în raport cu propria-i proble
matică, principii de metodă — „ca
noane" — care pină acum nu s-a a- 
rătat a fi fost împrumutate. Cu toate 
stingăciile firești Încă în mînuirea 
izvoarelor — și lăsind la o parte tot 
ce vine fie din pasiunea demonstră
rii propriei teze, fie din preluarea 
unor mai vechi interpretări greșite — 
„Hronicul", cu ambiția ce-1 domină 
a unei exhaustive cercetări critice a 
surselor, reprezintă un progres re
marcabil față de lucrările anterioare 
ale învățatului. El se înscrie în .acest 
chip ca o operă reprezentativi în 
tradiția curentului istoriografie eru
dit al veacului al XVH-lea.

„Hronicul" propriu-zls este prece
dat de trei cărți de Prolegomene, în 
care autorul iși prezintă, în primele 
două, actorii principali — Dacia și 
Roma, pentru aceasta din urmă îm- 
brățișlnd cu căldură legenda originii 
troiene a romanilor — iar în cea de-a 
treia clasifica opiniile despre ori
ginea românilor șl deschide polemi
ca, ce se va revărsa larg in Întreaga 
carte, cu cei ce aruncaseră vreo um
bră de îndoială asupra purității lor 
romane șl a menținerii lor neîntre
rupte și nealterate. Corpul Însuși al 
cărții urmează succesiunea cronolo
gică, impusă și de nevoia demonstră
rii permanentei. Astfel, Cantemir își 
coboară romanii, deveniți pe nesim
țite și fără de schimbare români, din 
veac în veac și din clipă în clipă, fe-

• Teatrul Mie : A opta minuna
• Teatrul „C. I. Nottara' (sala 
Magheru) : Bună ceara, domnule 
WUde — 19,30.
• Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleorului — 19.30.
• Teatrul ,.Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9; Scufița cu 
trei iezi — 16.
• Teatrul ,,Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aridul albastru 
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Un băiat isteț și un rege nătă- 
Beț — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19,30. 

ției fenomenului social în toate 1- 
postazele sale. Un program de rea
lism social se definește, astfel, pe 
fiecare din etapele istorice de dez
voltare a literaturii noastre, dinco
lo dc fundamentarea estetică a 
orientărilor și curentelor trecătoa
re : literatura cronicărească și ro
manul baroc al lui Dimitrie Cante
mir ne transmit mărturia foarte 
exactă a unor epoci de grave fră- 
mîntărl sociale ; iluminismul con
densează interesul social In forma
țiuni literare și intelectuale cu a- 
dresft precisă și directă in domeniul 
vieții sociale, literatura iluministă 
fiind, dincolo da marea-1 diversitate 
de reprezentări, în primul rind, o 
literatură conștientă de menirea sa 
practică, de funcționalitatea ei so

cială într-o orînduire care-și pro
punea să se reorganizeze după mo
delele unor viziuni abstracte, țin
tind la perfecțiune. în epoca mo
dernă și de la ea încoace, semnul 
cel mai caracteristic și de neuitat 
pe care literatura română îl lasă pe 
ecranul conștiinței publice rămine 
abundența de date sociale, concu- 
rind cu forța de neuitat a unor ima
gini artistice de pregnantă origina
litate. Ar fi, după opinia mea, o e- 
roare, dacă am despărți, astăzi, din 
domeniul acumulărilor realiste ale 
literaturii noastre, prezența pito
rescului de aceea a observației so
ciale nemijlocite. Linia descendenței 
pitorescului în literatura română, 
una din dimensiunile pregnante ale 
originalității acesteia, departe de a 
prilejui sau încheia o fugă din fața 
realității sociale, este tocmai un 
mod de a trăi artisticește • socialul, 
de a-1 reprezenta în imagini cu 
marca unicității. Nu putem des
părți depozitul de pitoresc din „lu
crarea" lui Anton Pann de datele 
cele mai caracteristice ale activită
ții sale multiple ; prestația lui de ti-

cantemirene
rindu-i de atingeri și păstrindu-le 
curăția, sărind peste genunile tim
pului sprijinit in tăria canoanelor 
sale, bejenindu-i din vreme în vre
me prin locuri ferite, ca-n fata unui 
ceambul tătăresc, dar aducindu-i 
grabnic Înapoi la vatra caldă încă. 

La cite interpretări silite, la cite 
ipoteze false nu a trebuit el să re
curgă pentru a-și desâvirși avintata-i 
construcție ! Și totuși, Cantemir a- 
vea dreptate. Era simțul divinator ai 
istoricului, era pasiunea pentru cau
za ce apăra, care-I călăuzise — peste 
îngustimile de metodă și de gîndire 
purtind și ele pecetea vremii — pe 
calea adevărului ? Presimțind furtu
na ale cărei zbateri nu s-au potolit 
întru totul incă, făurea arme pentru 
ceea ce el cel dinții a numit nedez- 
ruptă continuație. D^că marii arde
leni îl vor duce aici mai departe, vi
ziunea vitejiei in libertate și a pave- 
zei pentru alte popoare Cantemir o 
va lăsa ca deosebită zestre istorio
grafiei romantice a veacului al 
XIX-lea și culturii românești din 
epoca celei dinții reintegrări în drep
turile naționale.

Dimitrie Cantemir 
în cultura europeana

Prof. WERNER
BAHNER, membru al 
Academiei de stiinte 
din capitala R.D. Ger
mane. este un pasionat 
cercetător al Istoriei 
literaturii române. în 
cercurile de speciali? 
fate din R.D.G. si din 
tara noastră, el este 
cunoscut printr-o se
rie de lucrări de înal
tă tinută ca. de pil

dă : ..Unele aspecte is
torice și lingvistice 
de la Școala ardelea
nă pînă la junimea", 
„Trăsături ale limbii 
Btrăromane" (proto-ro- 
rhane) între secolele 
V si VIII, un studiu 
despre viata si opera 
lui Nicolae Bălcescu.

Cu prilejul mani
festărilor din R.D.G.,

„în activitatea Iui Dimitrie Can
temir se împletesc in modul cel 
mai fericit aspectele naționale ro
mânești cu cele universale — a 
subliniat interlocutorul. Importanța 
sa pe plan; național constă în fap
tul că a argumentat istoria formă
rii poporului român, a continuității 
latinității populației de la nord de 
Dunăre, inițiind o tradiție în isto
riografia românească^ Școala ar
deleană preluînd ideile sale despre 
latinitatea poporului român. Tot
odată. trebuie remarcate eforturile- 
sale pentru formarea limbii litera
re. Cine studiază profund limba 
folosită de Cantemir descoperă un 
mare creator, un mare literat, de 
o extraordinară forță expresivă. De 
asemenea, trebuie subliniate pozi
țiile ideologice avansate ale lui 
Cantemir, opțiunile sale politice, 
progresiste pentru vremea aceea, 
care îl plasează ca unul dintre pre
cursorii de frunte ai iluminismu
lui european. în acest sens el se 
aseamănă cu învățatul german

*
în cadrul seriei de manifestări 

consacrate aniversării a 300 de 
ani de la nașterea lui Dimitrie 
Cantemir, la Ambasada română 
din capitala R.D. Germane a avut 
loc marți o oonferințâ de presă. 
Cu acest prilej, ambasadorul Româ
niei la Berlin, Vasile Vlad, a evo- 

pograf, editor, antologist, traducă
tor și prelucrător, culegător de fol
clor sau autor original semnifică tot 
atitea moduri particulare de a sa
tisface un unic țel, acela al func
ției sociale a literaturii, iar aluviu
nile de realism pitoresc ale operei 
lui nu traduc altceva decit tot inte
resul pentru social : Memorialul fo
cului cel mare... nu este o simplă 
consemnare pitorească de cronicar 
ghiduș, ci cronica, pentru noi, as
tăzi, pe alocuri, de un umor invo
luntar, a unui eveniment cutremu
rător. care a avut darul să zdrun
cine coeficientul de siguranță al 
unei întregi societăți. După cum 
greșit ar fi să trasăm granița între 
observația socială și suflul pitoresc 
al operei lui Caragiale. Kir lanulea 

nu ne scoate din 
limitele primului 
termen pentru a 
ne situa in zona 
pitorescului pur ; 
observația socială 
se grefează aici 
pe datele com
portamentului ge
neral și etern 
uman și mărturi
sește. intr-un 
mod specific, un 
interes acut pen
tru societate și 
problemele ei. Nu 
putem pretinde 
literaturii obser
vație detașată și 
teorie rece ; prin 
specificul său în
suși, faptul literar 
presupune inter
venția factorului 
originalității ar
tistice, uneori în 
formele cele mai 
acuzate, alteori 

de domeniul inefabilului. O litera
tură, este socială prin funcția sa rea
listă și directoare.

înclinația spre pitoresc a literatu
rii noastre în general și a prozei în 
special este, in cazul realizărilor ar
tistice majore, semnul de împlinire 
a vocației sociale pe linia repre
zentării. Nu este simplă întimplare 
faptul că prozatorii actuali cu cel 
mai acut simț al pitorescului sint, în 
același timp, și interesați de 
problematica și fenomenul social. 
Am putea lua, cu valoare de exem
plu, operele a trei reputați proza
tori, pentru a constata, pe viu, com
petiția care se angajează în litera
tura lor între interes social și pi
toresc. Ne gîndim Ia Eugen Barbu, 
D. R. Popescu și Fănuș Neagu, a că
ror operă este pe cît de încărcată 
de problematică socială pe atit de 
saturată de savoare.. Nu este o sim
plă impresie aceea că imaginea su
perficială și unificatoare a reliefu
lui faptelor de observație din ati
tea și atitea alte lucrări în proză 
corespunde unei medii călduțe, de
ficitare în originalitate, a prestației 
artistice. In exercițiul realist al li
teraturii, zonele de adîncime procu
ră substanța prețioasă.

Cit interes social presupune așa- 
numitul simț al pitorescului ne poa
te dovedi și altă împrejurare : im
portanța pe care activitatea con
cretă, practica socială propriu-zisă 
o au în complexul operei unor pro
zatori de mare valoare. Astfel, pro
za de pregnant p:toresc și înaltă ori
ginalitate a lui Zaharia Stancu a 
fost întotdeauna dublată de o acti
vitate civică pe care volumul Pen
tru oamenii acestui pămînt o cumu
lează în expresia ei literar-ziaristică 
de cea mai acută responsabilitate. 
Sau, căutările, pe linia realismului 
pitoresc, din proza lui Marin Preda, 
au dus în mod firesc la acel strîns 
angajament in observația, practica 
și teoria socială pe • care îl consem
nează volumul Imposibila întoarce
re. Sînt dovezi ale indestructibilei 
unități între funcția de reflectare și 
cea de exprimare care fundamentea
ză vocația socială a scriitorului ro
mân. ale interdeterminării calitative 
a resorturilor lor intime. Observația 
socială, meditația socială și conștiin
ța socială sint trepte ale acestei vo
cații, ilustrate cu strălucire de în
treaga istorie a literaturii române și 
urmărite de scriitorii de astăzi în, 
setea lor de perfecțiune, în dorința 
lor de a răspunde prin opere reali
zate. in cele mai diverse stiluri. în 
funcție de talentul specific al fiecă
ruia. marii misiuni ne care partidul 
a pus-o în fața artei — aceea de a 
înfățișa viața de azi, aspirațiile po
porului de a sluji edificarea unui 
om nou, a unei societăți noi.

Mlrcea TOMUȘ

consacrate sărbători
rii lui Dimitrie Can- 
temir. am avut o 
convorbire cu prof. 
WERNER BAHNER, 
membru al Academiei 
de științe a R.D.G.. in 
cursul căreia d-sa a 
făcut o serie de con
siderații despre viața 
Si opera cărturarului 
moldovean.

Leibniz. Opera lui Cantemir a 
umplut un gol în cultura europea
nă si a venit în întimpinarea ma
relui interes care începea să se 
manifeste pe atunci față de tarile 
orientale din Europa și în special 
față de Țările Românești, interes 
marcat prin acordarea în 1714 a 
titlului de membru al Academiei 
din Berlin învățatului român. De 
asemenea, Dimitrie Cantemir a a- 
dus o remarcabilă contribuție la 
interpretarea mddernă a istoriei și 
etnografiei.

Manifestările din R.D.G. legate 
de împlinirea a 300 de ani de la 
nașterea învățatului român Dimi
trie Cantemir. a declarat în în
cheiere prof. Bahner, marchează 
un moment important al strădaniei 
noastre permanente de a face cu
noscute poporului R.D.G. valorile 
culturale ale poporului român și, 
pe această cale, de a aduce o con
tribuție la prietenia care leagă ță
rile noastre".

★

cat personalitatea cărturarului ro
mân și s-a referit la locul pe care 
opera sa îl ocupă în cultura ro
mână și universală. A fost prezen
tat apoi un film documentar des
pre viața și opera’ lui Dimitrie 
Cantemir.

C. VARVAA4

tv
PROGRAMUL I

0,00 Teleșcoală « Fizică : Mode
lul atomului (Televiziune 
școlară completivă) • Geo
grafic (anul IV) : Munții 
Carpațl (Televiziune școlară 
integrată) • Curs de intro
ducere în matematica mo
dernă : Descrierea algorit
mică (l). (Televiziune șco
lară completivă).

10.00 Telex.
10,OS Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulut.
10.25 Publicitate.
10.35 Tcleclnemateca pentru tine

ret : „Zidul Înalt" — produc
ție a studiourilor cehoslovace. 
Regia : Karel Kachina. In 
distribuție : RadkA Duliko- 
va, Vit Olmer.

11.50 Barzi și rapsozi.
12.00 Telejurnal,
14,55-16,45 Foțb’al : Dinamo Bucu

rești — Atletico Madrid (Cu
pa campionilor europeni). 
Transmisiune directă de la 
Stadionul Dinamo.

17.30 Curs de limbă rusă, Lecți*  
64.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoexpres.
18.15 Steaua polară — „Sudorii".
18.35 Cîntec și joc ■ pe plai vrln- 

cean.
18.50 Din lumea științei.
19.15 Publicitate.
19.30 1001 de seri : Heckle și Jeckle 

(IV).
19,30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cintecul săptămînii : „Le
gendar pămînt străbun". Mu
zica Viorel Doboș. Text — 
Cecilia Silvestri. Interpre
tează Marian Spînoche.

20,05 Teleobiectiv.
20,20 Aventuri în epoca de piatră.
20.45 Film documentar : „Rugl- 

noasa de la sat la oraș".
20,55 Fotbal : Standard Ltdge — 

Universitatea Craiova. Trans
misiune directă de la Liege.

22.45 Telejurnal.
PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră.
20,05 O via(ă pentru o idee : Tra

ian Lalescu.
20.35 ,.Frumuseții tale...1' — muzi

că ușoară românească inter
pretată de tineri soliști par- 
ticipanți la concursul „Steaua 
fără nume".

21,05 Film artistic.

Cum și de ce s-a creat 
la noi opinia că o piesă 
de teatru scrisă după ca
noanele clasice ale genu
lui, adică bine scrisă, că 
o piesă de teatru in care 
„se povestește" o int'un- 
plare tristă sau veselă, 
așa cum sint toate marile 
piese ale lumii, o piesă de 
teatru care să stimească 
emoția, așa cum au stir- 
nit capodoperele literatu
rii universale — ar fi 
neapărat o piesă demo
dată? — nu îmi propun 
să discut acum. Dar in- \ 
trebarea trebuie să ne ' 
preocupe, deoarece fie din 
snobism, fie din lipsă ce 
informare sau din amîn- 
două pricinile laolaltă, s-a 
acreditat de către unii 
ideea că reprezentativ 
pentru dramaturgia occi
dentală postbelică ar fi 
doar teatrul absurdului și 
al zonelor obscure prima
re și maladive ale sufle
tului, iar piesa de dezba
tere a unor întrebări u- 
rnane și sociale acute ar 
fi de la bun început de
modată și ieșită din sfera 
interesului. Iată că tele
viziunea, cu un an și ju
mătate in urmă, prin dra
ma „Pledoarie pentru un 
răzvrătit", a unui clasic 
al dramaturgiei secolului 
nostru, Emmanuel Robles, 
și la începutul acestei 
săotămîni prin piesa „A 
CUI E VINA?" de scrii
torul italian Paolo di Vin
cenzo, aparținînd genera
ției ce se apropie de 
cincizeci de ani, demon
strează că filonul drama
turgiei realiste inspirat 
din luptele și dramele 
omului contemporan de
parte de a fi epuizat — 
este și astăzi fecund. „A 
cui e vina ?" (piesă care 
s-a bucurat de o exce
lentă traducere, oe a ți
nut seama de legile spe
cifice ale teatrului — 
semnată de Adriana Lâ- 
zărescu) a fost renrezen- 
ta+ă în nremieră în anul 
1938 la Roma și asemenea 
unei alte piese a autoru
lui; ..Cînd se face ziuă", 
a nrimitx un important 
oremîu do dramaturgie 
italiană. Piesa desorinsă 
dm .ti’lbina neorealismu
lui. descinzînd în cîteva 
momente din dramaturgia 
lui Eduardo de Filinoo. 
revine la nerioada care a 
insnirat ooere nemuri
toare prozei și teatrului 
italian; anii ce au urmat 
celui de-al doilea război 
mondial. Gino Salvi. e- 
roul piesei, este unul din

• Despre • anume fericire : PA
TRIA — 0; 11,30; ii; 16,50; 19;
21,15, FAVORIT — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 16,15; 20,S0, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,SO, 
VICTORIA — 0; 11,18; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Doi pe un balansoar : SALA
PALATULUI — 17.15 (seria de bi
lete — 4750) ; 20,15 (seria de bi
lete — 4751), SCALA 0; 11,15;
13,30: 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30*,  21.
• Mafia albă : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 30,45,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Cu miinile curate ; Ultimul 
cartuș : TIMPURI NOI — 9—19,30 
In continuare.
• Paradisul : MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16: 18,30; 30.45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
2t),30. EXCELSIOR — 9; 11.15;
13,3C; 16; 18,15; 20,30.
• Șapte zile : COTROCENI — 
15,30; ie; 20,15, POPULAR — 13,30; 
18; 20,15.
• Legenda negrului Charley î

Sesiune științifică internațională pe tema 
„PROBLEME ALE FĂURIRII Șl DEZVOLTĂRII 

BAZEI ECONOMICE A SOCIALISMULUI"
în Capitală a început, marți dimi

neața, aesiunea științifică cu xpartici
pare internațională pe tema „Proble
me ale făuririi și dezvoltării bazei 
economice a socialismului", organi
zată de Academia de științe sociale 
și politice, academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Academia de studii econo
mice, cu prilejul împlinirii unui sfert 
de veac de la naționalizarea princi
palelor mijloace de producție In țara 
noastră.

La. lucrările sesiunii, care se des
fășoară in sala Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia. iau parte academicieni, cadre 
didactice universitare,’ cercetători, 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai unor instituții centrale șl 
organizații obștești.

Sint prezenți, de asemenea, dele
gați din 24 de țări din Europa, Asia 
și Africa — reprezentanți ai unor 
partide comuniste, ai unor partide 
socialiste, precum și ai altor partide 
și organizații politice progresiste, ai 
școlilor de partid și institutelor de 
marxism-leninism, ai academiilor de 
știință și invățămîntului economic 
superior.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii Paul Nlculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent ai C.G. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul educației și în-

La Casa pionierilor din sectorul 3 din Capitală s-a deschis

CLUBUL FONDULUI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COPII
în București, la Casa pionierilor 

din sectorul 3, 6-a deschis, marți, un 
club al Fondului națiunilor unite 
pentru copii — UNICEF.

Venind în întimpinarea dorinței 
micilor noștri școlari de a cunoaște 
mai bine viața copiilor de pe toate 
meridianele lumii, de a întreține re
lații prietenești cu un cît mai mare 
număr de tineri de peste hotare, 
clubul își propune, in acest sens, 
organizarea de excursii, vizionări de 
filme, diafilme și diapozitive, reali
zarea de albume și fotoreportaje, 
pregătirea de programe artistice etc.

La festivitatea de deschidere a 
vorbit, între alții, Ioan Mihuț, secre
tarul Comitetului național român 
pentru UNICEF.

In cuvîntul său, S. A. Chedid. di
rectorul Centrului de informare aJ

oamenii care au luptat în 
război, a fost rănit și re
întors acasă își înteme
iază o familie crezind că 
poate să-și așeze viața pe 
temeiul muncii cinstite. 
De aici începe drama lui 
Gino Salvi pe, care auto
rul o înscrie pe coordo
nate precis ’ desenate ini 
timp șl în spațiu, intr-o 
atmosferă redată-pînă în 
amănuntele ei distincte 
așa cum a procedat, de 
altfel, și regizorul piesei, 
aotorul Matei Alexandru 
care a intuit cu precizie

îl aduseseră aici vor spe
cula, împrejurările morții 
acestui om dar cuvintele 
din urmă ale Măriei, fe
meia ~în casa căreia el a 
decedat, vor restabili a- 
devărul asupra integrită
ții sale morale, Piesa 
care vorbește simplu, 
Uman, convingător despre 
o societate în care în ca
lea cinstei se ridică for
tărețele de netrecut ale 
corupției poartă un nobil 
mesaj de încredere în 
finalul eî. Oamenii care 
au trăit alături de Gino

„A CUI 
E VINA?" 

0 piesă cu puternic mesaj 
pe ecranele televiziunii

specificul și nuanțele tex
tului. Sfîșierea lăuntrică a 
lui Gino Salvi vine din 
dorința firească a omului 
onest care își iubește so
ția, copiii și vrea să le 
asigure un minimum de 
existență și cinstea lui 
funciară, neabătută. Ori
unde muncește, prin na
tura profesiunii sale — 
este contabil — Gino Salvi 
vine în contact cu marije 
excrocherii ale celor sus- 
puși în ierarhia socială șl 
și administrativă pe care 
el le denunță și ca ur
mare își pierde slujba. 
Ultima experiență îi va 
aduce și sfîrșitul deoa
rece acum Gino Salvi 
vede cum înaintea cinstei 
lui se ridică zidul corup
ției cu antene bine im
plantate peste tot, cu 
complicități acolo, unde el 
credea că are să afle 
dreptatea (înalți funcțio
nari și prelați). $i atunci, 
deprimat, moare subit, 
ființa, sa greu încercată 
de război nemaiputînd 
rezista acestui șoc dure
ros. Bineînțeles, cei care

Salvi drama vieții lui 
sînt hotărîți să afle „a 
cui e vina ?“ și să capete 
dreptatea.

Spectacolul pus în sce
nă de Matei Alexandru 
a ținut seamă — așa cum 
spuneam — nu numai de 
specificul piesei, a redat 
nu numai ambianța spiri
tuală și socială dar a 
tratat-o cu mijloacele ca
racteristice teatrului de 
televiziune. Piesa a căpă
tat astfel nu numai culoa
re, ci și dinamism, iar 
drama lui Gino Salvi a 
fost pusă in evidență cu 
deosebită elocventă. Iar 
interpretul lui Salvi care 
a fost tot Matei Alexan
dru a aflat acele game 
care pun în evidentă per
sonalitatea acestui om 
pentru care cinstea e su
prema virtute a vieții. 
Dar din această pricină 
este mereu scos în afara 
ei, lăsat în condiția, unui 
muritor de foame de cei 
ce nu-și concep altfel 
viața decit solidari în 
necinste și pentru care

CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,80, GRIVIȚA — 9; 11,16; 
13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Pisica junglei : PACEA —15,30; 
17,45; 20, PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Cu cărțile pe față ‘ AURORA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

cinema 

vățămintului, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
conducere Si rector al academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

Rostind cuvîntul inaugural, prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice, a adresat, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, al instituțiilor organizatoare, 
un călduros salut oaspeților de pesfe 
hotare și a urat succes deplin aces
tei importante reuniuni științifice.

în continuare, rectorul Academici 
de studii economice, prof. dr. 
Gheorghe Dolgu, a evocat pe larg 
semnificația istorică a naționalizării 
principalelor mijloace de producție 
in România. Prof, dr. docent Roman 
Moldovan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte, al Academiei de știin
țe sociale' și politice, a Înfățișat apoi 
transformările petrecute în structura 
social-economică a țării în pătrarul 
de veac care a trecut de la națio
nalizare.

în încheierea primei zile a hicră- 
rilor a luat cuvintul tovarășul Leon
te Răutu, care a făcut o amplă ex
punere cu privire la procesul de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in România.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Națiunilor Unite la București, a ținut 
să releve contribuția pozitivă a 
României pe plan internațional, ac
tivitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pusă in slujba 
înfăptuirii idealurilor de pace, înțe
legere și colaborare și progres ale 
lumii contemporane, a dezvoltării- 
relațiilor între state, pe baza princi
piilor respectării independenței și su
veranității naționale.

Transmitted salutul secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
cu ocazia inaugurării noului club 
UNICEF la București. S. A. Chedid 
a arătat că acest club reprezintă incă 
o mărturie a voinței României de a 
face din principiile, scopurile și o- 
biectivele Cartei Națiunilor Unite o 
realitate pregnantă, vie.

(Agerpres)

Gino Salvi reprezintă un 
pericol. Hotărîrea. intran
sigența, ca și durerea și 
tandrețea acestui om au 
fost puse în lumină de 
Matei Alexandru cu so
brietate și decență. Re
plica i-a fost dată de Mi- 
haela Dumbravă, in rolul 
soției sale Luiza Salvi. 
care, și ea, a parcurs o 
gamă de sentimente de la 
sfișierea mamei care și-a 
pierdut copilul, la- dispe
rarea omului ce se afun
dă intr-o mizerie ce nu 
mai are nici o ieșire, la 
neîncrederea în fidelita
tea soțului și, în fine. — 
atunci cind află adevărul 
— la licărirea de speranță 
în aflarea dreptății. O 
realizare de excepție a 
avut Marga Barbu în ro
lul Măriei, interpretînd 
rolul unei femei aparent 
nonșalante, pentru care 
drama celor din jur n-are 
parcă nici un ecou sufle
tesc dar care își dă sea
ma în final de dimensiu
nile tragediei trăite de 
Gino. Marga Barbu a 
compus personajul in lu
mina adevărului lui social 
și psihologic, conferin- 
du-i în evoluția lui o uni
tate caracterologică. N-am 
putea uita pe Chirii Eco- 
nomu care, cu inteli
gență, a creat un perso
naj atît de tipic pentru 
acel mediu, pe Constan
tin Bărbulescu, pe Mihai 
Fotino, Didona Popescu, 
Ion Henter, Constantin 
Dinulescu și Victor Mol
dovan care, toți, au vpus 
în lumină dimensiunile 
acestui conflict. Sceno
grafia lui Virgil Luscov 
a fost și ea remarcabilă 
și a oontribuit la succe
sul acestui spectacol de 
televiziune cu o piesă 
inedită, cu o piesă so
cială ce dă naștere unor 
profunde meditații, o pie
să care demistifică rea
litățile. lumii _ capitaliste 
și le așază în lumina 
crudului lor adevăr. Re
venind la început : piesa 
transmisă recent la tele
viziune demonstrează fap
tul că piesa de adevă
rată vibrație și semnifi
cație umană nu e nicide
cum demodată, nu e nici
decum prăfuită ; ea re
prezintă o permanentă a 
mișcării teatrale contem
porane. Numai să știm să 
o descoperim și atunci 
cînd o aflăm să îi facem 
locul meritat în reperto
riile noastre.

Valeriu RÂPEANU

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16-
18,15 : 20,30.
8 Atentatul — 10; 12: 14; 16,30,

raganul — 18,45, Luminile varie- 
teului — 20,45 : . CINEMATECA
(sala Union).
• Cppernic : BUCEGI — 18; ifl,
• Stare de asediu : BUZEȘTI — 
8,30; II; 13,30; 16; 18,30; 21, MIO
RIȚA ■— 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
20,43.
• Cartea junglei ; FLOREASCA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Clovnii: VIITORUL — 15 30*  
18; 20,15.

zăpada șl cel șapte 
pitici: DOINA - 9,45; 11.35: 14-
16; 18; 20, VOLGA — 9.43*  11 45- 
13.45: 15.45; 18; 20.
S Cel șase urși și clovnul Ciu- 

ulka : DRUMUL SĂRII _ 15 30* 
18; 20.15. ’ ’
• O afacere pe cinste : DACIA 
~ iî.îs; 13,30: ie; 18,15; 20,30» 
CIULEȘTI - 15.30: 18; 20,15.
R Valter apără Sarajevo : ra- 

OVA - 16: 19,13.
• Dreptul de a iubi : FLACARA - 19,30; 18; 20,15. .^7*
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Conxiliulul de Stat al Republicii SoetalUu Romdnia

Deosebit de Impresionat de mesajul așa do amabil șl de prețios pe 
care Excelenta Voastră a binevoit ti-1 adreseze Aaoclațlei internațio
nale de studii sud-est europene cu ocazia celei de-e 10-a aniversări, 
Biroul Asociației internaționale de studii sud-est europene, reunit în 
ședința solemnă, vă transmite, In numele tuturor savanțtlor care-și con
jugă eforturile creatoare în cadrul asociației, cea mai vie mulțumire 
pentru malta protecție pe care Excelența Voastră o acordă operei de 
colaborare științifică, de înțelegere și prietenie promovată de asociație.

Noi găsim In acest mesaj nu numai înalta apreciere pe oare a pri- 
mit-o pînă astăzi, dar și unul dintre cele mai încurajatoare impulsuri 
pentru activitate® sa viitoare.

Primiți, vă rog. Excelență, expresia profundei noastre considerații 
în numele Comitetului Internațional șl al Biroului.

Președinte,
HALIL INALCIK

Vizitele delegației Adunării
Federale a R. S. Cehoslovace

Membrii delegației Adunării Fede
rale a Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Adu
nării Federale, au făcut. marți di- 
Ynineața, o vizită la Palatul M AN., 
Unde s-au întilnit cu Ștefan Voitec, 
Președintele Marii Adunări Națio
nale.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, au luat parte Maria Groza, 
Ilie^Murgulescu, Gheorghe Necula, 
vicepreședinți ai M.A.N., președinți 
de comisii permanente ale M.A.N., 
deputațt.

Dejun oferit de președintele Marii Adunări Naționale
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voitec, a oferit, marți, 
un dejun in onoarea delegației A- 
dunării Federale a Republicii Socia
liste Cehoslovace, condusă de Alois 
Indra, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Adunării Federale.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Cioară și Emil Drăgănescu. Maria 
Groza, Ilie Murgulescu. Gheorghe 
Necula. vicepreședinți ai M.A.N., 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale MAN., deputați. alte persoane 
oficiale.

A participat Miroslav Sulek. am
basadorul R. S. CehOiSlovace la 
București.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
teneasca. președintele Marii Adunări 
Naționale și președintele Adunării 
Federale a R S. Cehoslovace au 
rostit toasturi.

După ce a relevat că vizitele re
ciproce ale Darlamentarilor din 
România și Cehoslovacia se înscriu 
pe linia relațiilor frățești dintre cele 
două țări, relații ridicate pe un plan 
superior in anii construirii socialis
mului, tovarășul Ștefan • Voitec a 
spus r Dăm glas Convingerii câ Jn 
spiritul Tratatului d«' prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
țările noastre, al intilnirilor si con
vorbirilor fructuoase, profund con
structive, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak. care au 
acționat ca un puternic stimulent 
pentru dezvoltarea pe toate planu
rile a legăturilor bilaterale, relațiile 
frățești, de trainică prietenie și co
laborare multilaterală româno-ceho- 
slovace vor cunoaște șl in viitor o 
intensă, dezvoltare. In interesul ce

★

Delegația Adunării Federale a Her 
publicii Socialiste Cehoslovace, con
dusă de Alois Indra, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Adunării Fe
derale. a vizitat, marți, Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România.

Oaspeții au fost însoțiți de Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., Du
mitru Balalia, președintele Comi
siei pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat, de alte persoa
ne oficiale, precum și de ambasado- 
n-aX S. Cehoslovace la București, 
Miroslav Sulek.

Membrii delegației s-au oprit cu 
Interes in dreptul exponatelor, care 
reflectă momente de seamă din is
toria tării noastre, ale luptei poporu
lui român pentru libertate, drepturi 
democratice și progres sociaL

vremea
Ier! in țară : Vremea a fost re

ce In toate regiunile țării. Cerul 
a fost variabil, cu înseninări 
persistente în cursul dimineții In 
regiunile 'nord-vestice ale țării. In 
Oltenia, Muntenia șl Dobrogea 
izolat a plouat slab In prima par
te a zilei. Vintul a suflat slab, 
pină la potrivit. Temperatura ae
rului, la ora 11. oscila Intre 3 
grade la Ocna Șugatag-șl Stolnici 
țl 13 grade la Tumu-Severin. In 
București : Vremea a fost rece, 
cu cerul mal mult noros. A plouat 
slab, in primele ore ale dimine

LA 28 OCTOMBRIE

Concurs special „Pronosport
Administrația de staf Loto- 

Pronosporț organizează in ziua 
de 28 octombrie 1973 un concurs 
special Pronosport. Participarea 
se face pe aceleași buletine ca 
la orice concurs obișnuit.

La concursul special Prono
sport din 28 octombrie se vor 
atribui ciștiguri obișnuite in 
bani, ciștiguri suplimentare in 
autoturisme. excursii și bani, 
precum și premii suplimentare.

Ciștigurile obișnuite In bani se 
atribuie ca la un concurs obiș
nuit pentru 13—12—11 sau 12— 
11—10 rezultate exacte ș.a.m.d. 
Ciștigurile suplimentare se vor 
atribui dintr-un food special. Se

A fost de față Miroslav Sulek. am
basadorul R S. Cehoslovace la Bucu
rești.

In timpul discuțiilor, care au avut 
loc cu acest prilej, au fost reliefate 
activitatea celor două parlamente, 
precum și rolul parlamentelor in 
promovarea relațiilor de colaborare 
între popoare. In edificarea securi
tății in Europa șl In întreaga lume.

Convorbirea a relevat dorința co
mună de a intări și extinde conlu
crarea dintre Marea Adunare Națio
nală și Adunarea Federală, de a se 
dezvolta și adinei prietenia rornâno- 
cehoslovacă in interesul ambelor țări, 
al cauzei păcii și socialismului.

lor două popoare, al unității țări
lor socialiste, al cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

în încheiere, tovarășul Ștefan 
Voitec a toastat în sănătatea tovară
șului Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, și a to
varășului Ludvik Svoboda, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
în sănătatea oaspeților, pentru prie
tenia și colaborarea trainică dintre 
România și Cehoslovacia.

în toastul său, tovarășul Alois 
Indra a evocat tradiționalele relații 
de prietenie și colaborare româno- 
cehoslovace,-subliniind că ele au cu
noscut și cunosc. In anii socialismu
lui, o evoluție mereu ascendentă, in 
toate domeniile. în folosul ambelor 
popoare, al edificării noii orinduiri in 
cele două țări. Vorbitorul a arătat că 
dezvoltarea multilaterală și conținu
tul nou al acestor relații își găsesc o 
pregnantă expresie în Tratatul ro- 
mâno-cehoslovac de prietenie, cola
borare și asistență mutuală. Construi
rea cu succes a socialismului in țările 
noastre — a subliniat președintele 
Adunării Federale — creează pre
mise favorabile pentru aprofundarea 
în continuare a relațiilor reciproce. 
El a evidențiat, de asemenea, impor
tanta deosebită â" IhfilriițgoK, efintre 
tovarășii Gustav Husak și Nicolae 
Ceaușescu pentru adincirea și întări
rea prieteniei și colaborării româno- 
cehoslovace.

în încheiere, tovarășul Alois Indra 
a toastat in sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. în 
sănătatea celor prezenți. pentru dez
voltarea continuă a relațiilor româ- 
no-cehoslovace.

★ ■
La încheierea vizitei, oaspeții au 

semnat in cartea de aur a muzeu
lui

★
Marți după-amiază. membrii dele

gației Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă de 
Alois Indra, președintele Adunării 
Federale, au depuș o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Maria Groza, vicepreșe
dinte al M.A.N., Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte, și Dumitru Gheorghe, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ții. Vintul a suflat slab, pini la 
potrivit. Temperatura maximi a 
fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 șl 27 octombrie. In țară: 
Cerul va fi variabil, mai mult no
ros In jumătatea de nord a țâ
rii, unde vor cădea ploi locale. 
In rest ploile vor fi izolate. Vint 
moderat. Temperatura In crește
re ușoară. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 2 șl plus 8 
grade, izolat mai coborlte la în
ceputul intervalului, iar maxime
le vor oscila intre . 8 și 18 grade, 
local mal ridicate. Izolat, la În
ceputul Intervalului, condițiile 
râmln favorabile producerii bru
mei. In București : Cerul va fi 
schimbător. favorabil ploii de 
scurtă durată. Vlnt potrivit. Tem
peratura In creștere ușoară.

vor acorda, prin tragere la 
sorți, autoturisme „Tr»b*nt-601"  
și excursii In R.F. Germania (de 
circa 20 de zile), cu participa
rea la campionatul mondial de 
fotbal de la Mdnchen 1974. Pre
miile suplimentare se vor atri
bui variantelor pe care s-a în
scris pronosticul 1 la toate me
ciurile la care acesta a ieșit e- 
xact, iar la celelalte meciuri 
s-au Înscris alte pronosticuri in 
afară de 1, adică x sau 2. Pen
tru a putea participa la atribui
rea premiilor suplimentare, bu
letinul trebuie să albă o taxă de 
participare achitată de cel pu
țin 15 lei.

Lumea rugbiului nostru — în pri
mul rind. firește, echipa reprezenta
tivă — așteaptă cu interes și speran
țe tradiționalele meciuri de sfirșit de 
an cu reprezentativele R. F. Germa
nia și Franței. Cu rugbiștii vest- 
germani ne vom intilni peste numai 
citeva zile — simbă^ă, la Heidelberg.
Preparativele (alcătuirea echipei, sta
bilirea ideii de joc etc.) sint ca și În
cheiate. antrenorii P. Cosmănescu și 
V. Irimescu lucrând acum la retușu
rile necesare, la menținerea formei 
întregului lot. la refacerea forțelor 
după partida de verificare (ultima 
Înaintea confruntării de la Heidel- 

sporirea rolului O.N.U. în viața in
ternațională, astfel ca organizația să 
răspundă intr-un mod mai eficient 
aspirațiilor de pace, libertate și pro- 
greș ale popoarelor. Este cunoscut 
că, în acest sens, țara noastră a ini
țiat o rezoluție specială, care s-a bu
curat de un larg ecou și a fost a- 
doptată în unanimitate la trecuta 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
în concordanță cu spiritul și preve
derile acestei rezoluții, România con
sideră că este necesar să se între
prindă acțiuni de natură să facă din 
O.N.U. un instrument mai puternic 
și mai eficient în procesul de instau
rare a unor relații noi, democratice, 
de apropiere între state, și de destin
dere și cooperare internațională. Ca 
for al comunității mondiale, O.N.U. 
este chemată să asigure cadrul de 
manifestare activă a tuturor statelor 
— mari, mijlocii și mici — la solu
ționarea problemelor internaționale, 
în interesul tuturor popoarelor, să 
acționeze ferm în interesul păcii șl 
progresului, indeplinindu-și astfel 
pe deplin misiunea încredințată de 
popoare. Marcînd Ziua Națiunilor 
Unite, popoarele își exprimă convin
gerea că O.N.U. va întreprinde noi 
pași pe drumul îndeplinirii rolului 
încredințat și a speranțelor umani
tății, sporindu-șl contribuția la sta
bilirea unui climat de pace și co
laborare multilaterală intre toate po
poarele.

T. PRELIPCEANU
★

România, in cadrul organizației, 
pe linia educării tinerel generații în 
spiritul idealurilor de pace, respect 
reciproc și Înțelegere între popoare.

Au luat apoi cuvintul dr. Ion Voi- 
cu. director adjunct al Centrului de 
informare al O.N.U.. și George 
Ghenoiu. prim-secretar al Comite
tului municipal București al U.T.C.

în încheierea manifestării, partici- 
panții au urmărit o gală de filme do
cumentare.

(Agerpres)

George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Elijah H. K. Mu- 
denda. ministrul afacerilor externe

PRIMIRI LA PRESEDINTRE CONSILIULUI 
DL MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER 

Ambasadorul Regatului Cambodgiei
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți 
la amiază. In vizită protocolară de 
prezentare pe Chea San. ambasado-

Ambasadorul Suediei
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialisto România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
marți după-amiază. pe ambasadorul 
Suediei la București. Per Otto Raths-

★

Cu prilejul plecării definitive din 
tara noastră, ambasadorul Suediei la 
București, Per Otto Rathsman. a ofe
rit marți după-amiază o recepție in 
saloanele ambasadei.

La recepție au participat Vasile

PRIMIRE IA CONSILIU DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit, marți dimineața, pe 
G. I. Vorobiov, președintele Comite
tului de stat pentru silvicultură de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

La întrevedere au participat Vasile 
Patilineț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții,

★

Președintele Comitetului de stat 
pentru silvicultură de pe lingă Con
siliul de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, G. I. Vorobiov, a părăsit, marți 
la amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Vasile Patilineț, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Mihai Suder,

Vizita delegației Mișcării 
Panafricane a Tineretului

între 16 și 23 octombrie 1973. o de
legație a Mișcării Panafricane a Ti
neretului (M.P.J.). condusă de Sisso- 
ko Sekou, secretar general al M.P.J., 
a efectuat o vizită in țara noastră, 
la invitația C.C. al U.T.C.

Delegația a purtat convorbiri la 
C.C. al U.T.C.. I.R.R.C.S.. Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor, 
Liga de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, a vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
municipiul București, județele Bra
șov. Vilcea și Sibiu și a avut. întil- 
niri cu reprezentanți ai comitetelor 
U.T.C.. cu tineri.

Vizita a prilejuit o largă informa
re reciprocă asupra activității celor

O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI
AI P.C.R. A PLECAT LA PEKIN

Marți la amiază a plecat spre Pe
kin o delegație de activiști ai C.C. 
al P.C.R., condusă de tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R.. care, la invita
ția C.C. al P.C. Chinez, va face o 
vizită de schimb de experiență în a- 
ceastă țară.

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat președinte
lui Adunării Poporului a Republicii 
Arabe Egipt, Hafez Badawi, o tele
gramă de felicitare cu prilejul reale
gerii sale în această funcție.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec. a adresat președinte
lui Camerei Deputaților a Republicii

Cu 28 de ani în urmă, la 24 oc
tombrie 1945. a intrat in vigoare, după 
ce a fost adoptată la Conferința de 
la San Francisco din iunie 1945, Car
ta Națiunilor Unite, considerată, pe 
drept cuvint, actul de naștere al 
O.N.U. Expresie a năzuințelor celor 
mai fierbinți ale popoarelor atit de 
greu încercate de războiul mondial- 
care abia se Încheiase, Carta stabilea 
principalele atribuții ale marelui for 
internațional in vederea înfăptuirii 
obiectivelor sale fundamentale : men
ținerea păcii și securității interna
ționale, promovarea colaborării paș
nice a statelor pentru favorizarea 
progresului economic și social.

Un merit esențial al Cartei rezidă 
in aceea că ea consacră principii e- 
sențiale ale relațiilor interstatale și 
dreptului international contemporan, 
cum sint : egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor, indiferent de mări
me : respectarea independenței, su
veranității șl integrității teritoriale ; 
neamestecul în treburile interne ale 
altor state : abținerea de la orice a- 
menințare cu forța sau de la folosi
rea ei ; reg’ementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor internaționale. 
Viata internațională a confirmat 
din plin valabilitatea universală a 
acestor principii. însemnătatea hotărl- 
toare ne care o are aplicarea lor ri
guroasă pentru afirmarea de sine 
stătătoare a fiecărei națiuni, cit și 
pentru realizarea unei colaborări rod
nice. pentru asigurarea păcii și secu
rității Internationale. Se poate imu
ne că diferitele momente de criză și 
tensiune intervenite In viața inter
națională in anii care s-au scurs de 
la intrarea in vigoare a Cartel au 
fost întotdeauna legate tocmai de în
călcări ale acestor principii. însăși 
viața demonstrează că respectarea 
strictă a normelor proclamate solemn 
în Cartă, dezvoltarea ți precizarea 
lor. traducerea lor consecventă ta 
viață șl stabilirea unor garanții fer
me împotriva oricăror violări a nor
melor de conduită internațională sint 
cerințe de care depind, intr-o măsu
ră hotăritoare. menținerea si întări
rea păcii. Tocmai in acest sens, 
România a militat consecvent ta ca

rul Regatului Cambodgiei la Bucu
rești.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat Nico
lae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

man, in legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte Va
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

★

Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, oameni de cultură, artă 
și știință, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

precum și V. S. Tikunov, însărcina
tul cu afaceri ad-interlm al Uniunii 
Sovietice la București.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată lntr-o 
atmosferă prietenească, au fost dis
cutate probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor de colaborare în
tre cele două țări.

★

ministru secretar de stat Ia Ministe
rul. Economiei Forestiere șl Materia
lelor de Construcții, alte cadre de 
conducere din acest minister.

Erau de față V. S. Tikunov, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București,-și 
membri ai ambasadeL

(Agerpres) 

două organizații, asupra căilor și for
melor de lărgire și dezvoltare a re
lațiilor de colaborare dintre U.T.C. 
și M.P.J.. precum și un schimb de 
opinii asupra unor probleme actua
le ale mișcării internaționale de ti
neret.

La Încheierea vizitei, delegația 
M.P.J. a fost primită Ia C.C. al 
P.C.R. de către tovarășii Cornel Bur
tică. _ membrți supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului/

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășa 
Lina Ciobanu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

Erau prezenți Li Tin-ciuan. amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• | •zilei
Liban. Kamel El-A&sad. o telegramă 
de felicitare cu prilejul realegerii 
sale în această funcție.

★
Pentru a veni în sprijinul popu

lației lovite de recentele calamități 
naturale din Pakistan, Societatea de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România a trimis Semilunii Roșii din 
această țară un ajutor, con6tînd din 
medicamente.

(Agerpres)

drul O.N.U., cit și în întreaga acti
vitate desfășurată pe plan interna
țional.

Acționind in conformitate cu pre
vederile Cartei. Organizația Națiuni
lor Unite a elaborat si adoptat, in 
decursul anilor, un sir de documente 
de mare însemnătate, menite să con
tribuie la dezvoltarea procesului de 
lichidare a sistemului colonial, la a- 
firmarea voinței popoarelor de a se 
dezvolta liber, de sine stătător, la 
accentuarea cursului de destindere 
internațională. în același timp, s-a 

Z/tfff Națiunilor Unite
impus ca o necesitate creșterea efi
cientei O.N.U. ta ce privește stator
nicirea trainică a principiilor înscri
se in Cartă, ca reguli de conduită 
intre toate statele lumii, realizarea 
de progrese efective în asemenea 
probleme arzătoare ale vieții Inter
nationale. cum sint dezarmarea gene
rală și, in primul rind, dezarmarea 
nucleară sau lichidarea decalajelor 
dintre țările in curs de dezvoltare și 
cele avansate economicește.

Din dorința de a sublinia impor
tanța majoră a rezolvării problemei 
subdezvoltării pentru progresul în< 
tregii umanități, pentru inseșl per
spectivele istorice ale păcii și coope
rării internaționale, de a pune in 
evidență necesitatea conjugării efor
turilor întregii comunități internațio
nale în această direcție, Adunarea 
Generală a O.N.U. a hotărlt. de alt
fel, printr-o rezoluție adoptată anul 
trecut, ca ziua de 24 octombrie să 
fie considerată și ca „Zi mondială de 
informare asupra dezvoltării".

în cei 28 de ani ce s-au scurs de 
la crearea O.N.U., numărul statelor 
membre a crescut de la 51 la 135 —

Sosirea unei delegații 
guvernamentale economice 
a G.R.P. al Republicii 

Vietnamului de Sud
O delegație guvernamentală . eco

nomică a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. condusă de Duong Thang 
Long, ministru adjunct al economiei, 
a sosit, marți după-amiază, in 
Capitală, pentru a purta convorbiri 
in probleme de colaborare șl coo
perare economică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, și Nguyen Dang Hanh, am
basadorul Republicii Democrate Viet
nam la București.

(Agerpres)

Plecarea președintelui 
Consiliului Culturii și Educației 

Socialiste la Atena
Tovarășul Dumitru Popescu, pre

ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, a plecat, marți di
mineața,' la Atena, pentru a face o 
vizită oficială in Republica Elenă, la 
invitația ministrului culturii și știin
țelor din această țară, Constantin A. 
Panayotakis.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți membrii conducerii 
Consiliului Ctflturii și Educației So
cialiste.

A fost de față Aristote J. Phrydțis, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

★

în aceeași zi, tovarășul Dumitry' 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, a so
sit la Atena. La aeroport, oaspetele 
român a fost întimpinat de Constan
tin .Panayotakis, ministrul culturii și 
științelor, de alte persoane oficiale. 
A fost prezent Ion Brad, ambasado
rul României in Grecia.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de primari socialiști 

din Franța ;. , _
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație de primari so- 
oialiști din Franța, care, La invita
ția Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, va efectua o vi
zită in țara noastră. Din delegație 
fac parte Charles Hernu, delegat 
general al Federației naționale a de- 
putaților municipali cantonali și re
gionali socialiști și republicani, 
membru al Comitetului director al 
Partidului Socialist Francez. Louis 
Mermaz. membru al Federației na
ționale a deputatilor municipali 
cantonali si regionali socialiști și 
republicani, membru al Comitetu
lui director al P.S.F.. deputat, 
primar al localității Vienne. Robert 
Grandjean, fost ministru, primar al 
localității Chateaurenaud, AmedSe 
Renault, primar al orașului Pelle- 
voisin, Pierre Charleuf/ primar al 
orașului Cercy-la-Tour, și Franțois 
Benard. primar al localității Vărs.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Tăbircă, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, Ion Medrea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Ilfov, Andrei Veteu 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, și Vasile Drăgoescu, secretar 
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular municipal București.

cifre care, prin ele însele, vorbesc 
despre mutațiile fără precedent pe
trecute pe arena mondială, ca ex
presie a formării de noi și noi state 
independente, a dorinței popoarelor 
de a fi reprezentate în acest for, a 
progreselor pe linia universalității 
O.N.U. „Schimbările care se produc 
în viața internațională — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — fac să 
crească fot mai mult rolul Organi
zației Națiunilor Unite și al altor 
organisme internaționale, ca factori 
de stimulare a colaborării intre sta

te, de elaborare a normelor care să 
guverneze relațiile dintre țări și de 
asigurare a înfăptuirii în viață a 
acestor norme".

Pornind de la aceste mutații, de la 
multitudinea și amploarea probleme
lor ce se pun în prezent în fața ome
nirii, România, manifestindu-și ferm 
adeziunea la principiile O.N.U., des- 
fășurind in cadrul forului internațio
nal o intensă activitate constructivă, 
se pronunță și acționează pentru

★

în cadrul acțiunilor menite să mar
cheze sărbătorirea in țara noastră a 
„Zilei Națiunilor Unite", marți după- 
amiază a avut loc la Ateneul tine
retului din București o manifestare 
organizată de Comitetul municipal 
București al U.T.C.

Cu acest prilej, S. A. Chedid, di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, a prezentat o 
expunere pe tema „Tineretul și 
O.N.U.". Vorbitorul a relevat însem
nătatea Inițiativelor promovate de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A ZAMBIEI
Excelenței Sale

Dr. KENNETH DAVID KAUNDA 
Președintele Republicii Zambia

Cu ocazia celei de-a lX-a aniversări a proclamării Independenței Re
publicii Zambia, îmi este plăcut ca, în numele Consiliului de Stat, al 
guvernului și al poporului român, precum-șl al meu personal, să^ vft 
transmit dumneavoastră cele mal cordiale felicitări șl urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporului zambtan prieten urările noastre 
sincere de progres și prosperitate.

îmi exprim convingerea câ, pe baza celor stabilite împreuna cu 
ocazia vizitei pe care am făcut-o In Zambia anul trecut și de care îmi 
amintesc cu multă plăcere, relațiile de prietenie dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu. în interesul popoarelor român și zambtan, al 
păcii și colaborării în jume. *

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Poporul zambian 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a nouă ani de 
la proclamarea inde
pendenței țării sale. în 
fluxul Istoriei, aceas
tă perioadă este doar 
o picătură. Dar, ca 
urmare a strădaniilor 
depuse de acest po
por, a energiei sale 
descătușate, resursele 
și frumusețile țării 
străbătute de apele în
volburate ale fluviu
lui Zambezi au căpătat 
noi dimensiuni și va
lori. La cîteva sute 
de kilometri de casca
da Victoria. mina omu
lui transformă imen
sul potențial energetic 
al riulul Kafue îritr-o 
sursă de lumină. Tot 
aici au fost construite 
o fabrică textilă, alta 
chimică, o stație de a- 
llmentare cu apă a ca
pitalei. în aoelași timp 
au prins viață sau sint 
In curs de construcție 
noi întreprinderi care 
consemnează înființa
rea industriei cimen
tului — la Chilanga. a 
siderurgiei — la Kab- 
we, alături de între
prinderi in domeniul 
farmaceutic, al fabri
cării anvelopelor, în
grășămintelor chimice 
etc.

în cadrul procesului 
de „zambienizare" au 
fost puse sub contro
lul statului ramurile 
importante ale econo
miei, în care conduce
rea aparține acum a- 
fricanilor. în sectorul 
exploatării minelor de 
cupru, de exemplu, 
5 500 de zambieni ocu
pă funcții de răspun
dere. față de numai 
704 in anul proclamării 
independenței. Noul 
plan de dezvoltare, a- 
ftat în curs de reali
zare, urmărește con

solidarea Independen
ței economice, pros
pectarea de noi bogă
ții, diversificarea în 
continuare a industriei 
și agriculturii.

Eforturi Însemnate 
se depun în domeniul 
formării de cadre na
ționale, dezvoltării în- 
vățămlntului, extinde
rii asistenței medi
cale. Un capitol a- 
parte îl ocupă con
strucția unor noi căi 
de comunicație. Anul 
viitor va fi terminată 
calea ferată Tanzam, 
care va asigura tinăru- 
lui stat ieșire la mare, 
un pas important pe 
calea întăririi indepen
denței sale. O compo
nentă esențială a pro- 

■ cesului de dezvoltare 
o constituie, bineînțe
les, valorificarea in 
continuare, la indîcl 
tot mal înalți, a mine
reului de cupru. Pro
ducția de „aur roșu" 
se cifrează actualmente 
la circa 750 000 de 
tone, ceea ce asigură 
Zambiel locul trei în 
lume ; in 1975, se are 
în vedere o producție 
de 1 000 000 de tone.

Poporul român a ur
mărit și urmărește eu 
sentimente de sim
patie și solidaritate 
lupta poporului zam
bian pentru consolida
rea_ independenței,
pentru dreptul de a fi 
stăpîn pe destinele și 
bogățiile sale. In ulti
mii ani, România și 
Zambia au întreprins 
o serie de măsuri 
practice pentru dezvol
tarea continuă a re
lațiilor bilaterale. în 
baza acestora, spe
cialiști și tehnicieni 
români ajută la pros
pectarea și punerea in 
valoare a unor bogății 
naturale ale tânărului
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stat, aport deosebit de 
apreciat de autoritățile 
zambiene, de poporul 
acestei țari.

Relațiile româno- 
zambiene au fost pu
ternic etimula-te de 
vizita efectuată a- 
nul trecut de pre
ședintele Nicolae
Ceaușescu în Zambia, 
ca răspuns la vizita 
făcută in anul 1970 în 
țara noastră de pre
ședintele Kenneth 
Kaunda. Convorbirile 
purtate cu aceste pri
lejuri de către aei doi 
șefi de stat au scos în 
relief marile posibili
tăți existente pentru 
extinderea colaborării 
reciproc avantajoase, 
posibilițăți a căror 
fructificare este încre
dințată unui comitet 
guvernamental mixt

Un factor însemnat 
al prieteniei româno- 
zambiene 11 constituie 
relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale 
din Zambia, dezvolta
rea acestor relații co- 
respunzind cerinței 
majore a întăririi u- 
nității forțelor progre
siste și democratice 
din întreaga lume, țe
lurilor progresului și 
păcii.

Felicittad cu căldură 
poporul zambian de 
ziua sa națională, po
porul nostru își expri
mă încrederea că ra
porturile reciproce de 
înțelegere; prietenie șl 
colaborare se vor am
plifica și adinei conti
nuu, în interesul celor 
două țări și popoare, 
al cauzei cooperării 
internaționale.

Auqustln 
BUMBAC 

■‘■ț ------

al Republicii Zambia, cu ocazia ce
lei de*  a IX-a aniversări a procla
mării independentei Republicii Zam
bia.

berg) cu echipa Steaua. Cei doi an
trenori au în vedere 19 jucători, dar 
se pare că formula de echipă va fi 
următoarea : Durbac — I. Constan
tin, Dragomirescu, Nlca, Motrescu — 
Nieolescu, Mateescu — Postolache, 
Fugigi, Al. Pop — Dumitru, Șerban — 
Ciornei, Munteanu, Dinu. Rezerve 
sint Atanasiu, FL Constantin, Flores- 
cu. Marica.

Rugbiștii noștri sint ferm hotăriți 
să obțină victoria (spre a se revanșa 
pentru surprinzătoarea înfrângere su
ferită anul trecut la București), însă 
credem că. cel puțin in aceeași mă
sură, vor căuta să joace cit mai bine, 
cit mai aproape de valoarea interna
țională recunoscută a reprezentativei 
noastre tricolore. Nti trebuie uitat că, 
la scurt timp după meciul de la Hei
delberg — cu caracter amical — va 
urma partida oficială cu Franța, tot 
în deplasare (La Valence), partidă 
cantînd. după cum se știe, pentru 
„Cupa Națiunilor F.I.R.A.", veritabil 
campionat european de rugbi.

FOTBAL: ASTĂZI, ÎN 
CUPELE EUROPENE
La București :

DINAMO—ATLETICO 
MADRID

La Liâge : j
,,U’'CRAI OVA—

STANDARD LIfcGE
Iubitorii jocului cu balonul ro

tund din țara noastră așteaptă 
cu deosebit interes intilnirea pe 

• care campioana țării, Dinamo, o 
va susține astăzi pe stadionul 
din sos. Ștefan cel Mare în fața 
redutabilei formații spaniole 
Atletico Madrid, în cadrul „Cu
pei campionilor europeni". Oas
peții, care au sosit de trei xile 
la București, s-au antrenat cu 
asiduitate în vederea acestui 
meci pe eare-1 consideră deose
bit de dificil. Din echipa oam- 
Eioană a Spaniei se remarcă 

uis, Adelardo. Becerra și Ga
rate. Echipa dinamovistă1 va a- 
linia o formație din care nu vor 
lipsi Ca vai, Deleanu, Radu Nun- 
weiller, Dudu Georgescu, Dumi- 
trache. Lucescu. Jocul începe la 

. ora 15 și va fi transmis in în
tregime de stațiile noastre de 
radio și televiziune. j

O altă echipă românească — 
Universitatea Craiova — susține 
in deplasare jocul cu formația 
belgiană Standard Lifege. Meciul, 
în cadrul „Cupei U.E.F.A.", În
cepe la ora 20,55 și va fl trans
misa, de asemenea, pe micul 
ecran )i la radio. (Aserpree)



viața internațională
Evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat Lucrările Conferinței Naționale
• Reluarea ostilităților in jona Suezului • Continuă luptele in regiunea înălțimilor 

Golan • R.A.E. a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate

a P.M.U.P.

CAIRO 23 (Agerpres). — Un co
municat militar, difuzat marți dimi
neața de postul de radio Cairo, in
formează câ la citeva ore după în
cetarea focului au fost reluate lup
tele pe frontul din Suez, relatează 
agenția M.E.N. încâlcind rezoluția cu 
Privire la întreruperea ostilităților, 
arată comunicatul, forțele israeliene 
au deschis focul in mai multe sec
toare ale frontului. De asemenea, 
profitind de încetarea focului, ele 
si-au consolidat pozițiile deținute la 
capătul de nord al Marelui Lac Amar 
și au ocunat, totodată, in noaptea de 
22 spre 23 octombrie, o serie dc po
ziții egiptene pe malul occidental al 
canalului. Aceste acțiuni au fost 
sprijinite dc aviația israeliană. care 
a bombardat poziții egiDtene situate 
pe malul vestic al Canalului 
Suez, in special in sectorul sudic al 
acestuia.

Comunicatul precizează că forțele 
egiptene au ripostat atacului și că. 
in prezent, au loc lupte- puternice, la 
care participă aviația, unități de 
blindate si de artilerie.

In cursul angajamentelor aeriene 
de marți au fost doborite patru a- 
vioane israeliene, menționează co
municatul.

Un purtător de cuvînt militar egip
tean a dezmințit, totodată, afirmații
le surselor oficiale militare israelie-

ne potrivit cărora trupele egiptene 
ar fi redeschis focul in mai mult? 
puncte ale Canalului Suez. în 
noaptea de luni spre marți, la apro
ximativ trei ore după intrarea in vi
goare a rezoltiției privind încetarea 
ostilităților. El a menționat, după 
cum relatează agenția M.E.N.. câ 
forțele armate ale R.A.E. s-au con
format. in mod 
de președintele 
tind focul luni 
cală.

efectiv, ordinului dat 
Anwar Sadat, ince- 

la ora 18,52, ora lo-

★
(Agerpres). UnDAMASC 23 

comunicat militar difuzat de postul 
de radio Damasc informează câ 
artileria și aviația israeliană au 
bombardat, marți dimineața, locali
tatea Ama. aflată pe versantul ori
ental al Muntelui Hermon, precum 
și 'ațele înconjurătoare.

Un purtător de cuvînt militar si
rian anunță, de asemenea, că for
mații ale aviației inamice au încer
cat să bombardeze o serie' de obiec
tive civile )a nord de Damasc. For
țele aeriene siriene au ripostat, do- 
borind, în cursul luptelor, 11 avi
oane israeliene.

După cum s-a mai anunțat, Siria 
nu și-a făcut cunoscută poziția in 
legătură cu rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind înceta
rea focului in Orientul Apropiat.

LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar israelian 
a afirmat că forțele egiptene au 
continuat și după intrarea in vigoa
re a rezoluției cu privire la înceta
rea ostilităților să deschidă focul 
asupra trupelor israeliene aflate în 
sectorul sudic al Canalului Suez, 
pe malul occidental al acestuia. In 
aceste condiții, a spus purtătorul de 
cuvînt, foițele israeliene au primit 
ordin să reia luptele, la sol și în 
aer, în sectorul occidental al Sue
zului. In cursul nopții s-au înregis
trat numeroase ciocniri In zona res
pectivă, între trupele israeliene și 
cele egiptene, iar marți dimineața 
unitățile R.A.E. au deschis un pu
ternic foc de artilerie împotriva for
țelor israeliene de pe malul de vest 
al Canalului.

In tot cursul zilei de marți, arată 
un comunicat dat publicității la Tel 
Aviv, au avut loc lupte puternice in 
zona Suezului, la care au participat 
unități de aviație, blindate și artile
rie. Aviația israeliană a atacat con
centrări ale forțelor egiptene pe 
ambele maluri ale Canalului Suez 
doborind, în cadrul unor lupte 
aeriene, cinci avioane egiptene.

Continuă, de asemenea, luptele șl 
pe frontul sirian. Un comunicat mi
litar israelian menționează că au 
avut loc schimburi de focuri de ar
tilerie în zona înălțimilor Golan și că 
aviația israeliană a bombardat o serie 
de baze situate la nord de Damasc. In 
cursul luptelor angajate cu forțele 
aeriene siriene au fost doborâte 10 
avioane inamice, anunță comunica
tul.

vital toate statele europene"
Intervenția delegatului român in subcomisia pentru pro' 

militarebieme

Noi puncte înscrise pe agenda actualei sesiuni

NAȚIUNILE UNITE 23. — Trimi- 
sul special Agerpres, Victor Marta- 
logo. transmite : Adunarea Generală 
a O.N.U. s-a întrunit in ședință 
ple.nară pentru a lua in considerare, 
intre altele. înscrierea de noi puncie 
pe agenda actualei sesiuni

Primul dintre punctele propuse, 
etprijinit de 53 de state, intre care și 
România, se referă la „Ocuparea ile
gală de către forțele militare portu
gheze a anumitor sectoare ale Re
publicii Guineea'-Bissau și actele de 
agresiune comise de ele împotriva 
poporului guineez". Supus la vot. 
•cc.-t punct a fost aprobat cu o 
mare majoritate de voturi.

Cel de-al doilea punct, propus de 
Sierra Leone, este intitulat ..Reduce
rea decalajului crescînd între țările 
dezvoltate și țările în curs de dez
voltare". Acest punct a fost inclus 
fără obiecții.

Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate s-a întrunit pentru a 
continua dezbaterile asupra nume
roaselor aspecte ale problemei teri
toriilor submarine și a organizării 
celei de-a treia Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru dreptul mării. 
Luind cuvintul. reprezentantul Ve
nezuela. Leonardo Diaz-Gonzalez, a 
prezentat invitația ca această con
ferință să se desfășoare la Caracas, 
în 1974. Majoritatea intervențiilor au 
subliniat necesitatea de a se depune 
eforturi pentru ca toate deciziile să 
fie luate prin consens, iar participa
rea la conferință sâ fie cit mai am
plă posibiL

Comitetul pentru probleme econo
mice și financiare a început anali
zarea punctului referitor la „Orga
nizația Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.), ra
portul Consiliului Dezvoltării Indus
triale și a doua conferință generală

a O.N.U.D.I.44. Comitetul a aprobat 
proiectul de rezoluție asupra celei 
de-a doua conferințe generale a 
O.N.U.D.I. și a audiat declarația di
rectorului executiv al acestei orga
nizații. Ibrahim Helmi Abdel-Rah
man.

Pe de altă parte, la sediul O.N.U. 
au început lucrările conferinței pen
tru anunțarea contribuțiilor la 
O.N.U.D.I. în intervenția sa. repre
zentantul țării noastre, ambasadorul 
Constantin Ene, a arătat că Româ
nia acordă o deosebită importanță 
acțiunilor O.N.U.D.I. și este intere
sată in extinderea programelor sale 
de cooperare și asistență, de care să 
beneficieze in primul rind țările în 
curs de dezvoltare. Vorbitorul a 
subliniat că țara noastră participă, 
încă de la înființarea O.N.U.D.I», la 
finanțarea regulată a activităților or
ganizației. prin contribuții volunta
re anuale. In prezent, forurile com
petente române examinează posibi
litatea sporirii contribuției pentru 
anul 1974. ținînd seama de rolul 
O.N.U.D.I., precum și de aportul or
ganizației la extinderea cooperării e- 
conomice internaționale. El a preci
zat că această decizie este strîns le
gată de programul de activitate al 
Centrului comun O.N.U.D.I.—Româ
nia pentru promovarea cooperării 
internaționale în domeniul^ industriei 
chimice și petrochimice în folosul 
țărilor in curs de dezvoltare, care 
funcționează la București. Acțiunile 
prevăzute in acest cadru pentru 
centru au fost examinate recent la 
Viena. în legătură cu aceasta, re
prezentantul român a menționat 
faptul că, prin intermediul centru
lui de la București, România aduce 
un aport distinct la activitățile 
O.N.U.D.I., care depășește cu mult 
valoarea contribuției sale voluntare 
anuale.

★
CAIRO 23 (Agerpres). — Postul de 

radio Cairo, reluat de agenția M.E.N., 
informează că Republica Arabă Egipt 
a cerut convocarea de urgentă a 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
întrucit „Israelul a violat încetarea 
focului".

La Națiunile Unite s-a anunțat că 
reuniunea Consiliului de Securitate- 
a început la ora 22,35 (ora Bucur eș- 
tiului).

GENEVA 23 — (Corespondență de 
la C. Vlad). Lucrările celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa au continuat 
la Geneva în cursul zilei de marți, 
în cadrul comisiei intii, care se ocupă 
de aspectele juridice și militare ale 
securității, al comisiei a doua pri
vind cooperarea economică, tehnico- 
științifică și în domeniul mediului 
înconjurător, precum și în diferitele 
organe subsidiare ale reuniunii.

In subcomisia pentru probleme mi
litare sint dezbătute unele principii 
care ar trebui avute în vedere în 
negocierile privind dezangajarea mi
litară și dezarmarea pe continent. 
Luind cuviotul, reprezentantul ro
mân, Romulus Neagu, a evidențiat 
acordul care există între participant 
asupra faptului că eforturile îndrep
tate spre dezarmare completează des
tinderea politică. El s-a pronunțat 
pentru confirmarea, la această confe
rință, a considerentului de bază că 
între aspectele politice și cele mili
tare ale securității există o legătură 
indisolubilă. în acest sens, vorbitorul 
a arătat că problemele dezarmării pe 
continent, indiferent de formele în 
care sint discutate, interesează în mod 
vital toate statele europene. Ca ur
mare, toate problemele cu caracter 
general-european ale dezangajării 
militare și dezarmării trebuie să fie 
examinate cu participarea tuturor 
statelor din Europa. Această exa
minare ar putea avea loc la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa, Ca singurul for general- 
european. Desigur, a subliniat repre
zentantul țării noastre, măsurile oare 
vizează direct o anumită regiune de 
pe continent sau anumite state euro
pene, ar putea să facă obiectul nego
cierilor în foruri specifice, cu parti
ciparea statelor direct interesate, 
precum și a oricăror alte state care 
manifestă interes față de asemenea 
negocieri. Problema esențială este că 
în toate aceste situații, cînd se nego-

ciază dțferlte categorii de măsuri 
parțiale privind întreaga Europă sau 
anumite regiuni ale sale, să se asi
gure condițiile ca toate statele să fie 
informate sistematic pentru a putea 
aprecia evoluția acestor negocieri și 
implicațiile lor pentru securitatea 
statelor respective și a putea hotărî 
asupra modului in care acestea ppt 
să-și aducă propria contribuție.

în final, delegatul român a relevat 
importanța principiului conform că
ruia nici o măsură privind dezanga
jarea militară și dezarmarea in Eu
ropa nu trebuie să aducă atingere 
securității vreunui stat.

O prezentare detaliată a modului 
în care sînt concepute aceste princi
pii de către guvernul R.S.F. Iugosla
via a fost făcută, în cadrul subcomi
siei, de reprezentantul acestei țări, 
care, referindu-se la considerentele 
ce trebuie avute in vedere la aseme
nea negocieri, le-a împărțit in trei 
mari grupe : prima privind negocie
rile care au loc în alte foruri decît 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa, a doua referitoare 
la programul pe termen lung al efor
turilor privind reducerea cursei înar
mărilor și dezarmarea, și a treia le
gată de faptul că securitatea euro
peană este parte integrantă a secu
rității mondiale.

în cursul dezbaterilor au fost citate 
propunerile concrete prezentate de 
România, U.R.S.S., Turcia, Suedia, 
Norvegia, Irlanda și alte țări parti
cipante.

(Urmare din pag. I)

prejurâri grave, considerăm că toate 
popoarele trebuie să-și ridice glasul 
pentru a cere aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate, retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate și garantarea indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din zona, precum și rezolvarea 
situației populației palestinene în 
conformitate cu năzuințele sale, pen
tru a I se asigura o viață liberi, in
dependentă".

In același timp, România a desfășu
rat o activitate politică intensă in ve
derea încetării operațiunilor militare 
șf trecerii la o reglementare politică. 
In acest sens au fost întreprinse 
contacte politice, cu prilejul sesiunii 
Organizației Națiunilor Unite, cit și 
in alte împrejurări. Cu numai cite- 
v*  zile in urmă, România a adresat 
un mesaj conducătorilor tuturor sta
telor in vederea întreprinderii u- 
nor acțiuni care să pună capăt 
războiului și sâ asigure o soluționa
re politică a conflictului.

Ostilitățile recente au demonstrat 
Încă odată câ in Orientul Apropiat 
nu este posibilă decit o soluție poli
tică, care să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate in urma 
războiului din 1967. Cu prețul atitor 
suferințe, pierderi de vieți și dis
trugeri materiale, viața a evidențiat 
că ocuparea de teritorii străine nu 
se poate perpetua la nesfirșit, nu 
poate asigura stabilitate și securitate, 
d constituie întotdeauna o sursă de 
încordare și animozitate, un focar 
de învrăjbire care nu poate să nu 
ducă la explozii și 1*  izbucnire*  de 
conflicte militare.

Pentru a se realiza o pace trainică 
In Orientul Apropiat este totodată 
necesar să se asigure soluționarea 
problemei populației palestinene, sâ 
se creeze acesteia condiții pentru o 
viață liberă și o dezvoltare de-sine
stătătoare, în concordanță cu voin
ța și aspirațiile sale, cu dreptul sau 
la autodeterminare.

Statornicirea unei asemenea păci 
impune de asemenea, să se por
nească de la realitățile istoriceș
te constituite, să se asigure re
cunoașterea dreptului Ia existență 
liberă și suverană, la respectarea in
tegrității teritoriale și securității fie
cărui stat din această regiune, inclu
siv a Israelului.

întreaga experiență istorică im
pune ca un adevăr inexorabil, că 
pentru orice stat din Orientul Apro
piat, ca Și din oricare *ltâ  parte a 
lumii, adevărata securitate rezidă nu 
in recurgerea Ia mijloacele politicii 
de forță, ci in statornicirea unor re
lații de colaborare și bună vecinătate, 
ca temelie siguri a unei politici noi, 
de conviețuire pașnică și cooperare 
prietenească — incit toate popoarele 
respective să se poată concentra ex
clusiv în direcția muncii pașnice, 
constructive, dezvoltării pe calea 
progresului material și cultural, a 
înfloririi civilizației.

Intr-o reglementare durabilă in O- 
rientul Apropiat sint interesate toa
te popoarele care prin eforturile 
depuse au contribuit la inițierea și 
desfășurarea cursului spre destin
dere, spre edificarea unui climat de 
securitate — grav periclitate de iz
bucnirea războiului în această parte 
a lumii. De aceea ar fi nu numai 
binevenit, ci și necesar ca toate sta
tele, care doresc și au această posi
bilitate, să-și aducă contribuția con
structivă la soluționarea politică 
justă a conflictului.

în acest sens, România nutrește con
vingerea că ținerea unei conferințe in
ternaționale de pace în cadrul O.N.U. 
sau sub egida O.N.U., cu participarea 
tuturor statelor angajate in conflict, 
precum și a altor state ale lumii — 
mari, mijlocii și mici — ar influența 
deosebit de favorabil desfășurarea 
și eficiența tratativelor, pentru trans
formarea încetării focului într-o 
pace trainică- Organizați*  Națiuni
lor Unite reprezintă forul cel mai 
Îndreptățit pentru aeeasta, înseși mc-

■ ■■■■■
AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Convorbiri I. B. Tito - 
G. HUSQk» președin
telui Iugoslaviei și al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, marți a sosit la Belgrad, in- 
tr-o vizită oficială de prietenie, 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. în 
aceeași zi au început convorbirile 
dintre Iosip Broz Tito Si Gustav 
Husak.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Viei- 
IlUni condusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al R. D. 
Vietnam, și-a încheiat marți vizita 
oficială de prietenie efectuată in 
R. D. Germană. Comunicatul dat pu
blicității cu acest prilei relevă sa
tisfacția celor două partide si gu
verne fată de dezvoltarea colaboră
rii multilaterale dintre R. D. Ger
mană si R. D. Vietnam.

In aceeași zi. delegația de partid

ni rea organizației fiind aceea de a 
contribui la rezolvarea oricărui con
flict dintre națiuni. Cu cit O.N.U. va 
juca un rol mai important, mai ac
tiv. in reglementarea conflictului, în 
aplicarea măsurilor de soluționare a 
problemelor Orientului Apropiat, cu 
atit vor crește autoritatea și presti
giul organizației, se vor întruni con
diții pentru o rezolvare echitabilă și 
general acceptabilă. Problemele în 
cauză sînt probleme care, prin impli
cațiile lor, prin pericolele pe care le 
generează la adresa păcii lumii, inte
resează întreaga omenire și este 
normal ca abordarea lor să se des
fășoare in cadrul larg și propice re
prezentat de Organizația Națiunilor 
Unite.

In lumina faptului că în rezolva
rea problemelor Orientului Apropiat 
sint Interesate, alături de popoarele 
țărilor din această zonă, toate po
poarele iubitoare de pace din lume 
este imperios necesar ca toate sta
tele, toate popoarele să acționeze în 
direcția găsirii căilor de reglementar 
re politică a conflictului, de aplicare 
a rezoluției Consiliului de Secu
ritate, pentru a se ajunge la rein- 
staurarea liniștii și păcii în această 
parte a lumii, corespunzător impera
tivelor generale ale înțelegerii și 
colaborării internaționale. Transfor
marea Orientului Apropiat dintr-un 
focar al încordării intr-o zonă a în
crederii șl bunel conviețuiri ar re
prezenta o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la consolidarea 
cursului spre destindere, la întărirea 
păcii în lume.

în ce o privește. România socia
listă, ferm atașată țelurilor păcii, 
militantă hotăritâ pentru afirmarea 
normelor de justiție, pentru trium
ful principiilor de colaborare inter
națională. este gata să-șl aducă in 
continuare propria contribuție con
structivă, să acționeze neobosit pen
tru statornicirea unei păci drepte, 
echitabile și, deci, durabile in Orien
tul Apropiat.

Raportul prezentat de Edward Gierek, 
prim-secretar al C. C. al P. M. U. P.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a subliniat, în raportul 
prezentat la Conferința Națională a 
P.M.U.P., că se realizează cu succes 
programul adoptat de Congresul al 
Vl-lea al partidului, ritmul de dez
voltare în ansamblu al economiei 
naționale depășind prevederile hotă- 
ririlor congresului. „Experiența celor 
trei ani ai actualului cincinal a ară
tat că economia noastră dispune încă 
de rezerve uriașe", a apus el, subli
niind că Polonia se află la începutul 
unei etape noi, superioare, de dez
voltare socialistă.

„în centrul atenției partidului, or
ganelor de stat, sindicatelor, tuturor 
organizațiilor obștești șl a întregului 
popor — a spus vorbitorul — se află 
în prezent problema creșterii calită
ții și a eficienței sporite în toate do
meniile de activitate, precum și for
marea conștiinței sociale". Relevînd 
acțiunea de majorare sistematică a 
salariilor și veniturilor populației, 
E. Gierek a arătat că aproape două 
treimi din lucrătorii din sectorul so
cialist al economiei naționale au fost 
cuprinși în această acțiune. Pentru

★

Marți au luat sfirșit lucrările pri
mei conferințe naționale a P.M.U.P. 
Delegații au aprobat „Rezoluția cu 
privire la realizările și sarcinile par
tidului în înfăptuirea programului 
Congresului al Vl-lea al P.M.U.P.", 
„Rezoluția cu privire la preschimba
rea carnetelor de partid'4, „Dec la ra

Cu prilejul Zilei armatei
Republicii Socialiste România

si guvernamentală vietnameză a so
sit în vizită oficială de prietenie la 
Praga. unde a început convorbirile 
cu o delegație cehoslovacă, în frunte 
cu L. Strougal. membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. președintele guvernului ceho
slovac.

Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. a anunțat că Henry Kissin
ger si-a aminat vizitele pe care 
urma să le facă în această săptămî- 
nă in R. P. Chineză si Japonia, dată 
fiind intensa activitate diplomatică 
în curs de desfășurare pentru a se 
realiza aplicarea încetării focului in 
Orientul Apropiat, conform rezolu
ției Consiliului de Securitate.

EtiOpîn a holărît să rupă rela
țiile diplomatice cu Israelul — anun
ță agenția Reuter.

Bombe incendiare au 
fost descoperite,luni 5eara-in 
două mari magazine din cartierul 
londonez Wembley. Se menționează 
că în perioada 18 august — 5 octom
brie, în Anglia au avut loc mai mul
te explozii și au fost descoperite 
bombe ascunse în diferite locuri.

„Prin cunoaștere — la apro
piere intre popoare si pace

Aceasta este ideea care a stat 
la baza organizării complexului 
expozițional internațional „Lu
mea de azi" din sala londoneză 
Dormers Wells.

La standul țării noastre, vizi
tatorii au prilejul să ia cunoș
tință, prin intermediul imagini
lor fotografice, cu România de 
azi, cu importantele sale suc
cese obținute in dezvoltarea e- 
conomică. socială șl culturală. 
Vizitatorii consultă, cu mare in
teres, operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. bogat izvor de cu
noaștere a României și a pre
ocupărilor ei de pace și colabo
rare cu toate țările și popoarele 
lumii.

Cursul dolarului a înre
gistrat un declin pronunțat 
in cursul tranzacțiilor efectuate marți 
la bursa din Paris. Paritatea mone
dei americane s-a stabilit, la jumă
tatea zilei, la 4,1465 franci față de 
4,19 franci în ajun.

PEKIN 23. (Corespondentă de la 
I. Tecuță). — In cadrul manifestări
lor prilejuite de Ziua armatei Re
publicii Socialiste România, la Pe
kin- a avut loc, marți, sub auspiciile 
Ministerului Apărării Naționale al 
R.P. Chineze, o adunare festivă, la 
care au participat Li Da. locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, Tien Uei-sin, locțiitor al șefu
lui Direcției generale politice a 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, alte cadre de conducere din 
Armata Populară Chineză de Eli
berare și Nicolae Gavrilescu, amba
sadorul României la Pekin. Despre 
semnificația Zilei armatei Republi
cii Socialiste România au vorbii co
lonel loan Dubeșteanu, atașat mili
tar aero și naval al României la 
Pekin, și Li Da. \

în încheierea adunării festive, nu
meroasa asistență a vizionat filme 
documentare, care redau aspecte din 
viața și activitatea militarilor 
mâni.

gare — a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist, din orașul De
brecen.

La căminul cultural din localitatea 
Ketyehaza, în fața a peste 600 de 
persoane, atașatul militar român a 
vorbit despre semnificația Zilei ar
matei Republicii Socialiste România, 
despre contribuția armatei române la 
eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist.

Cu același prilej, colonelul Ion 
Pușcaș s-a' lnttlnit cu militari ăl For
țelor-arpoa te ale Republicii Populare 
Ungare, cărora le-a vorbit, de ase
menea, despre semnificația acestei 
zile.

ro-

★
PRAGA 23 — (Corespondență de 

la C. Pri8ăcaru). Ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș, și atașa
tul militar, colonel Petru Rotariu, au 
depus, marți, coroane de flori la mo
numentul ostașilor români căzuțl 
pentru eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist în localitatea Hav- 
lickuv Brod. La ceremonia depunerii 
au fost prezenți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai armatei populare cehoslovace.

★
BUDAPESTA 23 — (Corespondență 

de la A. Pop). Cu prilejul Zilei ar
matei Republicii Socialiste România, 
colonelul Ion Pușcaș, atașatul mili- 
'tar aero al țării noastre la Budapes
ta — împreună cu reprezentați ai 
organelor locale de partid și de stat 
și ai Forțelor armate ale R. P. Un-

★
VARȘOVIA 23 — (Corespondență 

de la Gh. Ciobanu). „Casa armatei 
poloneze14 a organizat, la clubul gar
nizoanei capitalei, un concert, la care 
si-au dat concursul artiști de frunte 
ai scenei varșoviene. La această ma
nifestare, la care a luat parte un 
numeros public, au fost prezenti Au
rel Duca, ambasadorul tării noastre 
în Polonia, și colonel Nicolâe Dinu, 
atașatul militar, aero și 
României. Din partea 
lui Apărării Naționale 
niei a participat general 
Zbigniew Czerwinski. și 
period.

naval », al 
Minis teru- 
al Polo- 

de brigada, 
ofițeri 3U-

★
STOCKHOLM 23 (Agerpres). — Cu 

prilejul Zilei armatei Republicii So
cialiste România, la Stockholm a avut 
loc un cocteil, organizat de atașatul 
militar român, căpitan de rangul 
întâi Costică Barac. La cocteil au 
luat parte generali, amirali și ofițeri, 
superiori din conducerea armatei 
suedeze, precum și ambasadori, ata
șați militari și alți membri ai corpu
lui diplomatic. A fost prezent am
basadorul țării noastre in 
Dumitru Lazăr.

Suedia,

GENEVA

GENEVA 23 — (Corespondență 
de la C. Vlad) : La Palatul Națiu
nilor continuă lucrările celei de-a 
113-a sesiuni a Consiliului Interpar
lamentar. în cadrul dezbaterilor 
privind problema păcii dn Asia de 
sud-est. deputatul român I. Mărgi- 
neanu a relevat că în condițiile ac
tuale se impune intensificarea efor
turilor pentru asigurarea păcii în 
țările din Peninsula Indochina, ast
fel îneît popoarele din această zonă 
să se poată consacra, în condiții de 
deplină libertate și independență, 
făuririi propriului destin.

în cursul zilei de marți au avut 
loc, de asemenea, dezbateri privind 
dezvoltarea și întărirea 
științifice între state, în 
păcii și securității. S-a 
importanta intensificării

pentru stabilirea, pe plan interna
țional, între țări cu sisteme sociale 
diferite, a unor relații strînse de 
cooperare științifică, remarcindu-se 
în această privință rolul pe care 
parlamentarii sînt chemați să-1 în
deplinească în opera de conlucrare 
fructuoasă între state, pentru asi
gurarea progresului economic si so
cial al tuturor națiunilor.

cooperării 
interesul 

evidențiat 
eforturilor

Demisia 
guvernului turc

Laureații premiilor Nobel pe anul 1973

pentru fizică și chimie

STOCKHOLM 23 (Agerpres). 
— Academia regală de științe 
a Suediei a anunțat marți lau
reații premiilor Nobel pe anul 
1973 pentru fizică și chimie. 
Prima distincție a fost atribuită 
cercetătorilor Brian Josephson 
(Marea Britanie). Leo Esaki 
(Japonia) și Ivar Giaever (Nor
vegia). în expunerea de motive 

. se precizează că, „prin experi
mentele lor, cei trei oameni de 
știință au furnizat noi cunoștin
țe de importanță vitală privind 
modul in care electronii traver
sează barierele fizice, conform 
fenomenului denumit „tunnel-

ling". Josephson, care este in 
virstă de 33 de ani, lucrează la 
Universitatea Cambridge, iar 
Esaki și Giaever la centre de 
cercetări din Statele Unite.

Premiul Nobel pentru chimie 
a revenit profesorilor Ernst Otto 
Fischer, de la Școala politehni
că superioară din Munchen, și 
Geoffrey Wilkinson, de la Co
legiul imperial pentru știință 
șl tehnologie din Londra. înal
ta distincție le-a fort acordată 
celor doi cercetători pentru lu
crările de pionierat efectuate 
in domeniul chimiei compușilor 
organometalici de structură 
„sandwich".

ANKARA 23 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Turciei, Nairn Talu, 
a prezentat marți demisia guvernului 
său președintelui republicii, ca ur
mare a alegerilor generale desfășu
rate la 14 octombrie. Acestea s-au 
sdldat, după cum se știe, cu succesul 
Partidului Republican al Poporului 
(P.R.P.). condus de Billent Ecevit.

Președintele Fahri KortltUrk l-a 
însărcinat pe premierul demisionar 
să rezolve problemele curente ale 
țării pină la formarea noului guvern.

NOI REPRESIUNI
IN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager
pres). — Patru persoane au fost 
executate după ce au fost judecate 
de un tribunal al garnizoanei milita
re din orașul chilian Concepcion, a- 
nunță agenția France Presse. Alte 15 
persoane au fost condamnate la În
chisoare pe viață sau la termene de 
detențiune între zece și cinei ani.
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anii 1974—1975 se prevede, de ase
menea, o creștere a salariilor Cu a- 
proximativ 5 la sută. în continuare, 
E. Gierek a subliniat necesitatea 
continuării unei acțiuni perseverente 
pentru consolidarea disciplinei, îm
bunătățirea organizării muncii și 
dezvoltarea spiritului de inițiativă *1  
colectivelor de oameni ai muncii.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a arătat apoi că în centrul atenției 
partidului se află problema adlncirii 
democrației socialiste, lărgirea parti
cipării oamenilor muncii la viața so
cială, consultarea largă a poporului 
In toate problemele importante, în
tărirea coeziunii rindurilor partidu
lui, a rolului clasei muncitoare In 
viața țării.

Reafirmînd liniile directoare ale 
politicii externe poloneze, E. Gierek 
a relevat evoluția pozitivă în direc
ția destinderii pe continentul euro
pean, precum și dorința Poloniei de 
a contribui la dezvoltarea unor rela
ții internaționale constructive, la 
consolidarea securității, extinderea 
colaborării, întărirea unității țărilor 
Socialiste și a coeziunii mișcării co
muniste șl muncitorești, la întărirea 
forțelor păcii și progresului.

★

ția cu privire la rolul si sarcinile 
consiliilor populare in sistemul so
cial politic4'.

în cadrul lucrărilor conferinței, • 
avut loc cea de-a Xl-a plenară a Co
mitetului Central al P.M.U.P., care a 
aprobat cele două rezoluții si decla
rația adoptate de conferință.

BELGRAD 23 (Agerpres). — Zilele 
acestea a avut loc în orașul Dubrov- 
nic, din Iugoslavia cea de-a 42-a șe
dință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria chimică.

La ședința comisiei au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană. Mongolia. Po
lonia. România. Ungaria. U.R.S.S., 
eh conform Convenției între C.A.E.R, 
fi guvernul R.S.F.L delegația Iu7 
goslavtei. ' ‘ 1

La ședința comisiei a fost exami
nat modul în care se îndeplinesc 
sarcinile înscrise în programul com
plex care au termen de realizare 
1973 si 1974, precum si rezultatele 
preliminare ale coordonării planuri
lor pe problemele colaborării eco
nomice în domeniul industriei chi
mice si de celuloză si hîrtie pen
tru perioada 1976—1980. Comisia a 
examinat și a adoptat un program 
de colaborare al țărilor membre ale 
C.A.E.R. si Iugoslaviei in vederea 
dezvoltării producției de îngrășă
minte minerale, drojdii furajere și 
de adaosuri chimice, biochimice si 
minerale pentru furaje. La ședința 
comisiei a fost examinat stadiul e- 
laborării unor convenții privind co
laborarea in domeniul producției de 
pesticide si alte produse chimice. 
Comisia a adoptat programul de 
colaborare tehnico-stiintifică Dînă în 
1980 în domeniul protecției naturii si 
planul de lucru al comisiei pe anul 
1974.

De asemenea, comisia a examinat 
o «erie de alte probleme importante 
ale colaborării economice si tehnico- 
științifice între țările membre ale 
C.A.E.R, și R.S.F. Iugoslavia în do
meniul industriei chimice si de ce
luloză si hîrtie.

Ședința comisiei s-a desfășurat ț.i- 
tr-o atmosferă de prietenie si Înțe
legere reciprocă.

PROTEST Al R.D. VIETNAM

HANOI. — Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat pu
blicității, zilele trecute, o declarație 
de protest împotriva intensificării a- 
juțorului militar acordat administra
ției saigoneze de către S.U.A.

Relevînd că in. Vietnamul de sud 
au rămas, ca „civili44, peste zece mii 
de consilieri militari americani, 
declarația arată că S.U.A. au intro
dus ilegal, în sprijinul adminis
trației saigoneze, mii de tone de 
arme, de muniții și alte materiale de 
război. Declarația menționează ’că 
pentru anul financiar 1973—1574 
S.U.A. prevăd să acorde administra
ției saigoneze peste 3 miliarde do
lari In vederea întreținerii armatei și 
procurării de armament. Aceste ac
țiuni — se apreciază în document — 
„constituie o nouă și gravă violare a 
Acordului de la Paris cu privire la 
Vietnam44, care prevede că cele două 
părți sud-vietnameze „nu vor accepta 
introducerea In Vietnamul de sud de 
trupe, consilieri militari, personal 
militar, armament, muniții și mate
riale de război".

Cu munițiile, tancurile, avioanele 
introduse in Vietnamul de sud după 
semnarea Acordului de la Paris, ad
ministrația saigoneză s-a străduit 
să-și întărească forțele armate, sa
botează Încetarea focului, efectuind 
zeci de atacuri contra zonelor elibe
rate — relevă declarația. Denunțind 
violările Acordului de la Paris, gu
vernul R.D. Vietnam cere ca Statele 
Unite să înceteze imediat acordarea 
de ajutor militar administrației sai
goneze și aă pună capăt în întregime 
angajamentului lor militar și ameste
cului lor in afacerile interne ale 
populației sud-vietnameze.
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